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 والتقدير الشكر

 والّسالـ والّصالة ،(7 اآلية :ابراىيـ سورة)  ألزيدّنكـ شكرتـ لئف :القائؿ هلل الحمد  
 "  اهللَ  يشكر ال الناَس  يشكر ال َمفْ "  :القائؿ الرسوؿ عمى

 المصاعبِ  وتحمؿِ  دراستي، إتماـِ  عمى ساعدني الذي ػػػػػػػػػػػػ وجؿّ  عزّ  ػػػػػػ اهللَ  أشكرُ  فبداية  
 . العمؿِ  ىذا بإتماـِ  عميّ  وتفضؿَ  ذلؾ سبيؿ في

 رسالةٍ  أقدس حمموا الذيف إلى والمحبة والتقدير واالمتناف الّشكرِ  آياتِ  بأسمى  وأتوجوُ    
 بناء في كبيرةً  جيوًدا بذلوا الذيف إلى والمعرفة، العمـِ  طريؽَ  لنا ميدوا الذيف إلى الحياة، في
 القدس، جامعة في العميا الدراسات كمية في األفاضؿ أساتذتي جميع إلى الغد، جيؿ

 مف وجيِده وقتو مف منحني الذي عدس، محسف الفاضؿ الدكتور: والّشكر بالّتقدير وأخّص 
 الفاضؿ، لممربي ومثاالً  لي معيف خير فكاف النيائية، صورتو في البحث ىذا إخراج أجؿ
ني  فقاؿ الممؾ عبد بف ىشاـ مدح رجالً  أف أذكر لكني المقاـ ىذا في مدحو اتعمد ال وا 
نما مدحتؾ، ما: لو فقاؿ وجيو، في الرجؿ مدح عف نيي قد إنو ىذا يا: لو  نعـ أذكرتؾ وا 
 . شكًرا لو لتجدد عميؾ اهلل

 زيداف عفيؼ الفاضؿ الدكتور المناقشة لجنة أعضاء الّسادةِ  مف الجزيؿِ  بالّشكرِ  أتقدـُ  كما
 .الرسالة ىذه بمناقشة لتفضميـ العسالي، عبمة والدكتورة

 جيد مف بذلو لما الشويكي؛ ىشاـ الدكتور اختي زوج إلى والتقدير الّشكر بجزيؿ وأتقدـُ  
 .لغوًيا تدقيًقا الرسالة تدقيؽ في
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 الممخص 

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية في التحصيؿ وتنمية 

 التفكير االبداعي لدى طالبات الصؼ العاشر االساسي في مادة االحياء في محافظة الخميؿ. 

طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ العاشر االساسي في المدارس الحكومية التابعة 

( 114وتكونت عينة الدراسة مف ) (2014- 2015)لمديرية تربية وتعميـ محافظة الخميؿ، في العاـ 

يا طالبة، وأعدت الباحثة اختبار التحصيؿ واختبار قدرات التفكير االبداعي، وتـ التحقؽ مف صدق

 وثباتيا. 

واعتمدت ىذه الدراسة تصميـ قبمي وبعدي لممجموعتيف: المجموعة التجريبية  درست باستخداـ 

استراتيجية السقاالت التعميمية  والضابطة درست بالطريقة االعتيادية وطبقت االختبارات قبؿ المعالجة 

لتي استمرت ثماني اسابيع، تـ التجريبية وبعدىا عمى أفراد المجموعتيف، وبعد انتياء فترة التجريب ا

 لقياس الفروؽ بيف المجموعتيف، وقد أظيرت النتائج اآلتية:  (ANCOVA)استخداـ تحميؿ التغاير 

وجود فروؽ دالة إحصائًيا في تحصيؿ الطالبات والتفكير االبداعي لدييف تعزى إلى طريقة التدريس 

ي التحصيؿ والتفكير االبداعي لدييف تعزى ولصالح المجموعة التجريبية. وجود فروؽ دالة إحصائًيا ف

إلى مستوى التحصيؿ في االحياء ولصالح المستوى المرتفع. وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا في 

  .التحصيؿ والتفكير االبداعي تعزى لمتفاعؿ بيف المجموعة ومستوى التحصيؿ في االحياء

  .ىذه الطريقة في توظيؼ االحياء وبناء عمى نتائج الدراسة اوصت الباحثة إلى ضرورة توظيؼ
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The effect of Using Strategic Scaffolding Educational on Achievement 

and Development creative Thinking on the Tenth grade Student's in 

Biology   in Hebron District 

Prepared by: Manar "Mahamad Suliman" Hamad  ELRajabi . 

Supervisor: Dr. Mohsn. M. Adas 

Abstract  

The  study aimed at investigating the effect of using Strategic Scaffolding Educational 

Achievement and Development creative thinking on the Tenth grade Student's in Biology   

in Hebron District.The study has been applied on a purposeful sample of the Tenth grade 

Student's at public school, in Hebron  District in school year 2014/ 2015.The sample 

included (114) student's females.Researcher has prepared two tests: An achievement test 

and creative thinking test.Content validity and reliability were established for both 

tests.Students were assigned to experimental and control groups , the experimental  group 

was taught by using Strategic Scaffolding Educational and the control group was taught by 

the traditional method.  

The experiment lasted 8 weeks , the design of the study was pre-post non – randomized 

group ,in view of the design , both tests were administered before and after the experiment 

,data was analyzed using (ANCOVA( 

The findings of the study showed : 

significant differences in students achievement and creative thinking in favor of the 

experimental group. A significant difference in student's achievement and creative thinking 

due to the student's level of achievements in favor of high level.No  significant differences  

in student's achievement and creative thinking due to interaction  between groups, and 

level of achievements based on finding of the study , the study recommended to use 

Strategic Scaffolding Educational in Biology  teaching. 
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  :الفصل األول

 مشكمة الدراسة خمفيتيا وأىميتيا:

 المقدمة  .1.1

الجتماعية نواحي الحياة ا ريع شمؿ جميعَ طور السّ غير والتّ ، فالتّ كبيرةً  اليوـ تحدياتٍ  يواجو العالـُ 
المتدفقة  تحركو المعموماتُ  صغيرةً  العالـ  قريةً  صبحَ أاليائؿ  ، وبفضؿ ىذا التطورِ واالقتصادية والثقافية

اإلنسانية  المجتمعاتُ  ولذلؾ تشيدُ ، ، والتكنولوجية وشبكات االنترنتةبسبب الثورة العمميّ  مكافٍ  مف كؿّ 
ساليب يمكف مف أالبحث عف  فية تسعى جاىدة التربيّ  ا يجعؿُ ممّ ، المعمومات ّيةفي كم ىائمةً  ثورةً 

، مواكبة ىذا التطورواألخذ بأساليب العمـ والتكنولوجيا التي تتيح لمفرد  ، خالليا تيسير عمميات التعمـ
، فأصبح عمييـ مسايرة تمؾ المستحدثات عند بنائيـ ا عمى واضعي المناىجوألقى ذلؾ عبًئا كبيرً 

، لذلؾ يجب عمى المؤسسات ار األسموب التدريسي المناسب لياوكذلؾ اختي ،لممنيجالمحتوى العممي 
، وتمكيف المتعمميف مف المتعمميفلدى  التعميمية مواكبة التغيرات والتطورات مف خالؿ تنمية التفكير

عمى المستويات في التحصيؿ ومدرسة اليوـ تدعو لنشاط المتعمـ قبؿ المعمـ حيث اصبح أإحراز 
ا عمى تمقيف المعمومات في أذىاف المتعمميف لـ يعد دورىا قاصرً  أيْ  ،المتعمـ ىو محور العممية التعميمية

، ويمكف تنميتو مف خالؿ المناىج الدراسية عف طريؽ  رى التفكيالمتعمميف عم صبح دورىا تعويدَ أإنما 
ي المدارس مف الضرورات لذلؾ يعد تعميـ التفكير ف ،التدريب والممارسة مع توافر العوامؿ المناسبة لو

 عي إلى تحقيقيا. ال بد مف السّ التي التربوية 
المعرفة يتـ  أفّ إلى  والفيزياء(حياء والكيمياء وأشارت العديد مف الدراسات في مجاؿ تعمـ العموـ )األ

 وتبادؿ المعاني معيـ  ،غيره مف المتعمميفو تفاعؿ المتعمـ مع المعمـ  ، وأفّ المتعمـ نفسومف ِقبِؿ بناؤىا 
 .ى نمو أبنيتو المعرفية وتعديميايؤدي إل

العشرينيات  ، فإذا كانت الكيمياء عمـ ة في حياة اإلنسافحياء أحد العموـ الرئيسويعد تدريس األ
عمـ األحياء ىو عمـ العقود األخيرة مف  والفيزياء عمـ األربعينيات والخمسينات مف القرف السابؽ فإفّ 

 .(2010، محمد)سابؽ وما زاؿ يقرف بالقرف الجديدالقرف ال
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، مف حيث في الحياة والتربية المعاصرةبدوره الميـ  يز عف العموـ األخرى حياء يتمولما كاف عمـ األ
وبيذه الدراسة يزداد ، لحية الكثيرة التي يقوـ بدراستيامف الكائنات ا احيً  ايدرس اإلنساف بوصفو كائنً إّنو 

، كما تزداد قدرتو عمى تفسير و وسموكو والعوامؿ التي تؤثر فيوفيـ االنساف لجسمو وعقمو ونفس
 (2010 محمد،. )ه مناسًبا بشأنياويتخذ ما يرا ،سبابياأالظواىر التي تحدث في محيط جسمو فيدرؾ 

يجابيتو وتنمية ا  ظيرت العديد مف استراتيجيات التدريس الحديثة التي تدعو إلى نشاط المتعمـ و  وقد
التعمـ  استراتيجيةومف أىـ تمؾ االستراتيجيات ، العممي البعيد عف الحفظ والتمقيفقدراتو عمى التفكير 

 . ئي واستراتيجيات ما وراء المعرفةالبنا
إحدى التطبيقات التربوية لمنظرية البنائية التي  (Scaffolding Instruction)وتعد السقاالت التعميمية 

وتديف بالفضؿ في ذلؾ إلى تطوير نظرية بياجيو في عمـ النفس  ،ظيرت في أواخر القرف الماضي
لى مدرسة فيجوتسكي في التدريس لعربية المتعمقة وقد لوحظ مف خالؿ دراسة األدبيات والدراسات ا ،وا 

" فيناؾ مف ترجميا عمى انيا   Scaffoldingأنيا اختمفت في ترجمتيا لكممة " ،بتمؾ االستراتيجية
واآلخر ترجميا عمى أنيا  " دعائـ " وبالرغـ مف تقارب الكممتيف في المعنى والمضموف إال  ،سقاالت

كثر شيوًعا ىذا المصطمح ىو األ أف الدراسة الحالية تميؿ إلى استخداـ لفظ سقاالت عمى اعتبار أف
حيث أف  (أخذ مف عممية البناء)( مصطمح مجازي Scaffolds) ، والسقاالت في األوساط التربوية

لتسييؿ عمؿ العماؿ أثناء عمميات البناء أو اإلصالح أما في التربية فقد  ،السقاالت تبنى حوؿ المبنى
 وتقاـ السقاالت بواسطة المعمـ األطفاؿ،لتدعيـ عممية التعمـ لدى ابتكرت السقاالت 
Pressley,2002)). 

التعمـ المستخدـ في عممية إف مصطمح سقاالت  (Clark& Graves,2005) رفزكالرؾ وجويرى 
اإلنشاء ، ففي ىذه العممية تستخدـ السقاالت لدعـ بناء جديد تحت تـ استعارتو مف عممية البناء التعمـ،

، وعندما يستطيع المبنى أف يقؼ بمفرده يتـ إزالة كف عند تماـ البناءال يستطيع الوقوؼ بمفرده، ل
السقاالت والفرؽ بيف سقاالت التعمـ والسقاالت الخشبية التي يتـ استخدميا في البناء ىو أف سقالة 
التعمـ أعمى مف مستوى الفعمي لممتعمـ وترتفع بارتفاع مستواه الفعمي عمى حيف يقؿ مقدار المساعدة 

، وعندما يصؿ المتعمـ إلى Fadingلممتعمـ وىذا ما يسمى " باالنسحاب التدريجي " لمسقالة   المقدمة
المستوى المثالي المرغوب تكوف السقالة قد اختفت تماما بحيث يستطيع المتعمـ تحقيؽ االىداؼ 
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كوف ، أما في حالة السقالة الخشبية فاألمر مختمؼ فالسقالة تلمطموبة دوف االستعانة بالمساعدةا
 .تـ إزالتيامساوية لمبناء وترتفع بارتفاعو وعندما يتـ االنتياء تماما مف تشيد البناء ي

 وقد تـ ذكرىا مف خالؿ وود وبرنر وروز ـ  1976وأوؿ ظيور لمصطمح السقاالت التعميمية عاـ 
(Wood ,Bruner,& Ross)  في دراسة ليـ كاف ىدفيا التوصؿ إلى دور المعمـ الخاص في جعؿ

المتعمـ  قادرا عمى حؿ المشكمة التي تفوؽ قدراتو الفردية وتظير أىمية السقاالت في السيطرة عمى 
 .(2005، قطامي)قدراتو ومواىبو العقمية  مكونات الميمة التي تفوؽ

ف مصطمح السقاالت التعميمية ) ( Vygotsky) مبني عمى  ما نادى بو (Educational Scaffoldوا 
بأف الصغار وبمساعدة الكبار يستطيعوف أداء المياـ المنوطة بيـ التي لـ يكونوا يؤدونيا بصورة 

التسمسؿ المنتظـ لممحتوى والمواد والمياـ والمدرس واألقراف في سبيؿ  :فالسقاالت التعميمية ىي.مستقمة
 .(2012, رزوقي وعبد األمير) التعمـدعـ ومساندة لتحسيف عممية تقديـ 

توظيؼ لمدرسة التفكير المتعمؽ لفيجوتسكي والتي تؤكد عمى فكرتيف  ىي وتعتبر السقاالت التعميمية
 (ZPDوفكرة منطقة النمو التقريبي ) فكرة السقاالت :ة بالبعد االجتماعي لمتعمـ ىماميمتيف ذات عالق

 .(2003,95، زيتوف)

( بأنيا اداة تحميمية لوصؼ تفاعالت المتعمميف في ضوء تنمية منطقة 2000وتعرفيا عبد الكريـ )
لالختالفات بيف المستوى األدنى الموجود عند المتعمـ وبيف المستوى المحدد  (ZPD)النمو التقريبي 

 .بيدؼ التعمـ وذلؾ مف خالؿ دورة لثالث عناصر ىي التوجيو والتحميؿ وتقديـ المساعدة / الدعـ

ر ىذه االستراتيجية تطبيؽ مباشر لنظرية فيجوتسكي عف التعمـ االجتماعي  تعتبأيًضا و 
(Sociocultural theory) ( ومفيومو عف منطقة النمو الوشيؾZPDوالتي ترى أف التعمـ ي ) حدث

فة أو قدرة يؤثر في طريقة ، وأف تفاعؿ المتعمـ مع األخريف األكثر معر مف خالؿ المشاركة مع اآلخريف
 .(Jones,etal,1998 ,967سيره لممواقؼ المختمفة )، وتفتفكيره

إرشادية ومساعدات لمتفكير  ومعموماتٌ  قدـ لو تمميحاتٌ عندما تُ  سيتعمـُ  المتعمـَ  ويرى فيجوتسكي أفّ 
نظرية فيجوتسكي األساس  ، وتعدّ المفاىيـ والمعرفة الجديدة ويتعمـَ  ليستكشؼَ ؛ ا لو ترؾ بمفردهأكثر ممّ 

إذا ، المعرفة يكتسبُ  أفْ  يمكفُ  المتعمـَ  فيو يؤكد أفّ  ،لفيـ كيفية عمؿ سقاالت التعمـ وسبب استخداميا
 (.688، 2004الجندي وأحمد، ) في المعمومات الجديدة ؿ الذي يضعُ مساعدتو عمى بناء الييك تـّ 
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بواسطة عدد متزايد  ودراستيا وتطبيقيا بصورة مختمفةٍ  واسعةٍ  السقاالت التعميمية بصورةٍ  قبوؿُ  خيًرا تـّ أو 
  .ف الباحثيف والممارسيف التربوييفم

التنظيـ الذاتي في  في تنمية مياراتتساعد قاالت التعميمية السّ أف  (Tracey & etal ,2010)ويرى 
 ،والتعبير عف وجية نظر، وتنمية إدراؾ المتعمـ لعممية الكتابة باعتبارىا وسيمة لمتفاوض مجاؿ الكتابة

، والتعمـ عبر الويب، واختبارات ـ التعمـ القائـ عمى الكمبيوترخالؿ استخداـ منظومة متكاممة تضومف 
 . التغذية الراجعة، و قراف، والتشارؾ مع األتشخيصية

 مشكمة الدراسة. 2.1

التربوية التي يتداوليا التربويوف ، واطالعيا عمى المشكالت اـ الباحثة بواقع التعميـ السائدنتيجة الىتم 
، تبيف لمباحثة أف النظاـ التعميمي السائد يمثؿ الباحثيف أو المعمميف أو اآلباء سواء كانوا مف مجتمع

 . ا بكؿ ما يحممو مف مشكالت وعواقبنظاًما تقميدًيا سمبيً 

بية نحو المدرسة ومعظـ المشكالت التربوية مف ضعؼ التحصيؿ العممي لدى الطمبة واتجاىاتيـ السم
تعود إلى االفتراضات التي تقوـ عمييا العممية التعميمية في أف المتعمميف متماثموف في خبراتيـ وقدراتيـ 

 .ومات في نفس الوقت وبطريقة سمبيةوأنيـ يتعمموف نفس المعم

عف وجود قصور وضعؼ في TIMSSكانت نتائج دراسة تحصيؿ الطمبة في العمـو والرياضيات قد و   
، ووجود مفاىيـ بديمة أو أخطاء تبار العموـ والرياضيات بشكؿ عاـإجابات الطمبة الفمسطينييف عمى اخ

، وعكست النسبة المرتفعة لممفاىيـ البديمة أو في المفاىيـ والتعميمات بشكؿ خاصلدى الطمبة 
، يـ العالي)وزارة التربية والتعم المعرفة العممية والتحصيؿ العممياالخطاء وجود ضعؼ عاـ في 

2010). 

دور النشاطات العممية ونتيجة لتمؾ النتائج ارتأت الباحثة إلى تحسيف تدريس االحياء مف خالؿ تفعيؿ  
في تعميـ األحياء وتعممو باستخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية لرفع مستوى بناء المفاىيـ العممية 

ىذه الدراسة ىو الكشؼ عف أثر استخداـ وتنمية ميارات التفكير لدييـ، ولذلؾ فإف الغرض مف 
العاشر استراتيجية السقاالت التعميمية في التحصيؿ وتنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصؼ 

 .  االساسي في محافظة الخميؿ
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 أىداف الدراسة وأسئمتيا 3.1.

وتنمية التفكير  ،حصيؿتيدؼ ىذه الدراسة إلى تبياف أثر استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية في  الت
، وتحديًدا  تيدؼ الدراسة إلى اإلجابة عف األحياء بداعي لدى طالبات الصؼ العاشر في مادةاإل

 :األسئمة التالية

حصيؿ طالبات الصؼ العاشر في لتا في مستوىثر استخداـ السقاالت التعميمية أما  :السؤال األول
صيؿ في األحياء  طريقة التدريس ومستوى التحوىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ  ؟األحياء  مادة

 ؟ والتفاعؿ بينيما

بات الصؼ : ما أثر استخداـ السقاالت التعميمية في تنمية التفكير االبداعي لدى طالالسؤال الثاني
حصيؿ في ؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة التدريس ومستوى التالعاشر في مادة األحياء

 ؟ بينيمااألحياء والتفاعؿ 

 الفرضيات .1.4

 : التالية الفرضيات عنيا ينبثق ،الدراسة أسئمة عن لإلجابة

 متوسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال: األولى الفرضية
 والتّفاعؿ األحياء في التحصيؿ ومستوى التدريس، طريقة إلى ُتعزى العاشر الصؼ طالبات تحصيؿ
 .بينيما

 متوسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذاتُ  فروؽٌ  توجد ال: الثانية الفرضية
 في التحصيؿ ومستوى التدريس طريقة إلى ُتعزى اإلبداعي التفكير في العاشر الصؼ طالبات درجات
 .بينيما والتفاعؿ األحياء

 الدراسةأىمية . 5.1

سقاالت ثر استخداـ الأ في التي تناولتيا الدراسة ة أىميتيا مف طبيعة الموضوع تكتسب ىذه الدراس 
بداعي لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي في مادة وتنمية التفكير اإل، التحصيؿالتعميمية في 

األحياء واإلسياـ في مساعدة مراكز تصميـ وتطوير المناىج بوزارة التربية والتعميـ عمى إثراء مناىج 
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ى ليذه الدراسة أىمية عمو ، ـ استراتيجية السقاالت التعميميةموـ  بأنشطة تشجع عمى تحسيف فيالع
 : الصعيد النظري والبحثي والعممي

ا مف أساليب التعمـ القائمة عمى السقاالت : تستخدـ  أسموبا جديدً باألىمية النظريةوفيما يتعمؽ 
ف عمى و منو القائم مما يستفيدُ  ،حياء في غرفة الصؼوتنمية التفكير اإلبداعي في تدريس األ ،التعميمية

إعداد الورشات لمعممي العموـ في المرحمة األساسية حيث قدمت ىذه الدراسة وحدة دراسية مف منياج  
وقد يفيد معممي الصؼ العاشر  ،السقاالت التعميمية استراتيجيةالصؼ العاشر األساسي مخططة وفؽ 

 . خصصيف في إعداد المناىج وتطويرىاربية والمتاألساسي والباحثيف في مجاؿ الت

حياء، لتدريس العموـ )األ؛ إيجاد طرؽ أكثر فاعميةإلى  : تسعى ىذه الدراسةالصعيد العمميوعمى 
مقائميف عمى التعمـ ضرورة إعداد كوادر ذات ل توضحيا قد ، كما أنّ الكيمياء، الفيزياء( في غرفة الصؼ

 .ديثةة مينية عالية باألساليب الحجود

أخرى تتناوؿ جوانب ومتغيرات مختمفة لـ  اتتفتح ىذه الدراسة أفاًقا لدراس  :الصعيد البحثيأما عمى 
 تتطرؽ إلييا الدراسات الحالية.

 محددات الدراسة .6.1

 : من المحددات ىي تقتصر ىذه الدراسة عمى مجموعة  

 تـ إجراء ىذه الدراسة عمى طالبات الصؼ العاشر في محافظة الخميؿ. :المحدد البشري –1

 .2014/2015في بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  طبقت ىذه الدراسةُ  :المحدد الزماني –2

 .طبقت ىذه الدراسة في محافظة الخميؿ )مدرسة غازي المحتسب الثانوية( :المحدد المكاني –3

  .مفاىيـ والمصطمحات الواردة في الدراسةال :المحدد المفاىيمي –4
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 مصطمحات الدراسة 7.1.

 :تعريفيا كالتالي تتضمن الدراسة مجموعة من المفاىيم تم   

المعجـ )لمواضع المرتفعة حديد لموصوؿ إلى ا مف أخشاب وحباؿ أو ىي ما يربط :السقالة لغوًيا
 . (17، 1998، زالوجي

يقوـ بيا المعمـ داخؿ الصؼ بشكؿ منظـ ومتسمسؿ، بحيث  خطوات مجموعة :استراتيجية التدريس
وىي أعـ  ،تكوف مرنة وشاممة تراعي طبيعة المتعمميف، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة والمرغوبة

 . (2002 زيتون ,) وأشمؿ مف الطريقة في التدريس

بحيث تكوف  ىي عبارة عف إجراءات ومواقؼ مؤقتة وقابمة لمتعديؿ :استراتيجية السقاالت التعميمية
، رعممية عقمية تسير في تزايد مستمتستخدـ لمساعدة المتعمميف في المشاركة في ميارة أو  ،مرنة

، وىي مفيدة جًدا صبح المتعمـ أكثر قدرة واستقالالأويمكف التخمي تدريجًيا عف استخداـ السقاالت كمما 
  .(188, 2014، الصعيدي) مستويات التفكير العمياي تناوؿ ف

في شكؿ  ةستخدميا المعممتىي عبارة عف مجموعة مف الخطوات التي  وتعرفو الباحثة إجرائيا
، ومف لمطالباتانتقائيا مف خبرات الحياة اليومية  يتـّ ، تقدـ لتوجيو انتباه الطالبات مثيراتمجموعة مف 

وتقدـ لممتعمـ كسقاالت تعميمية ثـ يتبعيا بتغذية راجعة، ، الباتالمدرسي والخبرات السابقة لمط الكتاب
بحيث تكوف متدرجة تبدأ عالية وكبيرة ثـ تتضاءؿ ويقؿ حجميا عند  وقابمة لمتعديؿومرنة  مؤقتة

لى فتوبيف ما يعرؼ وما يسعى إلى معر عمى عبور الفجوة  فتساعدىو  االقتراب مف تحقيؽ الميمة، ، وا 
يدؼ الوصوؿ والتعامؿ مع المواقؼ المختمفة ب ،مستمركة في ميارات تسير في تزايد االندماج والمشار 

 .ا مستقالً والتحقؽ منيا إلى أف يصبح متعممً ، إلى النتيجة المرغوبة

درجة االكتساب التي يحققيا المتعمـ أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصؿ إليو  : التحصيل الدراسي
 .(2002، عالـابو )أو تدريس معيف  في مادة دراسية أو مجاؿ تعميميّ 

في االختبار  اتحصؿ عمييا الطالبتيقصد بو في ىذه الدراسة بالدرجة التي  :وتعرفو الباحثة اجرائيا
  .التحصيمي المعد ألغراض ىذه الدراسة
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و أمركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف حموؿ ويكوف نشاط عقمي ىو  :التفكير االبداعي
 ( 2002،82، جرواف) .لـ تكف معروفة سابًقا التوصؿ الى نواتج أصمية

قاس في تو ، صالةواأل ،المرونة ية أىميا الطالقة،مجموعة مف القدرات العقم :وتعرفو الباحثة إجرائيا
في االختبار المعد خصيصا ليذه الدراسة وال يمكف  لباتحصؿ عمييا الطاتىذه الدراسة بالدرجة التي 

أف يأتي التفكير االبداعي دوف وجود المناخ النطالؽ الطاقات االبداعية لإلقرار واإلتياف بأفكار جديدة 
متنوعة لمتوصؿ إلى حؿ لممشكالت التي تواجو الفرد وعميو ال بد مف معرفة الخصائص التي تنمي 

 وامؿ والمسببات التي تقدمو.االبداع وترعاه وتحد مف الع

ىو أحد صفوؼ المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ العاـ والتي تبدأ مف الصؼ  :رالصف العاش
 .16 – 15عمار الطالب في ىذا الصؼ ما بيف أاألوؿ حتى العاشر وتتراوح 

طريقة التي يتـ فييا عرض المادة العممية عرضا لفظًيا مف قبؿ ىي ال:(االعتيادية)الطريقة التقميدية 
آخر بالسبورة إلى المعمـ الذي تقع عميو المسؤولية في توصيؿ المادة الدراسية مستعينا مف وقت 

 . (2004، زيتوف)يقولو المعمـ  ، بينما يقتصر دور المتعمـ عمى االستماع لماوالطباشير

في تدريس  في الدور الرئيس ةقـو فييا المعممت التي تعميميةالطريقة الىي  :وتعرفو الباحثة اجرائيا  
، ةكتاب الطالب ةعمى استخداـ المعمم ، وتعتمدُ بوجو عاـ ة متمقي ةكوف دور المتعممتبينما ، حياءاأل

 . واردة في الكتاب المدرسي المقرر كما ىي ،وتقديـ العروض العممية والنشاطات
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  :الثاني الفصل

____________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 السقاالت استراتيجية موضوع مف السابقة والدراسات األبحاث موقؼ بياف إلى الفصؿ ىذا ييدؼ
 عمى والتعرؼ األساسي، العاشر الصؼ طالبات عمى بداعياإل التفكير وتنمية  التحصيؿ في التعميمية
 . الموضوع ليذا السابقة الدراسات تناوؿ كيفية

 إلى تصنيفيا تـّ  وقد ،الحالية الدراسة بموضوع عالقة ليا التي الدراسات بعض باستعراض الباحثة تقوـ
 : محوريف

  التعميمية السقاالت استراتيجية تناولت التي الدراسات: األول المحور

 االبداعي التفكير تنمية تناولت التي الدراسات: الثاني المحور

 االدب التربوي النظري  :أوالً  1,2.

  :البنائية النظرية. 1.1.2

طاًرا مرجًعا المعمميف وخاصة التربوييف مف كثيرإلى  بالنسبة البنائية النظرية تعتبر ، إليو يحتكموف وا 
 مف بدالً  التحرؾ مف اوسع مدى تعطي بحيث وطرقو، التدريس بأساليب االرتقاء أجؿ مف بو ويأخذوف

 والبيئة المدرسية والبيئة المنياج :مثؿ متعددة عوامؿ بسبب؛ تنفيذىا عمييـ يصعب التي التدريس طرؽ
 إلى تمتد قديمة تاريخية جذور ليا اآلف المعروؼ بمعناىا البنائية النظرية أفّ  مف وبالرغـ الخارجية،

 مثؿ المعاصريف المنظريف مف كثير نظريات ضوء عمى الحالية صورتيا في تبمورت أنيا الإ سقراط
 يرى حيث ، وغيرىـ وكيمي Vygotsky وفيجوتسكي Ausuble وأزبؿ Glasserfeld جالسرفيد

 Kant  1804)كنت الشرقي األلماني الفيمسوؼ يد عمى بدأت قد البنائية أفّ  التربية أعالـ أحد برونر
 ينشئ العقؿ أفّ  رأى عندما"  المحض العقؿ نقد"  :كتابو في طرحيا التي األفكار خالؿ مف (1724-
 زيتوف) بذاتو الشيء عالـ عمى تنطبؽ التي والمقوالت الصور ىذه أفّ  إال ومقوالتو لصورة وفًقا المعرفة
 ( 16، 1992 وزيتوف،
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 التي التعميمية الخبرات خالؿ مف بنفسو يكتسبيا التي لممعرفة  المتعمـ ببناء البنائية النظرية اىتمت وقد
، جديدة بمعمومات التزود طريؽ عف المتعمـ ألفكار المعرفي البناء يتغير عندما التعمـ ويحدث، بيا يمرّ 
 بما التعمـ بيئة مدخالت بيف التفاعؿ نتيجة التعمـ عممية وتحدث، بالفعؿ يعرفونو ما تنظيـ إعادة أو

 العقمية وقدراتيـ التالميذ تعمـ أسموب وبيف وأنشطة، ووسائؿ ومعمـ تدريس وطرؽ محتوى مف تحتويو
 بالضرورة تعني ال لمتدريس معينة استراتيجية أو طريقة فاستخداـ أخرى، ناحية مف الشخصية وسماتيـ

 والمعالجات التالميذ تعمـ أسموب بيف الربط محاولة الضروري مف فإنو لذا التالميذ لجميع مناسبة أنيا
 .(2004وأحمد، الجندي) والتعمـ التعميـ عممية في قصور أي عمى التغمب يمكف حتى التدريسية

 أساس عمى جديدة معرفة بناء خالؿ مف تعممو ببناء المتعمـ قياـ عمى يعتمد  البنائي المدخؿ إف
 التعمـ إلى النظر ويرفض التعمـ عممية إيجابية عمى يؤكد المدخؿ ىذا فإف وبالتالي السابقة معرفتو
  البناء وليس االستقباؿ عمى اعتماًدا آخر إلى فرد مف والمعمومات المعرفة لنقؿ سمبية عممية بوصفو

(Hoover, 1996,13).  

، البنائية لمنظرية التربوية التطبيقات إحدى (التعميمية الدعائـ) التعميمية السقاالت استراتيجية وتعتبر
 التفكير ميارات ممارسة في لممتعمـ الفرصة إتاحة خالؿ مف يحدث المعنى ذو التعمـ أفّ  تفترض والتي

 ( 2013 السيد،).لدييـ السابقة بالمعرفة الجديدة المعرفة لربط المختمفة

  :التعميمية السقاالت الستراتيجية النظرية سساأل .1.2.2

 :التعميمية السقاالت مفيوم

 التعمـ عممية خالؿ المتعمـ إلى المدعمة المساعدة توفير فكرة أساس عمى التعمـ سقاالت مفيوـ يركز
 بنائيـ سياؽ أثناء فالمبتدئي لممتعمميف المساندة السقاالت وتقدـ المياـ نجازا  و ، التعمـ بعممية لمقياـ

 فالتضاؤؿ مستقؿ، بشكؿ مياميـ باستكماؿ لممتعمميف لمسماح المساندة تمؾ تزاؿ وتدريجًيا، لممعرفة
 السقاالت استراتيجية وتنادي، استقالال أكثر طمبة إلى ويؤدي، الذاتي التعمـ إلى النياية في يؤدي لمدعـ

عادة، منيا لالنطالؽ السابقة المتعمـ خبرات عمى بالتعرؼ  تطبيقات إحدى وىي ، الخبرات تمؾ تنظيـ وا 
 يصعب التعمـ مف مزيد لتحقيؽ ؛والتوجيو بالدعـ المتعمميف تزويد إلى تيدؼ التي البنائية النظرية
  .(72 ، 2010عفيفي،) المعمـ مساعدة دوف إليو الوصوؿ
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 التي المساعدة أشكاؿ مف شكؿىي  التعميمية السقاالتأف  (Mcloughlin & Oliver, 1998) يرى
 عادة والتي ، الميمة يجري أفْ  عمى المتعمـ يساعد الذي النظير أو قادرٍ  معمـٍ  قبؿ مف لممتعمـ قدـتُ 

 ؛ مف أجؿالمتعمـ يحتاجيا التي الوقتية المساعدة وتقدـ، مستقؿ بشكؿ نجازىاإ عمى قادرٍ  غير يكوف
 المقدـ الدعـ ىي أو، منفرًدا تعممو بقية يواصؿ بأف تمكنو التي والقدرات الميارات بعض إكسابو

 وسميت ،اآلخريف مساعدة دوف إلييا الوصوؿ يستطيعوف ال التي األنشطة في إلشراكيـ لممتعمميف
 تعممو بقية ليكمؿ تركو ثـّ  ومف ،لممتعمـ المؤقت الدعـ عمى تركز ألنيا ؛االسـ بيذا التعمـ سقاالت
 .البناء (سقالة) سنادة كبير حد إلى تشبو فيي الذاتية قدرتو عمى معتمًدا منفرًدا

 مياـ أداء في لمساندتو لممتعمـ تقدـ مؤقتة مساعدات بأنيا( Guzdial,1993)  جوزديؿ عرفياوقد 
  .التعمـ عممية وتسيؿ التعمـ،

 الفجوة عبور عمى لتساعده لممتعمـ تقدـ معرفة إال ىي ما التعميمية السقاالت أفّ ( 2003) زيتوف ويرى
  .يعرؼ ال ما أو معرفتو إلى يسعى وما ،يعرؼ ما بيف

؛ ليزيؿ لممتعمـ ميارة األكثر االقراف أو المعمـ يقدميا التي التعميمية المساعدة إلى التعمـ سقاالت وتشير
 التعمـ أساليب وصؼفي  وتستخدـ تحقيقو، المطموب والمستوى الميارة في الحالي مستواه بيف الفجوة

  (Kao & Lehmen,1997).حقيقية تعمـ مواقؼ تعكس التي التعمـ نشطةأ في المستخدمة المتنوعة

 :التعميمية السقاالت خصائص 3.1.2.

ودراسة عفيفي  (Kiong&Yong,2003) &(Mckenzie,1999) دراسة ومنيا الدراسات اشارت
 :أنيا ىي التعميمية السقاالت تميز خصائص يثمان إلى(2010)

  .لممتعمميف واضحة وتوجييات رشاداتإ تعطي -1
  .المطموبة التعمـ ومتطمبات ما موضوع تعمـ مف الغرض وتوضح تبرز -2
  .والتعمـ المياـ في التالميذ استمرار تضمف -3
  .األسئمة طرح خالؿ مف بالتوقعات بالتنبؤ لمتالميذ فرصة تعطي -4
  .الجيدة التعمـ ومصادر المعرفة مصادر إلى التالميذ توجو -5
  .التالميذ لدى واالحباطات والمفاجآت التحديد عدـ مف تقمؿ -6
  .الدرس موضوع عمى التركيز في التمميذ جيد تستقطب -7
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  .التالميذ وحماس لمتعمـ قوة تولد -8

  :التعميمية السقاالت أشكال. 4.1.2

 أّف الطالب (  (Davis,2000 و( 2013) والسيد( 2006) حافظو ( 2004) وأحمد الجنيدي وترى
 يحتاج كما يقرؤونو، لما معنى وصنع  مناسبة بطريقة العممي المحتوى فيـ ميارات تعمـ يحتاجوف إلى 

دراؾ ، التغيرات بناء بكيفية ييتـ تدريًسا الطالب  أو كممات فيناؾ ،العممية الظواىر لفيـ عالقات وا 
 فإف العموـ وفي (..النتيجة ىذه،حتى وذلؾ السبب،): مثؿ لفيميا مساعدتيـ الضروري مف ربط أدوات

 لمتالميذ المعمـ مف مساعدة التفسيرات ىذه تحتاج قد العموـ دروس خالؿ تفسيرات يبنوف  الطالب
 التعميمية السقاالت استراتيجية ينفذ أن لممعمم يمكن المساعدة وىذه، واسترجاعيا وتنقيحيا لنمذجتيا

  :شكمين في

 :Scaffoldings Tools المساعدة التعميمية األدوات –1

 ؟ كيؼ ؟ لماذا ؟ متى :كممات مثؿ محسوسةٌ  تمميحات وىي ،والتفكير التأمؿ تمميحات عمى وتشتمؿ
 استخداـ وكذلؾ المعرفة، وراء ما بسقاالت وتسمى، مرتفع بصوت لمتفكير الذاتي لمتنظيـ وتمميحات
 شريكا الحاسب استخداـ مثؿ: المساندة واألنشطة المفظية، التمميحات واستخداـ  التعميمية، البطاقات
 . والنماذج والمجسمات والتوضيحات التعميمية والوسائط لممعمـ

 :Scaffoldings Strategies معرفية استراتيجيات –2

 والتعمـ واالرشاد، والمتشابيات، والتجسير، الراجعة، غذيةوالتّ  األسئمة، وطرح النمذجة، عمى وتشتمؿ
 وتمخيص والمفاىيـ، المصطمحات في والتوسع والتوضيح المفتاحية، والكممات الرفاؽ، وتعميـ التعاوني
 . المشكالت وحؿ والتنبؤ المقروء، الموضوع

  :التعميمية السقاالت استخدام من الغرض5.1.2.

 مف الغرض معرفة تـّ  حيثُ  ،(2013) والسيد( Ebbers & Rowell, 2002) الدراسات إلى بالرجوع
  :خمٌس  وىي ، التعميمية قاالتالسّ  استخداـ
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   Procedural Scaffoldings (اإلجرائية) ةالوظيفي   السقاالت: أوالً 

 .التعبيرية واألدوات المصادر استخداـ كيفية عف توجييات صورة في لممتعمـ تقدـ التي السقاالت وىي

   Process Scaffoldings  العمميات سقاالت: ثانًيا 

  .المعمومات عف البحث في يتبعيا أف يجب التي األساليب لممتعمـ تصؼ التي السقاالت وىي

  Conceptual Scaffoldings  المفيومية السقاالت: ثالثًا

 التعمـ عممية أثناء الميمة التعمـ أوجو عف لممتعمـ توجييات تقديـ خالليا مف يتـ التي السقاالت وىي
  .الميمة غير األجزاء استبعاد مع

  Metacognition Scaffoldings  المعرفة وراء ما سقاالت: رابًعا

  .تعميمية ميمة في التفكير كيفية عف لممتعمـ توجييات تقديـ خالليا مف يتـ التي السقاالت وىي

  Strategic Scaffoldings  االستراتيجية السقاالت: خامًسا

 .المشكالت حؿّ  ألساليب لممتعمـ توجييات تقديـ خالليا مف يتـ التي السقاالتُ  تمؾ وىي

 :ئيسية لتقديم السقاالت التعميميةالعناصر الر 6.1.2.

 عناصر ثمانية بتحديد( 2004)وأحمد والجنيدي( 2006) وحافظ( 2012)األمير وعبد رزوقي ويرى
 لممعمميف يمكفُ  حيث(  (Hogan & Pressley,1997خالؿ مف التعميمية السقاالت لتقديـ رئيسية

 :التالية بالقائمة الموجود الترتيب بنفس تتـ فْ أ الضروري مف ليس نوأ مالحظة مع استخداميا

 لذلؾ ،المالئمة المياـ الختيار الطالب وحاجات المعمـ بؿِ قِ  مف الدراسي المنيج أىداؼ تحديد –1
  .والمنيج الطالب بيف االندماج لتحقيؽ وذلؾ؛ مسبقة بصورة

، التعميمية العممية في وعمًقا (قابمية) استثارةً  أكثر الطالب يصبح فربما، مشترؾ ىدؼ تحديد –2
 . إجرائية أىداؼ إليجاد طالب كؿّ  مع بالعمؿ المعمـ يقوـ عندما
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 ما أو بالمحتوى التامة والدراية المعرفة المعمـ عمى فيجب وتفيميا، الطالب حاجات تشخيص –3
 السابقة الخاطئة والمفاىيـ بالمعارؼ معرفة عمى يكوف المثاؿ سبيؿ عمى) الطالب لدى حساسية يمثؿ
 . تعمميـ في تقدما يحرزوف كونيـ تحديد أجؿ مف وذلؾ، (لدييـ

خبارىـ والصياغات والتساؤالت الحؿ مفاتيح ذلؾ يشتمؿ أف ويمكف الالمحدودة، المساعدة تقديـ –4  وا 
  الطالب احتياجات لمواجية وايقافيـ الحاجة عند الجزيئات تمؾ باستخداـ المعمـ يقوـ كما ،ومناقشتيـ

 معينة، لموضوعات توضيحات يطمب أسئمة يطرح أف لممعمـ يمكف إذ ،اليدؼ متابعة استمرارية –5
 . أىدافيـ في التركيز مف القدر نفس عمى يبقوا أفْ  لمساعدتيـ لمطالب وتشجيع إطراء ويقدـ

 يمخص أفْ  لممعمـ يمكفُ  كما ،تقدميـ مدى مراقبة عمى الطالب لمساعدة؛ الراجعة التغذية تقديـ –6
 . الطالب يحققو نجاح كؿ في تشترؾ التي السموكيات لمالحظة ؛وضوح بكؿ الراىف التقدـ

 فيو يشعر جًوا يخمؽ أف لممعمـ يمكف إذ ؛تحدث أفْ  يمكف التي اإلحباط نوبات عمى السيطرة –7
 . البدائؿ استخداـ عمى وتشجعو تعممو، ثناءأ المخاطر بحرية الطالب

 مساعدة يعني وىذا ،األخرى السياقات في والشمولية واالستقاللية الذاتية تحقيؽ في المساعدة –8
 يكمموا أف أو يبدأوا أفْ  في لممعمـ العرضية اإلشارات عمى ااعتمادً  أقؿ يكونوا حتى لمطالب المعمـ
 .مختمفة سياقات في تعمميـ لتطبيؽ ؛ليـ الفرصة إتاحة وكذلؾ ،ما ميمة

 :التعمم سقاالت مواصفات7.1.2.

 : كالتالي وىي ،التعمـ سقاالت عمييا تقوـَ  فْ أ يجب التي المواصفات( 2008)وخميس السالمي وترى

 ىذه تحقيؽ نحو وموجو المطموبة، التعميمية باألىداؼ اتمامً  مرتبطة التعمـ سقاالت تكوفَ  أفْ  -1
 . األىداؼ

خفاءىا ،الحاجة عند استدعاءىا المتعمـ يستطيع بحيث، مرنة التعمـ سقاالت تكوف أفْ  -2  عندما وا 
 .أداءه ويتحسف قدراتو تزداد

 .متاحة التعمـ سقاالت تكوف أف -3
 .أخرى مواقؼ إلى التعمـ أثر بانتقاؿ التعمـ سقاالت تسمح أفْ  -4
 .فكارهأ وعرض معرفتو بناء عمى القدرة لممتعمـ التعمـ سقاالت تتيح أفْ  -5
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 جعمو خالؿ مف وذلؾ والتفكير، الذاتي والتوجو التنظيـ عمى المتعمـ التعمـ سقاالتُ  تشجعَ  أفْ  -6
 .التعميمية باألنشطة القياـ عف مسئوال

 .محددة ميمة عمى تقتصر وال المختمفة، التعمـ اوجو التعمـ سقاالت تساند أفْ  -7
عادة المعرفة انتقاء عمى المتعمـ التعمـ سقاالت تشجعَ  أفْ  -8  .جديد شكؿ في تجميعيا وا 

  :األحياء وتعمم تعميم في التعميمية السقاالت استراتيجية استخدام طواتخ   8.1.2.

 واستخداميا لمتالميذ السابقة والمعمومات المعارؼ عمى لمتعرؼ تتطمب التعميمية السقاالت استخداـ
 غير تكوف قد فاالستراتيجية ىذا وعمى ،لممتعمـ التقريبي النمو منطقة داخؿ الجديد الدرس محتوى لجعؿ
 بما اوالً  فيبدأ، العممية بالمادة الخاصة األساسية المعارؼ بعَض  يمتمؾُ  ال الطالب كاف إذا فائدة ذات
 Friend & Bursuck ,1996) ومنيـ اآلراء مف العديد اتفقت لذا عميو البناء ثـ الطالب يعرفو

Rsenshin & Meister,1992) (2012) األمير وعبد ورزوقي( 2004) وأحمد الجندي ،
 :التالية المراحؿ مستخدميف (2013)والسيد

  Present the New Cognitive Strategy:التدريسية االستراتيجية تقديم :األولى المرحمة

  :التالية الخطوات تتضمن المرحمة وىذه

 .والتساؤالت والتمميحات المحسوسات استخداـ -1
 .المتبعة بالخطوات قائمة كتابة -2
 .المستيدفة والعممية العقمية الميارات لتعمـ نموذج إعطاء -3
 .األفكار أحد اختيار تـ كمما عالي بصوت التفكير -4

 Regulate Difficulty During Guided الموجية الجماعية الممارسة: الثانية المرحمة
Practice  أن   المعمم من تتطمب المرحمة وىذه : 

 . تدريجيا الصعوبة يزيد ثـ ،البسيطة فكارواأل المواد باستخداـ يبدأ -1
 . الميمة مف الصعبة االجزاء يكمؿ الضرورة وعند جزئياً  الطالب يشارؾ -2
 إلكماؿ؛ النتيجة ىذه ،حتى ،وذلؾ ،السبب:مثؿ المساعدة والكممات التمميحات بعض يستخدـ -3

 .الميمة ىذه
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 لمعمؿ تمييًدا رفيؽ مع طالب كؿ يجعؿ ثـ،صغيرة عمؿ مجموعات في يعمموف الطالب يجعؿ -4
 .بمفرده

 Provide Varying Context for الطالب لتطبيق متنوع محتوى تييئة :الثالثة المرحمة
Student Practice  

 .المعمـ إشراؼ تحت الطالب لمجموعة واالنشطة المياـ ممارسة -1
 .تبادلي تدريس في الطالب مع المعمـ يشترؾ -2

 Provide Feed Back الراجعة التغذية إعطاء :الرابعة المرحمة

 .لمطالب مصححة راجعة تغذية المعمـ يعطي -1
 يجب كما جيًدا معدة وتكوف ،الخطوات جميع تتضمف التي التصحيح قوائـ المعمـ يستخدـ -2

 . لمطالب شرحيا
 .مسبًقا معدة لألعماؿ نماذج ليـ المعمـ يقدـ -3
 . الذاتية المراجعة استخداـ منو يطمب الطالب استقاللية لزيادة -4

  Increase Student Responsibility الطالب مسئولية زيادة :الخامسة المرحمة

 : مثل الممارسات بعض المعمم من تتطمب المرحمة وىذه

 . الميمة كامؿ مسئولية تحمؿ الطالب بدء بمجرد السابقة والتمميحات النماذج جميع إلغاء -1
 . والمياـ لممواد التدريجية الزيادة -2
 . لمطالب المقدـ الدعـ إلغاء -3
 .الخطوات لجميع الطالب ممارسة تعزيز -4
 .اإلتقاف حتى الطالب أداء مراجعة -5

  Provide Independent Practice طالب لكل مستقمة ممارسة إعطاء :السادسة المرحمة

  .وشاممة مكثفة بطريقة التعمـ لممارسة لمطالب فرًصا المعمـ يعطي -1
 . جديد ومثاؿ أخرى لميمة التطبيؽ تيسير عمى المعمـ يعمؿ -2
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 دمج السقاالت التعميمية في الدرس:خطوات . 9.1.2

 طريقة قدمت( 2006) حافظ جرتياأ ودراسة، (Ellis & Larkin,1998) والركيف أليس دراسة وفي 
 : وىي، مفيد عمؿ إطار المعمموف ليجد ؛الدرس في التعميمية السقاالت دمج خالليا مف يتـّ  خرىأُ 

 كيفية :مثؿ، وجديدةٍ  صعبةٍ  ميمة أداء كيفية المعمـ يصوغُ  حيث: الميمة بأداء المعمم قيام :أوالً 
 ويفكر ،جزئية بصورة الشكؿ ىذا يكمؿَ  أفْ  لممعمـ يمكف المثاؿ سبيؿ وعمى التخطيطي، الشكؿ استخداـ
 . تحتوييا التي المعمومات بيف الروابط إلى اإلشارة كيفية بإيضاح يقوـ وعندىا مرتفع، بصوت

 سبيؿ وعمى ،الميمة ألداء مًعا بالعمؿ والطالب المعمـ يقوـُ  حيث: ذلك بأداء الفصل يقوم: ثانًيا
 بكتابة المعمـ يقوـ وعندما ،التخطيطي لمشكؿ معمومات إضافة يقترحوف ربما الطالب فإفّ  المثاؿ،

 . لدييـ النسخ بتعبئة الطالب يقوـ الموحة عمى المقترحات

 صغيرة مجموعة أو شريؾٍ  خالؿ مف بالعمؿ الطالب يقوـُ  حيث: ذلك بعمل المجموعة تقوم: ثالثًا
 . التخطيطي الشكؿ إلكماؿ؛ تعاونًيا

 فردية وبصورة الطالبُ  يقوـُ  حيث المستقؿ التطبيؽ مرحمة ذلؾ ويمثؿُ : ذلك بأداء الفرد يقوم: رابًعا
 مناسبة عالقات إلظيار بنجاح التخطيطي النموذج إكماؿ المثاؿ سبيؿ وعمى) الميمة تطبيؽ بإتقاف
 .وسريعة آلية بصورة ميمتيـ أداء في لمساعدتيـ الفردي تطبيؽ تمقي وكذلؾ (المعمومات أجزاء بيف

  :التعميمية السقاالت تقديم عند مراعاتيا الواجب الميمة االعتبارات 10.1.2.

 (Lipscom, Swanson ,West,2004)( 2012)كؿ مف رزوقي وعبد األمير  واقترحيا رآىا كما
  :وىي

 يحسف فيذا المساعدة مف بقميؿ يؤدوىا أف يمكف التي المياـ أوالً  لمطالب قدـ: الثقة رفع -1
 . لمطالب الذاتية الكفاءة

 مستوى مف تقمؿ الخطوة فيذه السريع النجاح إلنجاز كافية بمساعدة الطالب زود -2
 .التالية الخطوة إلى لمتقدـ مدفوعيف يبقوا بأف لمطالب وتضمف،اإلحباط

 يشبيوا أنيـ يشعروا عندما أكبر بجدية يعمموف قد فالطالب انفسيـ لمساعدة الطالب ترؾأ -3
  نظائرىـ
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 .معينة ميارة تعميمو عند الطالب تجيد ال السأـ تفادي -4
 . لمميمة الطالب إتقاف عند كامؿ بشكؿ ثـ تدريجي بشكؿ الدعائـ تزيؿ كيؼ فكر -5

   األحياء مادة تدريس في التعميمية السقاالت أىمية .11.1.2

 عمى الكمي االعتماد مف االنتقاؿ في الطالب تساعدُ  بأنيا التعميـ في الحديثة االتجاىات يميزُ  ما أىـ  
 مف وذلؾ الحديث، التربوي االتجاه أصحاب بو ينادي ما وىذا، نفسو عمى المتعمـ اعتماد إلى المدرس،
 ، لمطالب االجتماعي البعد عمى التركيز إلى باإلضافة ،التعميـ لمعممية محوًرا الطالب جعؿ خالؿ
 Davis) وليف ديفيز دراسة إلى بالرجوع المختمفة التعمـ مصادر ومف ،أقرانو مف الطالب استفادة ومدى

& Lining, 2000) ، باستخداـ األحياءالعموـ و  مادة لتدريس عمؿ طارإ قدموا( 2006)ودراسة حافظ 
 : يمي ما في يتمخص األحياء مادة تدريس في أىميتيا يوضح التعميمية السقاالت

 . والتأمؿ التفكير عمميات أثناء رؤيتيا لمطالب ويمكف، ممموسة المجردة العممية المفاىيـ جعؿ -1
 . لمدارسيف ويتيحو العمـ إلى الوصوؿ يسيؿ -2
 . األحياء مادة تدريس أثناء الطالب جميعإلى  اجتماعًيا دعًما عطيت -3
 المشاركة خالؿ مف وذلؾ المعمـ مثؿ مثمو التدريس لمنموذج مستخدًما ليصبح التمميذ يشجع -4

 النمو منطقة داخؿ التمميذ جيد تحسيف إلى يؤدي مما النشاط ممارسة أثناء لمتمميذ الفعالة
 .لديو القريبة

 عمى وتشجيعو معنى ذات ميمات إنجاز إلى تدفعو المستعممة القدرات تتحدى مياـ يتطمب -5
 . (التفكير توليد) متعددة تفسيرات إنتاج

 . العممية لممعرفة متطوًرا بناءً  يعتبر -6
 مما لو، المقدمة الجديدة والمعمومات لديو السابقة المعمومات بيف الربط عمى المتعمـ تساعد -7

 . لديو متكامؿ معرفيّ  نظاـ بناء في يسيـ
 . لديو وداللة معنى ذات بشكؿ يكتسبيا التي الجديدة المعمومات تنظيـ في المتعمـ تساعد -8
 واستخدـ بناء مف يسيؿ ما الجديد، التعمـ بو يتصؼ قد الذي الغموض تقميؿ عمى تعمؿ -9

 . المتعمـ كونيا التي الجديدة المعرفة
  .وميوليـ ومياراتيـ حاجاتيـ في والتنوع المتعمميف بيف الفردية الفروؽ تراعي -10
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  :البناء وسقاالت التعميمية السقاالت بين التشابو.12.1.2

 المعرفي؟ التسقيؿ عف البناء في السقالة مفيوـ يختمؼ ىؿ :(2005) قطامي سأؿ لقد

  :وىي وظائؼخمسة  تتضمف البناء في السقالة وظيفة اف المعروؼ مف

  الدعـ -1
   وسيمة. أو اداة -2
  البناء في العامؿ وقدرة مدى مف تزيد -3
  منيا اليدؼ إلى والوصوؿ الميمة انجاز مف تمكف -4
 .وظيفة لتحقيؽ ليا الحاجة عند تستعمؿ -5

 :التالي تتضمن المعرفي التسقيل عممية فإن التعميم مواقف في أما

 .المتعمـ انتباه لتوجيو التشجيع يقدـ المعمـ -1
 .راجعة بتغذية ذلؾ يتبع ثـ -2
 .الفشؿ خبرات فييا تقؿ خبرة وتشكيؿ بناء -3
 .الميمة تحقيؽ مف االقتراب عند حجميا ويقؿ تتضاءؿ ثـ، وكبيرة عالية تبدأ بحيث متدرجة -4

 مجاالت تحقيق السقاالت التعميمية: 13.1.2.

 : اساسية مجاالت اربعة تحقؽ التعميمية السقاالت أفّ 

 التطبيؽ، العالقات، إدراؾ البيانات، فيـ التصنيؼ، الفرز، بالبحث، وتطبيقيا المعرفة اكتساب -1
 . المعرفة ونقؿ

 . واالفكار المعرفة في واصؿالتّ  -2
 . خريفاآل مع والعمؿ عاوفالتّ  -3
. المساعدة طمب يجب متى ومعرفة الخاص، العمؿ ومراقبة بالتخطيط المستقؿ التعمـ -4

 (204،2014، )الصعيدي
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  :تعميمية كسقاالت المستخدمة المعرفية االستراتيجيات: ثانًيا 2.2.

  :بالمتشابيات التعمم استراتيجية 1.2.2.

 المفيـو أفّ  مع العربي الوطف في المستخدمة االستراتيجيات حدثأ مف المتشابيات استراتيجية تعتبر
 شرح في التشبيو سموبأ يستخدموف كانوا قديًما المعمميف مف فكثير قديـ، االستخداـ أفّ  إال جديد

 وبقاء التعمـ عممية تسييؿ جؿأ مف المعنى تقريب ذلؾ مف ىادفيف واالشياء الظواىر بعض وتوضيح
 . اطوؿ لمده اثره

 ودرجة العمومية مستوى في متساوييف موضوعيف بيف ربط عممية"  بأنيا التشبيو طريقة وتعرؼ
  .(2000 ،دروزة)"  مألوًفا المألوؼ جعؿ بيدؼ مشتركة عناصر بينيما ويجمع الصعوبة

 عمى لمفرد المعرفة بناء عممية تسيؿ فعالة أداة ياأنّ  عمى المتشابيات (255، 2002 زيتوف،) وعرؼ
 . السابقة ببنيتو والمتاحة يعمميا التي المفاىيـ مف قاعدة

 ، العمـو لتدريس الحديثة االستراتيجيات إحدى بأنيا المتشابيات استراتيجية( 2010) القطراوي ويرى
 مع التشبيو عمى التركيز خالؿ مف"  المشبو"  الشائعة غير المجردة المفاىيـ فيـ تسييؿ عمى وتقوـ
 خارج والسمات"  الشبو اوجو"  المشتركة السمات ومعرفة الفرد يعيشو الذي"  بو المشبو"  الواقعي العالـ

 : التالية الخطوات عمى وتعتمد"  االختالؼ اوجو"  الموضوع

  .تعممو المراد المفيوـ طرح -1
 .لو المالئمة المتشابية تقديـ -2
  .المشتركة الخصائص تحديد -3
  .المختمفة الخصائص تحديد -4

  :المتشابيات أنواع2.2.2.

 (27،2010)القطراوي،( 2002،260 زيتوف،) :يمي كما المتشابيات أنواع تحديد يمكف

 Compound Analogies المركبة التشبييات –1

  .مألوفة غير مفاىيـ لتفسير وذلؾ المتعمـ لدى مألوفة متنوعة تشبييات المعمـ يستخدـ حيث
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  .الجنسية االغراض عف الدروس احد :مثاؿ

 الجنسية المعاشرة عبر ينتقؿ بأنو تالميذه وأخبر ،جنسي كمرض االيدز عف حديثو المعمـ بدأ حيث
 االيدز المعمـ فشبو ،الفيروس تركيب معرفة في رغبتيـ الواضح مف وأصبح بأسئمتيـ قاطعوه ولكنيـ
  .االنتقاؿ كيفيو توضيح يمكنو وىكذا الشائع بالبرد

 Narrative Analogies القصصي السرد – 2

 .مألوؼ غير آخر مجاؿ مف عدة مفاىيـ لشرح وذلؾ ،مألوًفا واحًدا مجاالً  المعمـ استخدـَ  حيث

  Perpheral Analogies (المركز عن بعيدة) الخارجية التشبييات –3

  طارئ كفكر يظير ثانوي أو عرضي تشبيو وىي

  Procedural Analogies اإلجرائية التشبييات –4

 ويمكف ،العممية المعرفة إلى لموصوؿ العامة المعرفة الكتشاؼ المعمـ بيا يقوـ إجرائية خطوة وىي
 درسو المعمـ يبدأ العمؿ ىذا قبؿ السوائؿ لبعض (PH) إليجاد نشاط في :مثاؿ خالؿ مف فيميا

  :التالي بالتشبيو

 بالميارات ذلؾ ويقارف ،ذلؾ عمى المترتبة والمسؤولية قيادة رخصة عمى يحصؿ عندما الفرد موقؼ
 استخداـ عند التعميمات بعض إعطائيـ خالؿ مف العموـ فصوؿ في العاـ خالؿ الطالب عند المتوفرة
 المعمـ اىتماـ يوضح وذلؾ ،األماف احتياط زيادة جؿأ مف وذلؾ ؛االختبار نابيبأل الواقية النظارات
 .طالبو بسالمة

  Simple Analogy البسيط التشبيو –5

  .الغذائية السالسؿ عف درس :مثاؿ خالؿ مف وتتضح

 فشبو غزاؿ آخر ورسـ نبات تمميذ فرسـ السبورة عمى غذائية سمسة رسـ طالبو مف المعمـ طمب حيث
 المعمـ اوضح وبذلؾ ،داخمو المخزونة الطاقة زادت النبات نمو زاد وكمما ،طاقة عبوة بأنو النبات المعمـ
 .اإلنساف إلى ومنيا الغزاؿ إلى النبات مف الطاقة انتقاؿ
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  :بالتشبييات التعمم عمييا يتوقف التي العوامل.3.2.2 

  :يمي كما بالمتشابيات المرتبطة المتغيرات(30-29 ، 2010القطراوي )يرى 

  :منيا تذكرالطالب  بخصائص المتصمة العوامل – 1

  :التشبيو األلفة – أ

ذا ،التعمـ عممية في أفضؿ ذلؾ كاف كمما ويألفونو التالميذ يعرؼ بو المشبو كاف فكمما  التشبيو كاف وا 
 بو المشبو مع المتآلؼ غير فالتمميذ التعمـ عند ظيورىـ سيولوف فإنيـ التالميذ لدى مألوؼ غير

 .كالذرة موضوع دراسة في ىذا يستخدـ ال قد الشمسي، كالنظاـ

  :الموضوع عن القبمية المعمومات – ب

 التالميذ لدى ليس موضوع في نستخدـ عندما جيدة نتائج يحقؽ ،التعمـ مواقؼ في التشبييات ستخداـا
مداد، بيا لفةً أُ   مادة عرض عف انتباىيـ يشتت قد المعرفية الخمفية في التوافؽ عند بتشبييات التمميذ وا 

  .التعمـ مواد عمى ضروري غير عبًئا يضيؼ مما التعمـ

  :يقوؿ عندما فمثالً  الموضوع لفيـ لموصوؿ يدرسيا التي الدالئؿ بعض استخداـ لمتمميذ يمكف حيث

 في كالسفينة الصحراء في الجمؿ ،لمسيارة كالبنزيف لإلنساف الدـ لمسمؾ، كالخياشيـ لإلنساف الرئتاف
 ،الشمسي كالنظاـ الذرة تركيب كالكاميرا، لإلنساف العيف النبات، في كالنتح االنساف في العرؽ ،البحر
 .وىكذا

  .التشبييات عمى بالقياس التفكير عمى القدرة – ج

  :بياجيو لتحديد وفًقا المعرفي النمو مستويات – د

 لموضوع المالحظة غير السمات توضيح خالليا مف يمكف محسوسة وظيفة ليا التشبييات معظـ   
 وىناؾ (،الشمسية كالمجموعة) تخيميا لمتمميذ يمكف محسوسة بتشبييات بمقارنتو وذلؾ (،كالذرة) المجرد
 المحسف التفكير ذوي الطالب مع التشبييات الستخداـ النسبية الفعالية ذات البحثية االدلة بعض
 .لوسف اختبار: مثؿ لبياجيو العقمي النمو اختبارات عنو تكشؼ حسبما
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  :البصري التخيل – ه

 مثاؿ كبرأ البنزيف حمقة اكتشاؼ ديعو  ، بالتشبييات التعمـ في ىاًما دوًرا التخيمية القدرة تمعب حيث
 .ذلؾ عمى

  :المعرفي التعقد -و

  :نوعيف إلى االفراد يصنؼ حيث المعرفية بنيتيـ تعقد في االفراد يختمؼ

  .المعرفي التعقد منخفضي وأفراد ،عادي معرفي تعقد ذوي افراد

  :التعميم بعممية ترتبط متغيرات –2

  التشبيو تعقد – أ

 : ىي الشبو اوجو وتكوف بالماء، اإللكتروف تشبيو عند فمثالً 

 في تتحرؾ واسعة مساحات في تتحرؾ عشوائية، اتجاىات في وتتحرؾ والتركيب الحجـ في التماسؾ)
 ثابتو، تبقى التوصيؿ في عدادىاإ ،المواصالت باختالؼ كميتيا في تختمؼ المؤثرة، القوى اتجاه

 تحويؿ يمكنيا الخارجية، والقوى توصميا التي الموصالت قوة عمى اعتماد الحركة في حرة عدادىاإ
 . (خرىأ جساـأ إلى الحركة طاقة

  :التشبيو محسوسية درجة – ب

 تكوف فقد، بو والمشبو الموضوع مف لكؿ  محسوسيتيا لدرجة بالنسبة التشبييات تختمؼ حيث
 لمعيف، صورة مع الكاميرا صورة مثؿ حجرة او بالكاميرا العيف تشبيو حالة في كما ،فيزيقية التشبييات

 . مًعا الثالثة مع خميط او لفظية او

  :نفسو التشبيو في المتضمنة المشابيات عدد – ج

 . تشبييات عدة استخداـ مف فضؿأ واحدٍ  تشبيو استخداـ أفّ  عمىدليؿ  ىناؾ فميس
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  :التشبيو بو نعرض الذي كلالش   – د

 في لمتالميذ التشبييات عرض تـ إذ مرتبطة أو منفصمة تكوف كأف.......... .العرض طريقة حيث مف
 . منفصؿ أو مرتبط شكؿ

 الدوري النظاـ يشبو فمثال التعميـ وحدة في بو والمشبو الموضوع مف كؿ مقارنة يتـ المرتبط الشكؿ ففي
 وألف ،حجميا في االختالؼ مع نابيباأل لخطوط ضخ محطة فكالىما ،بالمدينة الصحي بالنظاـ
 بو والمشبو الموضوع مف كالً  يعرض المنفصؿ الشكؿ أفّ  كما ،الفضالت صرؼ وسعة  الترشيح
 جميع مف بينيما تتـ المقارنة فإف ،منفصالف الصحي والنظاـ الدوري النظاـ أف رغـ فمثال، بحرية

 )زيتوف، المرتبط الشكؿ ضد المنفصؿ الشكؿ لعرض التأثيرات فحص بعد يتـ لـ ولكفْ  الجوانب،
2002) . 

 المادة لتدريس ؛المتشابيات فضؿأ اختيار فسيتـ العوامؿ ىذه روعي اذا نوأ( 2010) القطراوي ويرى
 ، التعميـ بعممية والمرتبطة الطالب بخصائص المرتبطة العوامؿ عمى التركيز خالؿ مف وذلؾ العممية
 : اآلتي يراعي المتشابيات استخداـ في القصور بعض عف المترتبة النتائج بعض المعمـ يتالفى وحتى

 المتشابية بيف االختالؼ اوجو) خاطئ فيـ عنيا ينتج التي المواضع لمطالب توضح -
  (.والمشبو

   اكبر فرصة الطالب ماـأ يكوفَ  حتى المستيدؼ المفيوـ لتوضح المتعددة المتشابيات ـااستخد -
 . لمفيـ

 .البنائية النظرية فيرئيٌس  عنصر وىو ،المتشابيات طرح في الطالب إشراؾ -
 . لمطالب بالنسبة بصعوبتيا المعمـ يشعر قد التي المتشابيات شرح -
 بعض في االختالؼ وأوجو الشبو وجوأ تحديد في تساعد التي التعميمية الوسائؿ استخداـ -

 . المتشابيات

  :الذىني العصف استراتيجية 2.2.2.

 اكبر توليد عمى المجموعة فرادأ يشجع الذي االجتماعية المناقشةاسموب  أنو (Son , 2001) يعرفو
 ال نقدي غير مفتوح مناخ وفي ،حرو  تمقائي عفوي بشكؿ والمبتكرة المتنوعة فكاراأل مف ممكف عدد
  .منيا المناسب اختيار ثـّ  ومف ،لممشكمة حموالً  تمثؿ التي فكاراأل ىذه إطالؽ مف يحد
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 مف نوع عمى يعتمدبأنو أحد األساليب "  ىو بأنو الذىني العصؼ( 2002) وفخرو حسين ويرى
 قائمة توليد وبالتالي ،وتنوعيا األفكار إثارة بيدؼ ،صغيرة مجموعات بيف والمناقشة الجماعي التفكير

 مف بيف المتبادلة فكارُ األ تساىـُ  حيثُ  البحثِ  مدارِ  لممشكمةِ  حؿ إلى تؤدي أفممكف  التي فكاراأل مف
  .جديدة فكارأ توليد في اجتمعوا

 الطالب مع استخدامو يمكف تعميمي اسموب"  بأنو التعميـ في الذىني العصؼ( 2007) البكري يعرؼ
 ممكف عدد أكبر عف بحثا ما مشكمة أو مسألة في تامة بحرية التفكير في العناف بإطالؽ يقوـُ  حيث
 يمنع الذىف في الفكرة بقاء فّ أل ؛كبح ودوف بغزارة الطالب مف االفكار فتدفؽ الممكنة الحموؿ مف

 فكرة فضؿأ عف توليدىا تـ التي فكاراأل مف مجموعةٍ  بيف مف البحث ثـ الظيور في فكاراأل مف غيرىا
 جؿأ مف بحرية التفكير ساسأ عمى سموباأل ىذا ويقوـ ،االفكار بقية تخطئة أو النقد إلى الحاجة دوف
  .بعد فيما االفكار تقيـ

  :الذىني العصف مبادئ.1.2.2.2

  :ىما ساسيفأ بمبدأيف االلتزاـ مف بد ال اىدافو الذىني العصؼ يحقؽ لكي

 المرحمة ثناءأ في المطروحة فكاراأل عمى حكـ أي إصدار تأجيؿ حوؿ يتمحور ىو :األول المبدأ
 مراجعة بدأت فإذا ،واالحتماالت البدائؿ لكؿ الذىف فتح يجب حيثُ  الذىني العصؼ عممية مف ولىاأل

 الحكـ فأل ؛منؾ تيرب فكاراأل تجد فسوؼ ،اآلخريف فكارأ أو افكارؾ تقيـ أو ،اآلخريف أو نفسؾ
  .االفكار تدفؽ يعوؽ والتقييـ

 أْف  يمكف المعتاد النوع مف كثيرة افكاًرا أف بمعنى ،النوعية تولد الكمية فّ أ عمى فيركز :الثاني المبدأ
  الذىني العصؼ عممية مف الحقة مرحمة في عادية غير أو قيمة أفكار إلى لموصوؿ مقدمة تكوف

  .(2001 ،؛السمماني 2006 ،خضر)

  :الذىني العصف تطبيق مراحل 2.2.2.2.

 ذلؾ ويتـ ،المشكمة (الموضوع) عف التفاصيؿ بعض الطمبة يعرؼ أف ينبغي وىنا :المشكمة تحديد -
  .الالزمة بالمعمومات الطمبة المعمـ يزود أف أو ،لمموضوع المسبؽ بالتحضير
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 ،بالموضوع المتعمقة االسئمة طرح طريؽ عف الموضوع الطالبة يطرح حيث :المشكمة صياغة إعادة -
  .االسئمة ىذه وكتابة

  .افكارىـ بطرح فييا الطمبة يقوـ وسريعة قصيرة المرحمة وىذه :االبداع جو تييئة -

 ممكف عدد أكبر لتقديـ ويشجعيـ ،االفكار طرح الطمبة مف المعمـ يطمب وىنا :الذىني العصف -
  .المعمـ قبؿ مف فكرة كؿ وتكتب سريًعا االفكار تدفؽ يكوف أف وينبغي ،منيا

 عف بعًدا وأكثرىا المطروحة االفكار اغرب اختيار الطمبة مف المعمـ يطمب وفييا :فكرة أغرب تحديد -
 عممية فكرة إلى االفكار ىذه تحويؿ يمكف كيؼ يفكروا اف منيـ ويطمب ،الموضوع وعف الواردة االفكار
  .مفيدة

 ميارة إلى تحتاج وىي ،منيا اخذه يمكف ما وتحديد االفكار تقيـ المرحمة ىذه وتيدؼ :التقييم جمسة -
 (2009 فنونة،) .منيا الجيد القميؿ بالعدد وينتيي االفكار بعشرات يبدأ الذي التمخيص

  :الذىني العصف مزايا 3.2.2.2.

  :اآلتي في المزايا مف كثير الذىني لمعصؼ يوجد

  .الخالقة القدرة وجو في تقؼ التي الحواجز تمغي -1
  .المبدع الفرد لجيد االبواب تفتح -2
  .ما مشكمة لحؿ المناسبة البدائؿ مف مجموعات تعطي -3
  .افكارىـ وبقية بذواتيـ المتعمميف إشعار في تساىـ -4
  .المشكمة حؿ إلى الوصوؿ في تسرع -5
 العصؼَ  فّ إ إذ (االصالة – الطالقة – المرونة) االبداعي التفكير قدرات تنمية في تساىـ -6

  .وحريةٍ  بطالقةٍ  توليدىا في ويساىـُ  ،المألوفةِ  غيرِ  فكارِ األ توافر عف ينتجُ  الذىنيّ 
 غير النتائجُ  تدفعو وقد ،اإلخفاقات مواجية عمى وتصميًما اواستعدادً  مثابرةً  كثرأ الفردَ  تجعؿُ  -7

  .الجيد مضاعفةِ  إلى رضيةالمُ 
 مبدعو  واقتصادي التدريب في مستخدميو قبؿ مف طويؿ تدريب إلى حتاجت ال ،التطبيؽ سيمة -8

(Son , 2001). 
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 التحصيل: ثالثًا 3.2.

 وينظر ،المدرسة في الطالب بو يقوـ الذي العقمي لمنشاط اليامة الجوانب أحد الدراسي التحصيؿ يعتبر
 متغيًرا باعتباره التحصيؿ صنؼ وقد ،األولى الدرجة مف عقمية عممية نوأ عمى الدراسي التحصيؿ إلى

  والميارية المعرفية الجوانب يتضمففإّنو  ،والقيـ والميوؿ والميارات الحقائؽ يتضمف وكما،معرفًيا
كو  التالميذ تحصيؿ عميو نطمؽ ما فغالبا ،الدراسي التحصيؿ مفيـو اتساع وبرغـ ،والوجدانية  بما سابيـا 

  .(2010 ،االسطؿ) بالمدرسة وثيقا ارتباطا ويرتبط ،التعميمي النظاـ إليو ييدؼ

 لمتأكيد الوحيدة الوسيمة ىي ،التحصيؿ اختبارات أفّ  إلى التربية مجاؿ في المتخصصيف بعُض  ونظر
 أو ذاتية عوامؿ بعدة االختبارات في المتعمموف ويتأثر ،الدراسية لممادة المتعمميف استيعاب مدى مف

  .(2012 ،عمر) والتعمـ والنشاط العمؿ عف المتعمميف تعوؽ إلى تؤدي مما ،خارجية

  :منيا التحصيل لمفيوم تعريفات عدة وتوجد

  :المغة في التحصيل

 الحاصؿ الشيء ىو الحاء بسكوف (حصؿ) مادة (1993، )ابف منظور العرب لسان معجم في ورد
 ما تمييز والتحصيؿ حصواًل، يحصؿ الشيء وحصؿ سواه، ما وذىب وثبت بقي ما وىو شيء كؿ مف

 .األشياء بيف والتمييز الجمع بو يقصد والتحصيؿ الشيء، تحصيؿ أي يحصؿ

  :اصطالًحا الدراسي التحصيل تعريف

 لمفيـو تعريفات عدة توجد ولذلؾ، النظر وجيات الختالؼ اتبعً  الدراسي التحصيؿ تعريفات اختمفت
 : منيا التحصيؿ

 يكتسبيا التي والميارات والمفاىيـ المعارؼمف  مجموعة عبارة عف بأنو( 2008)  سنينة ابو عرفو
 . التعميمية المادة لتعممو نتيجة الطالب

 في تقدمو ودرجة ،الطالب مستوى تبيف التي النيائية النتيجة التحصيؿ ىو( 1997) الخميمي ويرى
 . تعممو فْ أ سبؽ تعمـ
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 نتيجة المتعمـ يكتسبيا التي والمصطمحات والمفاىيـ المعارؼ مجموعة بأنو( 2011) الشديفات وعرفتو
 االختبار في المتعمـ عمييا يحصؿ التي الكمية بالعالقة قاسويُ  التعميـ، عممية خالؿ مف بالخبرة مروره

 . متعدد مف االختيار نوع مف الموضوعي التحصيمي

  :لممتعمم الدراسي التحصيل عمى تؤثر التي العوامل 1.3.2.

 وتنقسم  ،الدراسي التحصيؿ عمى تؤثر عوامؿ عدة ىناؾ أفّ  (5 – 1995،48) وزيتوف زيتوف يرى
  :وىما قسمين إلى

  :ومنيا التعميمية بالعممية المتعمقة العوامل وىي :التربوية العوامل :أوالً   

 ارتباط ومدى تنظيميا ومستوى ومحتواىا، ،المادة صعوبة مثؿ الدراسية بالمادة تتعمؽ عوامؿ .1
 . المتعمـ بحياة المادة

 ووسائؿ بيا يقـو التي واالنشطة يستخدميا التي التدريس طرؽ: مثؿ بالمعمـ تتعمؽ عوامؿ .2
 . معيـ تعاممو وطريقة المتعمميف بيف الفردية الفروؽ المعمـ مراعاة ومدى يتبعيا التي التقويـ

 الفصوؿ، حجـ حيث مف المدرسية واإلمكانيات المدرسة، إدارة: مثؿ بالمدرسة تتعمؽ عوامؿ .3
 .وغيرىا والكتب التعميمية الوسائؿ وتوفير

 فيو يعيش الذي المجتمع وطبيعة وأسرتو بالمتعمـ تتعمؽ التي العوامؿ ىي :الشخصية العوامل :ثانًيا
  :العوامؿ ىذه ومف

 ،العقمية قدراتو ومستوى والنفسية العضوية الناحية مف المتعمـ صحة :مثؿ والنفسية الصحية العوامؿ -
  لمتعمـ والدافعية بالنفس والثقة ،واالتجاىات والميوؿ

 والحالة األسرية، العالقات ونوع لموالديف، التعميـ مستوى: مثؿ واالجتماعية األسرية العوامؿ -
 .  لألسرة االقتصادية
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 :الدراسي التحصيل ضعف أسباب2.3.2.

 مما، دراسًيا المتعمميف تحصيؿ وضعؼ تدني سبابأ حوؿ تساؤالت عدة (2012عمر،) وقد طرحت
 سبابأ عدة إلى وتوصمتُ  ،الدراسي التحصيؿ تدني إلى أدت التي االسباب أىـ بمعرفة االىتماـ زاد

 : وىي

  نفسو بالمتعمم تتعمق التي االسباب: والً أ

 شعبنا بيا يمر التي القاسية الظروؼ بسبب وذلؾ ،المتعمـ منيا يعاني التي: النفسية المشكالت .1
 . الفمسطيني

 .والسمع النظر ضعؼ مثؿ المتعمموف منيا يعاني التي: الصحية المشكالت .2
 . التحصيؿ عمى يؤثر مما األسرة تفكؾ: مثؿ األسرية المشكالت .3
 تحصيؿ عمى واالجتماعي االقتصادي الوضع يؤثر: واالجتماعية االقتصادية المشكالت .4

 . يحتاجيا التي الدراسية المستمزمات بعض توفير لعدـ وذلؾ المتعمـ

 : التربوية االسباب: ثانًيا

 االمكانيات توفير وعدـ الدراسية، االساليب المعمـ تنويع وعدـ بالمتعمميف، الفصوؿ ازدحاـ ومنيا
 . التعميمية الوسائؿ توفر وعدـ الدراسي المنيج صعوبة والمتعمـ، المعمـ بيف العالقة جفاؼ ،الدراسية

  ( Creative Thinking)  االبداعي التفكير: رابًعا. 4.2

 األمانة تحمؿ عمى قادًرا ليكوف ؛المخموقات سائر عف اإلنساف بيا اهلل زميّ  التي ماتالسّ  مف التفكير
 عمى يخفى ال وأنّ  وكما مجتمعو، مع عايشالتّ  عمى وقادًرا ،األرض لعمارة مؤىالً  ويكوف ،إليو الموكمة

 عمى والتغمب لممستقبؿ، السميـ والتخطيط الحياة، في النجاح عمى الفرد يساعد العقؿِ  عماؿَ إ أفّ  أحد
يجاد المشكالت  . ليا المناسبة الحموؿ وا 

 ألي التربوية ىدافناأ صدارة في يجب بؿ التأجيؿ، يحتمؿ ال اساسي ىدؼ وتوجييو التفكير تعميـ إف
 ووسائؿ ونشاط تدريس طرؽ مف يصاحبيا وما، الدراسية المواد بكافة الصمة وثيؽ فيو دراسية مادة

 أغمب في – ىو التربوية اىدافنا قوائـ ضمف التفكير وضع أف شؾ وال تقويمية، وعمميات تعميمية
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 يعكس الذي األمر ايًضا، بالشكمية يتسـ موقفا منو المعمـ موقؼ اف نجد ثـ ومف شكمي أمر – االحياف
  (.2000،حبيب) التفكير وبيف بينو يباعد شكالً  غالًبا تأخذ التي ،التعميمية المواقؼ في ممارساتو عمى

 سمة ونّ إ حيث ،اليومية عمالناأ مف جزءٌ  فيو اليومي النشاط اوجو جميع في وضروري ميـ اإلبداع
 وأ البيت في سواء الظروؼ وأ العوامؿ توفرت ما إذا وتطويعيا رعايتيا ويمكف ،الجميع يمتمكيا
 ويتميز ،بالغموض تقترف خارقة صفة ىو االبداع مفيوـأّف  (Gowan ,1981) جواف وذكر .المدرسة

 ،الموىوبيف الناس مف القميؿ في إال الصفة ىذه تتوفر وال ،وكًما نوًعا اآلخريف عف المبدع الفرد بيا
 جميع في تتوفر اف يمكف صفة اإلبداع اف اتضح النفس وعمـ التربية مجاؿ في النظريات تطور ومع
 مف كبير بقدر تتسـ ظاىرة بداعاإل ويعتبر ،المناسبة البيئة تييئة تمت إذا مختمفة بدراجات البشر
 يتعمؽ بداعإ بداع،اإل مف نوعيف بيف التميز ويمكف ،الرضاعة فترة مف يبدأ الذي المطرد التطور

 حضاري وآخر الناس، جميع لدى وتنميتو تعممو يمكف النوع وىذا ،الفرد شخصية ومكونات بمواصفات
مكانات مقدرات يتطمب  .البشر جميع في توفرىا يمكفُ  ال خاصة وا 

  :(Thinking) التفكير: أوالً  1.4.2.

 الذي والعشريف الحادي القرف أمواج مواجية مف الفرد يتمكف بو الذي النجاة قارب بمثابة التفكير يعتبرُ 
 مف المجتمع يتمكف طريقة عف العالـ، دوؿ إلييا تتسابؽ التي والتكنولوجيا واالكتشافات بالمعرفة يعج
 بموازاة والسير المحاؽ جؿأ مف يوجييا التي المشكالت حؿ عمى القادريف المتعمميف مف جيؿ إعداد
 . (2008 ،صوافطة)المتقدمة الدوؿ

 العاـ التعريؼ حوؿ التربوييف والباحثيف العمماء نظر وجيات تباينت( 2007) والجراح العتوم ويرى
 عمى يعرفو مف فمنيـ متعددة، نظرية واتجاىات سسأ إلى ااستنادً  مختمفة تعريفات قدموا إذ ؛لمتفكير

 عمى يجب وأنّ  يروف فالسموكيوف. داخمية معرفية عممية وأنّ  يروف وآخروف خارجية، سموكية عممية أنو
 ال الداخمية فالعمميات لمعموماتو، كأساس تجريبي بشكؿ الممحوظ الفرد سموؾ مع يتعامؿ أفْ  النفس عمـ
 ىو التعمـ أفّ  كما لمتفكير، نتيجة مجرد ىو السموؾ فّ إ فيقولوف المعرفيوف اأمّ ، مباشرة مالحظتيا يمكف
 لديو، المتوفرة التفكير أدوات استخداـ طريؽ عف بو المحيط العالـ لفيـ الجادة الفرد لمحاولة نتيجة
 اختمؼ وقد. تناوليا وكيفية السموؾ تكوف التي المعمومات تكوف عممية عمى تركز أفْ  يجب ولذلؾ
 الحيمة عرفو ما منيا والتي والتحميؿ بالدراسة تناولتو التي العممية المياديف عمى بناءً  التفكير مفيوـ
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 يتـ لمثير يتعرض عندما الدماغ بيا يقوـ التي العقمية النشاطات مف سمسمة عف عبارة نوإ( 2003)
 . والتذوؽ الشـ، السمع، البصر، الممس،: الخمس الحواس مف أكثر أو واحدة طريؽ عف استقبالو

 حفظ ليس المرف التفكير أفّ  المتعمميف إلى نصيحة لمتفكير تعريفات عدة في( 2005) اليويدي ويرى
 . التفكير عمى قادًرا تكوف أفْ  ىو المرف التفكير ماإنّ  فييا اختبار لتقديـ الصحيحة اإلجابات

 مياراتيـ لتنمية الطمبة يستخدمو الذي العقمي النشاط ذلؾ بأنو التفكير( 2004) درويش فبيّ  وقد
 التخطيط،) الثالث التدريس مراحؿ في تواجييـ التي لممشكالت حموؿ إلى لمتوصؿ العقمية وقدراتيـ
 . المتاحة اإلمكانات ضوء في المناسبة القرارات واتخاذ( التقويـ التنفيذ،

 دوف تحوؿ مشكمة عنده تنشأ او العوائؽ بعض تعترضو قد ما ىدؼ لتحقيؽ يسعى عندما والفرد
 أي المشكمة ىذه لحؿ معمومات مف لديو ما كؿ استخداـ الى الفرد يدفع مما ،ىدفو لتحقيؽ الوصوؿ

 . ىدفو وتحقيؽ معرفة إلى المطموب بالتحري يقوـ

   :ىي (2007،خطاب)كما ورد في  Mayer ذكرىا التفكير لمفيوم مميزة سمات ثالث وىناك

 الحادث السموؾ مف عمييا يستدؿ ذلؾ ومع اإلنساف، عقؿ داخؿ تحدث معرفية عممية التفكير .1
 جؿأ مف بيا يقوـ التي الخطوات ضوء في يبدو ما مسألة حؿ عند التمميذ وتفكير اإلنساف، مف
 . المسألة حؿ

 لديو المجاؿ داخؿ المعمومات مف مجموعة معالجة خالليا مف يتـ داخمية، عممية التفكير .2
 . المشكمة او المسألة لحؿ ليقود المعمومات في تغير ذلؾ عف وينشأ ماموأ المتاحة المعمومات

 ويبدو ،الحؿ عنو وينتج المشكمة وأ المسألة حؿ نحو فيتجو السموؾ تقود موجية عممية التفكير .3
 .لمحؿ المؤدية الخطوات ونظاـ تتابع في ىذا

 :Types of Thinking: التفكير نواعأ2.4.2.

 كاف وربما اآلخر، عف نوع كؿ لتمييز؛ مجموعات ضمف تصنيفو يمكف عقمية وأ ذىنية عممية التفكير
 االنواع إلى التفكير ويصنؼ، بدراستو الباحثيف قبؿ مف المتزايد االىتماـ عمى دليؿ التفكير انواع تعدد
  :(2003 وعبيد، عفانة)( 2007 جادو، ابو) اآلتية

  المحسوس او المادي التفكير -1
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  المجرد التفكير -2
  التأممي التفكير -3
  الناقد التفكير -4
  االبداعي التفكير -5
  االستبصاري التفكير -6
  التباعدي التفكير -7
  التقاربي التفكير -8
  المعرفي وراء ما التفكير -9

  المنطقي التفكير -10

  :اإلبداع: ثانًيا 3.4.2.

 الى الوصوؿ بيدؼ، االبداعي والتفكير االبداع دراسة محاولة عند صعوبات عدة الباحثة واجيت لقد
 ظاىرة تناولوا الذيف والتربية النفس عمماء اوردىا التي اآلراء مجموعة خالؿ مف لإلبداع جامع تعريؼ

 : منيا والتي بداعاإل حوؿ واتجاىاتيـ الباحثيف راءآ الباحثة استعرضت حيث بداعاإل

 وعالقات حموؿ إلى التوصؿ ىو اإلبداع أفّ (2004) جبركما ورد في  (Torrance) تورانس يرى
 في اضعفً  وأ نقصا أو مشكمة الفرد يتحسَس  أفْ  بعد وذلؾ، محددة معطيات عمى باالعتماد أصيمة

 بتبعات والتنبؤ مختمفة، إمكانيات عف البحث تشمؿ اإلبداع عممية أفّ  ويضيؼ، الفكرة او المعمومات
 .المناسب الحؿ إلى التوصؿ يتـّ  حتى صياغتيا واعادة فرضيات واختبار ،ونتائجيا اإلمكانيات ىذه

 والموضوعية الذاتية العوامؿ لمجموعة المتكاممة الوحدة ىو:لإلبداع( (2007والجراح العتوم تعريؼ
 وأ نشاطلا وَأنّ  كما ، الجماعة وأ الفرد قبؿ مف قيمة وذي وأصيؿ جديد نتاجإ تحقيؽ إلى تقود التي

  .والقيمة واألصالة دةبالجِ  يتصؼ إنتاج إلى تقود التي الذىنية العممية

 والخصائص واالستعدادات القدرات مف مزيج) نوأ عمى لإلبداع تعريفا (2002) سرور وردتأ
 أصمية نتاجات لتؤدي؛ العقمية بالعمميات ترتقيَ  فْ أ يمكف مناسبة بيئة وجدت ما إذا التي الشخصية
 مستوى مف النتاجات كانت ذاإ العالـ، او المجتمع او المؤسسة او الفرد لخبرات بالنسبة سواء وجديدة

 . اإلنسانية الحياة مياديف احد في اإلبداعية االفترقات
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 تعريفات عدة إلى والتربية النفس عمماء توصؿ حيث  اإلبداع و لمتفكير السابقة التعريفات خالؿ ومف
 ناتج ومميز راؽ ذىني إنساني نشاطٌ  ىو (2008 وآخروف، قطامي) تراه كما ومنيا ، اإلبداعي لمتفكير
 مبتكرة جديدة حموؿ وأ نتاجات إلى التفاعؿ ىذا يؤدي بحيث الفرد، لدى عقمية عوامؿ تفاعؿ عف

 . مجاؿ أي في التطبيقية وأ النظرية لممشكالت

 عممية ومنطمقات اساسيات واستيعاب العممية األدلة في النظر عمى القدرة ىو( 2011) الناقة وعرفو
 المستجدات مع التعامؿ ومنيا الييا، الحاجة عند منيجية بطريقة واستخداميا استحضارىا يتيح استيعابا
 . العصرية والقضايا

 بالخبرة يتميز والمنتجات لألفكار توليدي تفكير بأنو االبداعي التفكير في( 2007) الكبيسي ويرى
 االشياء في والعيوب الثغرات إدراؾ عمى والقدرة لممشكالت والحساسية والطالقة والمرونة واألصالة
 . االبتكار او االبداع وأف لممشكالت أصيمة جديدة حموؿ وتقديـ

 :جوانب التفكير االبداعي 4.4.2.

  :وكاآلتي االبداعي لمتفكير جوانب ثالثة (2005 ،وآخرون العتوم) ويحدد

عادة وتغيير مزج مف جديدة أفكار وتوليد اختراع عمى القدرة انو :Ability كقدرة بداعاإل .1  وا 
 .والمواقؼ الظروؼ اختالؼ وحسب ،الموجودة األفكار تطبيؽ

 إضافة ،واإلمكانات باألفكار والتجديد التغيير تقبؿ عمى القدرة وىو:Attitude كاتجاه بداعاإل .2
  .تحسينيا طرؽ عف البحث في المرونة إلى

 افكارىـ تحسيف ألجؿ ؛المبدعوف عمؿ خالؿ مف عممية ويعني :A process كعممية بداعاإل .3
 .(الخرافة عكس) اعماليـ عمى تدريجية بتغيرات ،باستمرار وحموليـ

 :االبداعي والتفكير االبداع مكونات .5.4.2

 اربعة خالؿ مف إليو النظر يمكف االبداع فّ أ أظيرت والنفسية التربوية والدراسات البحوث مراجعة بعد 
 : وىي( 2005جادو، ابو;  2007 ،الجراح و العتوـ;  2009 ،غانـ) ذكرىا وقد ،محاور
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   :االبداعية العممية –1

 فكرة أسرتيـ الذيف المعرفييف النفس وعمماء النفسي القياس عمماء اىتماـ محور االتجاه ىذا يمثؿ
 المشكالت حؿ بعممية المتعمقة الجوانب عمى دراستيـ توركز ،المشكمة نفس عمماء لدى االستبصار

 .اإلبداع عممية تشكؿ التي المعمومات معالجة وأنماط التفكير وأنماط

 .لمتحقؽ وبالقابمية باألصالة وتتميز الزماف، عبر تمتد عممية ىو اإلبداع فإف وعميو 

 :المبدع الشخص –2

 شخاصاأل عمى التعرؼ يمكف نوأ يروف الذيف الشخصية نفس عمماء اىتماـ محور االتجاه ىذا يمثؿ
 الدافعية، ومجاؿ المعرفي المجاؿ في الفردية والفروؽ الشخصية متغيرات دراسة طريؽ عف المبدعيف

 عف الكشؼ بيدؼ وتطويرىا الشخصية مقياس مف قميؿ غير عدد وضع االتجاه ىذا ثمار مف وكاف
 وعميو ،والتطورية والدافعية والشخصية المعرفية الخصائص المبدع الشخص وصؼ ويتناوؿ المبدعيف،

 العادي التفكيري النمط مف الخروج عمى قدرتو في المتعمـ الفرد يبدييا التي المبادأة ىو اإلبداع فإفّ 
 .التفكير مف جديد نمط واتباع

 المنتجة اإلجابات تنوع ىي فريدة ةبخاصي زيتمي مفتوح نسؽ في تفكير: بأنو ايًضا بداعاإل ويعرؼ
 ،الطالقة أىميا: عقمية سمات عدة يتضمف اإلبداع فإف وعميو ،المعطاة المعمومات تحددىا ال والتي

 او العقمية السمات بعض يتضمف المنحى ىذا وفؽ االبداع إف كما والتوسع واألصالة والمرونة
 .  الوجدانية

  :اإلبداعي االنتاج –3

 انواع مف وغيرىا شياءواأل فكارواأل دائيةواأل السموكية نماطاأل بداعيةاإل المنتجات تتضمف اف يمكف
 عمى ذاتو، بداعياإل بالمنتج المكوف ىذا ويعني،ذلؾ عف لمتعبير ممكنة وسيمة بأي االخرى المنتجات
 وغالبا ،فييا لبس ال بصورة ممموسة نتاجات إلى النياية في تؤدي سوؼ االبداعية العممية أفّ  افتراض

 .النواتج عمى لمحكـ كمعياريف والمالئمة األصالة تتخذ ما
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 :اإلبداعية البيئة –4

 مبدئي، بشكؿ االبداعية العمميات استثارة خاللو مف يتـ الذي المعقد، الكمي الموقؼ تتضمف
 صناعية وأ طبيعية تكوف أفْ  البيئة ليذه ويمكف ،العمميات ىذه إنجاز يتـ فّ أ إلى، ذلؾ في واالستمرار

 االجتماع عمماء االتجاه ىذا ويتبنى االبداعي، لمتفكير الظروؼ أفضؿ توفر بحيث تصميميا يتـ
 الفرد وأفّ  وثقافي، حضاري مستوى ذات اجتماعية ظاىرة بداعاإل فّ أو  ،االجتماعي والنفس واإلنساف
 اعتباره يمكف وبيذا العادية، المعايير حدود المجتمع عمى تأثيره تجاوز إذا المبدع بصفة جديًرا يصبح
 . اآلخريف عمى الواضح الشخصي تأثيره المبدع فييا يمارس التي القيادة أشكاؿ مف

 :اإلبداعي التفكير ميارات6.4.2.

 الباحثة تستخدما اإلبداعي التفكير تناولت التي والكتب البحوث مف العديد إلى الباحثة رجوع بعد  
 .واألصالة والمرونة الطالقة وىي، اشيوعً  األكثر الميارات

  الطالقة :اوالً 

 عدد انتاج عمى القدرة تعني وكذلؾ ،السابقة المعمومات وتذكر وبدائؿ جديدة حموؿ توليد بيا يقصد
 عمى المتعمـ بقدرة وتعني ، حرة بأنيا نيايتيا تتميز ما لمشكمة والصحيحة الجيدة األفكار مف كبير

  (2012 ،البرقعاوي) الكمي الجانب تمثؿ فيي وبذلؾ اليو الحاجة عند المعرفي المخزوف استخداـ

 : يمي بما الطالقة قياس ويمكف معينة زمنية وحدة في لممشكمة حؿ مف أكثر إعطاء وتعني

  .زمنية وحدة في تعطى التي الحموؿ عدد -

 (.2009 ،غانـ) .معينة متطمبات وفؽ االفكار تطبيؽ -

 مف عدد ضوء في تامة بحرية ينساب فكر توليد اجؿ مف تستخدـ التي العقمية الميارة تمؾ وتكوف
 فميارة الطمبة، نظر وجية مف اأمّ  والمتخصصيف، الباحثيف نظر وجية مف ىذا العالقة، ذات األفكار
 عمى الحصوؿ اجؿ مف بحرية تنساب الطمبة فكارأ تجعؿ التي الميارة تمؾ ىي التفكير في الطالقة

  .(2006 ،سعادة)ممكف وقت وبأسرع كثيرة فكارأ
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 : انواع خمسة إلى الطالقة( 2001 الطيطي،; 1985النشواتي،) ويقسم

 تؤدي محدودة كممات مف ممكف عدد أكبر إنتاج سرعة عمى القدرة وتعني: لفظية طالقة .1
 .معنى

 التي المواقؼ مف موقؼ في متسمسمة فكارأ مف ممكف عدد كبرأ نتاجإ وىي: فكرية طالقة .2
 . المفحوص تثير

 في وصياغتيا الكممات في السريع التفكير عف التعبير عمى القدرة وىي: تعبيرية طالقة .3
  .مفيدة عبارات

 ذات األولية الوحدات مف ممكف عدد اكبر انتاج عمى القدرة وتعني :التداعي طالقة .4
 . المعينة الخصائص

 يمكف رسومات لتكويف لألشكاؿ المناسبة الجزيئات بعض إضافة وتعني: األشكاؿ طالقة .5
 . المختمفة المجاالت في منيا االستفادة

  :المرونة :ثانًيا 

 عمميات مف واالنتقاؿ التفكير مف متنوعة اصناؼ أو نماطأ لتوليد استخداميا، يتـ التي الميارة تمؾىي 
 تعريفيا أما متنوعة، او متفاوتة بطرؽ االمور إدراؾ الفعؿ ورد االستجابة إلى المعتاد وأ العادي التفكير

 فيميا او االشياء فعؿ خالليا مف يتـ التي الميارة تمؾ كونيا في فتتمخص الطمبة نظر وجية مف
 .(2006 ،سعادة) مختمفة بطرؽ

 عميو يطمؽ ما وىذا ،الموقؼ بتغير الذىنية الحالة تغيير عمى القدرة ىي( 1985) النشواتي ىااوير 
 ويمكف ،التعصب او الرأي وأ بالموقؼ التمسؾ أي الصالبة وأ الجمود وعكسيا ،التباعدي التفكير
  :المرونة قدرات مف نوعيف تحديد

 :التمقائية المرونة -

 ويميؿ مثير موقؼ أو بمشكمة والمرتبطة المتنوعة األفكار مف ممكف عدد أكبر إصدار في الفرد سرعة
  .االستجابة بمجرد يكتفي وال ،المواقؼ في التمقائية المبادرة إلى القدرة ىذه وفؽ الفرد
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  :التكيفية المرونة -

 مع تكيؼ قد بذلؾ ويكوف ومواجيتيا، المشكمة معالجة في الذىنية الوجية تغيير عمى الفرد قدرة    
 . بيا تظير او المشكمة تأخذىا التي الصور ومع المشكمة وضاعأ

  :االصالة: ثالثًا

 األفكار مف أكثر والماىرة البعيدة األفكار إنتاج خالؿ مف نوعو مف الفريد التعبير عمى القدرة ىي
 إلى األفكار مف والمألوؼ المباشر وراء ما إلى النفاذ عمى بقدرتيا األصالة وتتميز ،والمألوفة الشائعة
  .(2005 جادو، ابو)والتميز التفرد

 إنتاجا بالفعؿ يبتكر عندما الفرد سموؾ في تبدو التي القدرة تمؾ يانّ أ (2007)ونوفل جادو ابو ويعرفيا
 إلى توافره مف بد ال ،آخر اشرطً  ىناؾ أف بيد الندرة أو الجدة تعني المعنى بيذا فاألصالة ،اجديدً 
 العمؿ سيؤدييا التي الوظيفة أو لميدؼ مناسبا يكوف أف وىو، أصيال االنتاج يعتبر كي الجدة جانب
 . المبتكر

 : يمي بما والمرونة الطالقة عاممي عف صالةاأل وتختمؼ

 ونوعية قيمة عمى تعتمد بؿ ،المتعمـ الفرد يعطييا التي االبداعية االفكار كمية إلى تشير ال صالةاأل
 فكارهأ تكرار مف الفرد نفور إلى تشير ال صالةاأل الطالقة عف يميزىا ما وىذا ،االفكار تمؾ وخبرة

 ما وىذا ،اآلخروف يفعمو تكرارىا مف النفور إلى يشير بؿ المرونة في كما ،شخصيا ىو وتصوراتو
  .(2000 ،البواليز و المعايطة)  المرونة عف يميزىا

 :بداعياإل التفكير خصائص 7.4.2.

 . مختمؼ شيء نتاجإ إلى تقود عممية .1
  .مألوفة وغير مبتكرة حموال تقدـ يانّ أ كما ،مثيرة نتائج تحقيؽ عممية .2
  .المجتمع مصمحة وأ الفرد لمصمحة تسعى عقمية عممية .3
 حموؿ وأ تفسيرات إلى الوصوؿ في يساىـ اممّ  ،المشكالت مف الكثير رؤية عمى بالقدرة تتسـ .4

 . المشكالت ليذه
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 قمة إلى يصؿ ولكنو بعينيا، مختارة قمة عمى امقصورً  امرً أ وليس ،فرد كؿ لدى يوجد بداعاإل .5
 . اآلخر البعض لدى ذلؾ يحدث ال وقد ،االشخاص بعض عند وذروتو نضجو

 الفرد فإحساس ،التنشئة عممية في يساىـ فْ مَ  وكؿ، االسرة بواسطة والتنمية لمتعمـ قابؿ بداعاإل .6
  .تجاىو اآلخروف يمارسو الذي االجتماعي الفعؿ رد في يتمثؿ نجزهأ بما

 وتتضمف ،الثابتة المعتادة الطرؽ يتبع ال أي تقميدية غير عممية تعتبر بداعياإل التفكير .7
 .(2003 المنسي،) الجدة خاصية

  :اإلبداعي التفكير افتراضات 7.4,2.

  .(...درس ،نص ،موقؼ)وسيط أي عبر اإلبداعي التفكير لممارسة االستعداد لديو فرد كؿ .1
 الذىنية وعممياتو ،الفرد أىداؼ باختالؼ االبداعي التفكير لممارسة االستعداد درجات تختمؼ .2

  .الشخصية وخصائص وخبراتو
  .والمجتمع لمفرد فائدة ذا يكوف أفْ  عمى اليواء مثؿ فرد لكؿ حؽ اإلبداعي التفكير ممارسة .3
 التفكير ممارسة عمى لمتدريب جيدا وسطا يكوف أف يمكف سيًئا كاف ميما وسط أي إفّ  .4

  .المبدع المتعمـ إليجاد جيًدا يبذؿ الذي المعمـ يتوفر أفْ  عمى اإلبداعي
 فيو يشجع بيئي وسط في يتعايشوف الذيف ألفرادا يورث أف يمكفُ  بيئي متغير اإلبداعي التفكير .5

   اإلبداعي التفكير ممارسة عمى
  (.2009 ،غانـ; 2005 ،قطامي) .مبدعوف اآلخريف أف يفترض المبدع الفرد .6

  اإلبداعية القدرات عمى تؤثر التي العوامل8.4.2.

 إلى( 2012المدىوف ) ( 2012) وعمر( 2005) وسرور ( 2007) ونوفؿ جادو بوأ مف كؿ شارأ
 : وخيالي وبيئي ذاتي ىو ما منيا ،متعددة الشخص لدى بداعاإل قدرات عمى تؤثر التي العوامؿ أفّ 

  :الذاتية العوامل

  :مثؿ اإلبداعية والقدرات االبداعي بالعمؿ كبيرة بدرجة مرتبطة المتعمـ داخؿ اظروفً  ىناؾ أف

 زادت ،لمتعبير الكاممة والحرية النفسي باألماف المتعمـ شعر فكمما: والحرية النفسي األمان.أ 
 . اوضح بشكؿ لديو البناء بداعاإل ظيور احتمالية
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 لموعي الوصوؿ عدـ إلى يؤدي الذي النفسي الدافع عكس وىو: الخبرة عمى االنفتاح.ب 
 . متعددة بأطر النظر وعدـ نفسو حوؿ المتعمـ لتمركز وذلؾ والمعرفة،

 يسأؿ حيث داخمًيا التقييـ يكوف أفْ  في تكمف لإلبداع ىميةأ الظروؼ أكثر إفّ : الذاتي التقييم.ج 
 ىذا جراء بالرضى والشعور عمييا داخمًيا واإلجابة بيا قاـ التي عماؿاأل حوؿ سئمةأ المتعمـ
 . التقييـ

 : البيئية العوامل

 عمى تساعد والتي، المتعمـ لدى بداعيةاإل القدرات عمى تؤثر قد التي الخارجية العوامؿ مف عديد ىناؾ
 : ومنيا تحفيزىا، وعدـ تطورىا

 تمويؿ عمى المقدرة لديو وكانت، جيد اقتصادي بمستوى المتعمـ تمتع فكمما: االقتصادي المستوى – أ
 كاف عمييا باإلشراؼ يقوموف متفرغيف وتخصيص مواؿأ توفير إلى تحتاج التي والمشاريع عماؿاأل
 . األفضؿ نجازاإل

 بالوعي وتمتاز، الجيد العممي بالمستوى تتمتع المتعمـ سرةأ كانت فكمما: الثقافي المستوى – ب
 نتاجاإل ظيور إلى يؤدي مما، كبرأ لو المساعدة وتقديـ بالمتعمـ االىتماـ احتمالية كانت والثقافة،

 . لديو بداعياإل

 سموبأ غاب فكمما، المدرسة في المتبع التعميـ سموبأو  طريقة ومن ويقصد: التعميمي المستوى – ج
 وظيور المبدعيف، المعمميف تحصيؿ في ضعؼ ىناؾ كاف المتعمميف، تدريس عند الفردي التعميـ

 التي التعبير تقيد والتي ،الصؼ داخؿ الموجودة الضغوطات وكذلؾ العاطفي، التعبير في صعوبات
 المبدعيف العزلة ىذه تفيد وقد المبدعيف، المتعمميف مف كثير عند اجتماعية عزلة وجود إلى تؤدي

 . االبداعية قدراتيـ وتألؼ لتوقد الفرصة فتعطييـ

  :االبداعي التفكير قدرات تطوير في المؤثرة العوامل 9.4.2.

 ذىنية ومعالجات افكاره فيو ويطور ،الطفؿ فيو ينشأ تربوي كوسيط (واألـ األب) الوالديف تعمـ .1
 . والمواقؼ الخبرات بعض بمورة عمى تساعده
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 أداءات مف الطفؿ يصدره وبما والبيئة األسرية بالظروؼ يرتبط الذي الوالدي الطفؿ ترتيب .2
 .(1996 ،وآخروف سعادة) الروضة في سموكية

  االبداعي التفكير تنمية في المعمم دور. 10.4.2

 : وىي دوره يؤدي لكي المعمـ بيا يتسـ أفْ  يجب التي الصفات بعض ىناؾ

  .مادتو لتدريس متحمس -

 .مينتو في متفوؽ -

 .االبداعي التفكير لتنمية مشجع -

 .المشكالت حؿ في مرونة -

 .المفتوحة االسئمة وطرح لممعرفة الطالب حاجات إشباع عمى يعمؿ -

 (. 2010،عاذرة ابو)االفؽ واسع واىتماماتيـ وميوليـ االفراد لقدرات مراعًيا-

  :طمبتو لدى بداعياإل التفكير ميارات ينمي الذي المعمم خصائص 11,4.2.

 مف العديد طمبتو لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية عمى يعمؿ الذي لممعمـ أفّ (2004) جبر وترى
 : وىي تميزه التي الخصائص

 .الكافي الوقت يمنح -
 .لمتعمـ فرصة الخطأ يعتبر -
  .الطالب قرارات يتقبؿ -
 .بالنتائج متفائؿ -
 .وودود متسامح -
 .االبداعية األفكار يقدر -
 .الحاجة حيف المساعدة يقدـ -
 .الطمبة تفكير بطرؽ ييتـ -
 .لمطمبة باىتماـ يصغي -
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 .مفتوحة اسئمة يسأؿ -
 .ويمبييا االطفاؿ اىتمامات يتفيـ -
 .الذات عمى االعتماد يطمب -
 .اوصادقً  احقيقيً  ااىتمامً  يبدي -

  ابداعًيا الصؼ غرفة في( كيمياء أحياء، فيزياء،) العموـ تدريس يكوف لكي( 2013) داود بوأ يرى
 : مف بكؿ مبدًعا يكوف فْ أ( أحياء كيمياء، فيزياء،) العموـ معمـ عمى فإف

 المواقؼ وطبيعة يتالءـ بما العموـ ومناىج كتب في الواردة الدراسية الموضوعات صياغة .1
 . والجارية المحيطة

 الطالب مف يطمب بحيث عممية مشكالت صورة عمى العممية والدروس الموضوعات صياغة .2
 . ليا المقنعة الحموؿ يجادإ
 . اليومية العموـ لحصص التخطيط .3
 .النقاش وتوجيو التصمب وعدـ والمرونة الصؼ دارةإ حيث مف التعميمي السموؾ .4
 .العممي واالستقصاء البحث تعتمد التي المخبرية النشاطات .5
 .الصؼ غرفة داخؿ االسئمة توجيو استراتيجية .6
 . التعمـ جوانب جميع التقويـ يشمؿ بحيث الطالب تقويـ .7

  :االبداعي التفكير تنمية معوقات 12.4.2.

 عقبات يواجو االبداعي التفكير فّ أ (40-34، 2003 المنسي،)و (2005،70،الجمؿويرى كؿ مف )
 : ىي يمي فيما االبداع معوقات أىـ ومف، ورائيما مف المنشودة االىداؼ تحقيؽ دوف حائمة تقؼ عديدة

 : الشخصية العقبات

 .بالنفس الثقة ضعؼ .1
 .لممجاراة الميؿ .2
 .المفرط الحماس .3
 .التشبع مصطمح عميو يطمؽ ما أو الزائد السرحاف .4
 .النمطي التفكير .5
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 .بالعجز الشعور أو لمشخص الحساسية مستوى تدني .6
 .الحؿ عرض في التسرع .7
 .معينة ذىنية ابنية في والقوقعة التفكير في النمطية .8

 : الظرفية العقبات

 : ومنيا السائدة الثقافية أو االجتماعية بالجوانب المتعمقة أو ذاتو بالموقؼ المتعمقة وىي  

 .الجديدة فكاراأل لمقاومة ميالوف الناس .1
  .والفكاىة الجد بيف التوازف عدـ .2
 .والتعاوف التنافس بيف التوازف عدـ .3

 فيما المدارس تختمؼ حيث بالمدرسة تتعمؽ التي بداعاإل معوقات( 263، 2005 ابراىيـ،) وأضاؼ
 السائدة والممارسات االتجاىات إلى باإلضافة فييا، المتوفرة والبشرية المادية اإلمكانات حيث مف بينيا
 تصنيؼ ويمكف ،لمطالب اإلبداعية القدرات نمو عمى سمبيا وأ يجابياإ اتأثيرً  تؤثر والتي ، منيا كؿ في

 القدرات ظيور مف تحد ساليبأ وأ عناصر مف تتضمنو وما، المدرسة تسببيا التي االبداع معيقات
 : االبداعية

 : التعميم ونظم المدرسة بإدارة تتعمق معوقات

 .المدرسة داخؿ التقميدي المناخ -1
 .التربوية اإلمكانات نقص -2
 .التالميذ لمواىب المدرسية اإلرادة تقدير عدـ -3
 . المنزلية الواجبات كثرة بسبب لإلبداع وقت وجود عدـ -4
 . محددة زمنية فترة في منو االنتياء يجب محدد دراسي بمنيج المعمـ إلزاـ -5

 : بالمعمم تتعمق معوقات

 . التدريس في التقميدية الطرؽ عمى المعمـ اعتماد -1
 .التالميذ عند اإلبداعية القدرات اكتشاؼ عمى المعمـ قدرة عدـ -2
 .الموىبيف التالميذ تخدـ التي األنشطة في العميؽ لمبحث لممعمـ الحرية ترؾ عدـ -3
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 .المعمميف لدى االقتصادي المستوى انخفاض -4
 .بداعيةاإل التالميذ قدرات تنمي انشطة عمى المعمـ يحصؿ بيا التي المصادر قمة -5
 .التالميذ عند المواىب تنمية يعرقؿ الفصؿ في التالميذ كثافة زيادة -6

 : الدراسي المنيج بمحتوى تتعمق معوقات

 . بالمعمومات وازدحاميا الدراسية المناىج اكتظاظ -1
 .تفكيرىـ تتحدى وال التالميذ ومواىب حاجات المناىج تمبي ال -2
              واحدة اجابات بوضع واالكتفاء أكثر أو إجابتيف بيف الجمع مف الدراسية المناىج معظـ خمو -3

 . التالميذ عمى مفروضة
 .باالمتحانات المرتبطة األكاديمية الموضوعات عمى المناىج اقتصار -4
 . ليا المخصص الوقت في كاممة بتقديميا واالرتباط السنة شيور عمى الدراسية المناىج توزيع -5
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  السابقة الدراسات: المحور الثاني 5.2

 :التعميمية السقاالت استراتيجية تناولت التي الدراسات. 1.5.2

 الدراسات العربية: 

 الكترونًيا المدعومة التعميمية السقاالت استراتيجية فاعمية دراسة لىإ ىدفت( 2014) الصعيدي دراسة
 التعمـ صعوبات يذو طالب  لدى الرياضيات تدريس خالؿ مف التوليدي التفكير ميارات تنمية في

 تكونت حيثُ ، التجريبي شبو المنيج الدراسة واتبعت ،في المممكة العربية السعودية المتوسطة بالمرحمة
 –مف مدارس سمرة بف جندب بمنطقة المروج  التعمـ صعوبات يذو  المتوسط وؿاأل الصؼطمبة  مف

، طالًبا21))  التجريبية المجموعة عينة، وتكونت وضابطة تجريبية مجموعتيف لىإ مقسمة ،تبوؾ
 لقياس تحصيمي اختبار ىي: القياس دواتاأل عمى الحالية الدراسة واقتصرت، طالًبا(  21) وضابطة
 الوليدي التفكير ميارات لقياس التفكير ميارات واختبار، المتوسط وؿاأل الصؼطالب  تحصيؿ مستوى

 التوليدي التفكير بيف موجبة ارتباطية عالقة وجود عاـ بشكؿٍ  النتائج ظيرتأو  ،الرياضيات في
 في زيادة لىإ أدى التوليدي التفكير في التجريبية المجموعةطالب  تفوؽ فّ إ حيث الدراسي والتحصيؿ
 .الدراسي تحصيميـ

 التحصيؿ ومستويات التعميمية السقاالت بيف التفاعؿ دراسة إلى ىدفت(  2013) السيد دراسة اأمّ 
 واتبعت ،األساسي الخامس الصؼطمبة  لدى المادة نحو واالتجاه الرياضي التفكير ميارات عمى

 ساسياأل الخامس الصؼطالب  مف عشوائية عينة مف تكونت حيث ،التجريبي شبو المنيج الدراسة
 المجموعة عينةوتكونت   ،االساسي لمتعميـ بكر بيأ بنت عائشة مدرسة مصر مدارس حدىإ مف

( 31) الضابطة المجموعة طالبو   ،التعميمية قاالتالسّ  استراتيجية باستخداـطالًبا ( 31) التجريبية
 الدراسة تضمنت حيث دواتاأل عمى الحالية الدراسة واقتصرت ،المدارس في المتبعة بالطريقةطالًبا 
 ،التعميمية السقاالت استراتيجية باستخداـ الخاص المعمـ دليؿ ىـ الباحث عدادإ مف دواتأ ثالث عمى

 الرياضيات نحو االتجاه مقياس ساسياأل الخامس الصؼ لتالميذ الرياضي التفكير ميارات واختبار
 عف التجريبية المجموعةطالب  تفوؽ عاـ بشكؿ النتائج ظيرتأو  ،االساسي الخامس الصؼ لتالميذ
 وفي ،حدة عمى كؿ الثالث الرياضي التفكير ميارات مف ميارة كؿ في الضابطة المجموعةطالب 
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 مجتمعيف او التحصيؿ ومنخفض  او التحصيؿ مرتفعيطالب  سواء الميارات مجمؿ ككؿ االختبار
  .معا

 التعميمية السقاالت استراتيجية استخداـ فاعمية مدى تحديد إلى ىدفت( 2013) الجواد عبد دراسة وفي
 عينة مف تكونت حيث، اإلعدادي االوؿ الصؼ تالميذ لدى التاريخية المفاىيـ بعض تنمية في

حيث كانت عينة  الفيوـ محافظة مدارس إحدى مف اإلعدادي االوؿ الصؼطالب  مف عشوائية
 عمى الحالية الدراسة واقتصرت ،طالًبا مجموعة تجريبية 30طالًبا مجموعة ضابطة و 30الدراسة 

 ظيرتأو ، التاريخية المفاىيـ تحصيؿ لقياس واختبار ، التحصيؿ ميارات لقياس اختبار: اآلتية دواتاأل
 في الضابطة المجموعة في نظرائيـ عمى تفوقوا قد التجريبية المجموعةطالب  عمى عاـ بشكؿ النتائج
 تنمية وكذلؾ إحصائيا، داؿ التفوؽ ىذا كاف وقد ،التاريخية المفاىيـ تحصيؿ االختبار درجات متوسط
 .االستداللي التفكير ميارات

 تنمية في التعميمية السقاالت استخداـ فاعمية قياس إلى الدراسة ىذه ىدفت( 2013) عمي دراسة
 طالبات مف طالبة( 73) مف البحث عينة وتكونت، عداديةاإل المرحمة طالب لدى الرياضي التفكير
 إحداىما مجموعتيف إلى العينة وتقسيـ التجريبي، شبو المنيج استخداـ تـ حيث اإلعدادي األوؿ الصؼ
( 36) حجميا ضابطة خرىواأل التعميمية، السقاالت باستخداـ درست طالبة( 37) حجميا تجريبية
 االستقراء)ميارات في الرياضي التفكير اختبارات  البحث أدوات تطبيؽ وتـّ  ،التقميدية بالطريقة درست

 وأسفرت، وبعدًيا قبمًيا المجموعتيف عمى (الرياضي البرىاف – المكاني البصري التصور – االستنباط –
 والضابطة التجريبية المجموعتيف طالبات درجات متوسطي بيف حصائًياإ داؿ فرؽ وجود عف النتائج
 السقاالت فاعمية إلى شارتأ كما التجريبية، المجموعة لصالح األربعة الرياضي التفكير اختبار في

 . التجريبية المجموعة طالبات لدى الرياضي التفكير تنمية في التعميمية

استراتيجية تدريسية  قائمة عمى كؿ  فاعمية ىدفت(  2012) األمير وعبد  رزوقي اجراىا دراسة وفي
 تنمية في في تدريس العمـو العممي  السباعية التعمـ دورةو  (التعميمية السقاالت) التعميمية السناداتمف 

والرياضيات في العمـو الصؼ الخامس فرع  طالب لدىوميارات اتخاذ القرار  المنطقي التفكير ميارات
 عشوائية بطريقة موزعيف ،(155) عددىـ الطالب مف عينة اختيار تـ حيث  ،معيد اعداد المعمميف

 طالبيا عدد بمغأخرى  شعبة و ،اطالبَ ( 32) صؼ كؿ طالب مجموع بمغ حيث شعب خمس عمى
 القرار اتخاذ وميارات ،المنطقي التفكير ميارات لقياس اختبار: الدراسة دواتأ وكانت ،طالبا( 27)
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 مقياس في يجابيةإ فاعمية ليا( التعميمية السقاالت)التعميمية السنادات استراتيجية أفّ   النتائج وأسفرت
 ميارات مقياس في التجريبيتيف المجموعتيف بيف فروؽ وجود عدـ وظيرت المنطقي، التفكير ميارات
  .القرار اتخاذ

 اإللكترونية المقررات وتطوير لتصميـ كمدخؿ التعمـ سقاالت إلى ىدفت بدراسة( 2010) عفيفي قاـ
 في التعمـ عف والرضا المشروعات عمى القائـ التعمـ في الطالب أداء مف كؿ عمى فاعميتيا ومدى
 لمطالب التعميمية المشاريع إلدارة تصميمي كمتغير التعمـ سقاالت توظيؼ في البحث اإللكترونية البيئة
 المقرر وأستاذ، المشروع فريؽ اعضاء بيف البينية التفاعالت وتسييؿ أفضؿ بطريقة اإلنترنت عبر

 عمى ذلؾ فاعمية وقياس ،الطالب مشاريع نتائج لتحسيف المحتوى إدارة نموذج وقوالب ،أدوات باستخداـ
 البيئة في التعمـ عف والرضا المشروعات عمى القائـ التعمـ في الطالب ألداء النيائي الناتج) مف كؿ

 جامعة بالدماـ، التربية بكمية التربية في العاـ الدبموـ طالب مف طالًبا( 28) الدراسة وعينة، (الكترونية
 مشاريع إلدارة لمتعمـ سقاالت تقديـ في وتتمثؿ التجريبية المعالجة أدوات: الدراسة وأدوات الدماـ

 :األداء تقييـ نماذج وتتضمف، القياس وأدوات ،" التعميـ تقنيات"  مقرر في االنترنت عبر الطالب
  اإللكتروني التعمـ بيئة في التعمـ عف الرضا ومقياس لمطالب، التعميمية لممشاريع النيائية النواتج لتقييـ
 إلدارة التعمـ سقاالت تقديـ تـ الدراسة ونتائج ،الكترونية بيئة في التعمـ عف الطالب رضا لقياس
 لمطالب الفرصة أتاح مما (ADDIE) التصميـ نموذج مراحؿ وفؽ التجريبية المجموعة طالب مشاريع
 بفاعمية بيا المكمفيف المياـ تنفيذ في ساىمت عممية وخطوات مراحؿ وفؽ التعميمية مشاريعيـ بتنفيذ
  .االنترنت عبر الطالب مشاريع إلدارة تصميمي كمتغير وحققت وكفاءة

 التعميمية (السقاالت) السنادات استراتيجية استخداـ اثر معرفة إلى ىدفت دراسة( 2006) حافظ وأجرت
 الناقد والتفكير لبموـ الدنيا المستويات عند الدراسي التحصيؿ في التقديمية العروض برمجيات باستخداـ

 طالبة( 183) بمغت عشوائية عنقودية عينة عمى الدراسة وطبقت ،الثانوي األوؿ الصؼ طالبات لدى
 :المجموعتيف تصميـ عمى القائـ التجريبي المنيج واتبعت المنورة، بالمدينة الثانوية المرحمة طالبات مف

 التفكير واختبار تحصيمي، اختبار: ىما أداتيف الدراسة وطبقت ،ضابطة ومجموعة تجريبية، مجموعة
، الدنيا المستويات عند الدراسي التحصيؿ نتائج لمعرفة، الناقد  الخمسة بمكونات الناقد والتفكير لبمـو

 دالة فروؽ وجود عدـ وظير (االستنتاج ،االستنباط ،المناقشات تقويـ ،التفسير ، االفتراضات معرفة)
 معرفة) مف كؿ في ،لبموـ الدنيا المستويات عند الدراسي التحصيؿ في المستوييف عند إحصائًيا
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 دالة فروؽ وجود ظير بينما الناقد التفكير مكونات مف لكونيا (االستنتاج ،االستنباط ،االفتراضات
 الناقد التفكير وفي ،الناقد التفكير مكونات مف لكونيا (المناقشات تقويـ ،التفسير) مف كؿ في إحصائيا

  .ككؿ

 والسقاالت التعمـ أساليب بعض بيف التفاعؿ دراسة ىدفت( 2004) وأحمد الجندي جرتياأ دراسة وفي
 لدى العموـ مادة نحو واالتجاه التوليدي والتفكير الدراسي تحصيؿ تنمية في التعميمية( السناداتا)

 خالؿ مف واالتجاه التوليدي والتفكير الدراسي التحصيؿ تنمية إلى اإلعدادي الثاني الصؼ طالبات
 المنيج عمى الدراسة ىذه واعتمدت (،Educational Scaffold)  التعميمية السنادات استراتيجية
 منطقة مدارس مف بمدرسة عداديةاإل المرحمة فصوؿ مف فصميف مف الدراسة عينة وتكونت، التجريبي
 تجريبية مجموعة يمثؿ واآلخر طالبة،( 40) ويشمؿ، الضابطة المجموعة يمثؿ احداىما الجديدة مصر
، تحصيمي واختبار ،(العميؽ/  السطحي) التعمـ سموبأ مقياس واستخدـ ،طالبة40))  مف ويتكوف
 المعطيات، ضوء في التنبؤ الفرضيات، وضع) يتضمف الذي التوليدي التفكير لميارات واختبار
، الباحثتاف إعداد مف جميعيا العصبي الجياز دراسة نحو االتجاه ومقياس، (المرونة الطالقة،
 اختبار مف كؿ في التجريبية المجموعة بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى الدراسة وتوصمت
 . التجريبية المجموعة لصالح العصبي الجياز دراسة نحو واالتجاه التوليدي التفكير واختبار التحصيؿ

  :األجنبية الدراسات

 المنظور  في  والعاطفي االجتماعي التعمـ التسقا إلى تيدؼ (Morcom , 2014)موركوم  دراسة
 ، االبتدائية الصفوؼ المرحمة مف االجتماعية الممارسات مف النوعية ىذه وتبحث ،الثقافي – االجتماعي

 عمى فالمعممو  ويقوـ ،لمطالب القيـ تعميـ خالؿمف  والعاطفي االجتماعي التعمـ االتسق توضيح ويتـ
 ،والعاطفي ،االجتماعي التعمـ سقاالت خالؿ يجابيةاإل العالقات وتعزيز لمتعمـ داعمة بيئة إيجاد

 منفصمة دراسات في شاركوا سنوات 11و 8 بيف عمارىـأ تتراوح، طالًبا( 57) الدراسة عينة وتكونت
، القيـ جميع فيـ إلى تسعى النوعي البحث منيجية وكانت ،االبتدائية المدارس مختمؼ في

 والمدرسيف الطالب تصورات في لمتحقيؽ كوسيمة االستبانات مف الدراسة ادوات وتكونت ،واالفتراضات
 النتائج ظيرتوأ، منظمة شبو مقابالت وأجريت، والعاطفي، االجتماعي التعمـ عمى التركيز كاف حيث
 عف المسؤولية ووضع، االفكار مخاطر اتخاذ إلى الطالب يشعر حتى المشاركة معايير تحديد اتفاؽ

 .سموكيـ



51 

لمكشؼ  (Erhan & Jeffrey &Victor,2014)ارىان وجفري وبنج مف كؿ  في دراسة أجرىاو 
 اختبارمف حيث  اإلنترنتفي  الفيديو إلى المستندة البيئات في التعميمية السقاالتعف أثر استخداـ 

 ىذه مف اليدؼ وكاف التعمـ لبيئات المحسف والفيديو المشترؾ الفيديو مف خالؿ والتعمـ مطالبل األداء
 وسموكيـ التقميدية التعمـ بيئات في لممتعمميف الذاتي التنظيـ استراتيجيات بيف الروابط دراسة ىو الدراسة
 المجموعة80عددىـ طالب مف  العينةحيث تكونت  محسنةال فيديوال بيئة في ذاتيا المنظـ التعميمي
 العميا والدراسات الجامعية المرحمة طالب مف 40عددىا  التجريبية والمجموعة 40وعددىا  الضابطة

 البيانات جمعالتالية مف خالؿ  األدواتوقد تـ استخداـ  المتحدة الواليات في تكساس جنوب في
 اختبار، و التقميدية التعمـ بيئات في لمطالب الذاتي لمتنظيـ دراسة: ثالثة أساسية تدابير باستخداـ
 الفيديو عمى القائـ التعمـ بيئة في ضمنةتم تالدال الطالب استخداـو  ،الفيديو عمى المحتوى استدعاء

 أنفسيـ صنفواالتعميمية و استخدموا السقاالت  الذيف الخريجيف الطالب النتائج وتشير.اإلنترنت عمى
دارة التعميمية المعمومات عمى " التنظيـ استراتيجيات"  التراكمي مسموؾل وفعاؿ كبير بشكؿ البيئة وا 

 .التعميمات خالؿ التفاعمية المالحظات أكثر أخذو الذيف أولئؾ ىـ الذاتي،

 السقاالت إعطاء أثرىدفت ىذه الدراسة  ( Macgregor & lou,2005)ماكجرجور ولو دراسةو 
 تفاعؿ وكيفية ،اإللكترونية لممواقع التربوي التأثير تحسيف لكيفية افضؿ فيـ عمى لمحصوؿ التعميمية
 لويزيانا بوالية الخامس الصؼ لطالب ،اإللكترونية المعمومات لمواقع المختمفة المميزات مع الطالب

 الصؼ فصوؿ 4 مف تتكوف الدراسة عينة وكانت ،اإللكترونية المواقع تجارب في المتحدة الواليات في
 مدرسة في المعمـ نفس قبؿ مف وتدرس صؼ كؿ في طالبا( 26) ىـعددوفي كؿ صؼ  ،الخامس
 مف أجؿ لمطالب وجيت  بنود تسعة عمىالذي يحتوي  الدراسة دليؿ: الدراسة دواتأ وكانت ،ابتدائية
 بعد تعمموا ما يكتبوا فأ الطالب مف يطمب حيث التذكر واستدعاء صمة، ذات معمومات عمى العثور
، المتعددة الوسائط نشاءإ وتـّ  البيانات، وجمع، نشطةأو ، توجيو مف دراستيـ مف الطالب االنتياء
 البحث مياـ وتنسيؽ المفاىيـ تخطيط فّ أ إلى البحث نتائج وأشارت ،الطالب قبؿ مف الشرائح وعروض

 مجاالت في المكتسبة المعرفة وتطبيؽ، لممعمومات الطالب تذكر  استدعاء مف حسنت التي ىي
 المتعددة الوسائط خدمات عبر االستقصاء ممارسة اإللكترونية، المواقع ألىمية التعرض فّ أ كما ،اخرى

 والحصوؿ المعمومات، مكاف تحديد عمى الطالب قدرة إلى تؤدي ،اإللكترونية المالحة نظمةأو ، الممتازة
 . وتطبيقيا عمييا
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 في العموـ معمـ استخداـ كيفية الدراسة ىذه كشفت (Levin et al.. 2004) وآخرين ليفين دراسة
 لتحقيؽ (CBLE) في االشتراؾ خالؿ مف الذاتي التنظيـ الطالب ليتعمـ السقاالت العميا المدارس
  طالبا (  62)ولقد تكونت عينة  الدرس قاعة فيالحاسوب  عمى المبنية التعمـ لبيئات العموـ استقصاء

 التطور حوؿ لمتعمـ GenScope المتحدة الواليات في االحياء طالب مف والعاشر التاسع الصؼ مف
 بالتنظيـ تعميميـ تـ الذيف الطالب تعمـ جوانب ما: البحثي السؤاؿ الستكشاؼ الدراسة ىذه وركزت
 الذي المعمـ تعبير بيف التصنيؼ تـ ذلؾ إلى إضافة ؟ البيئة في السقاالت معيـ المعمـ واستخدـ الذاتي
 الذاتي التنظيـ طالب يعتـز التي التعبيرات وبيف التعميمية األىداؼ تحقيؽ وخطوات مبادئ يمقف كاف

 مجاالت ستة التحميؿ اظير أسئمة، اقتراحات توجييات، كانت سواء خالليا مف السقاالت استخداـ
 النقص بدرجة قائمة وضعت كما الذاتي، التنظيـ طالب مع السقاالت باستخداـ فييا المعمـ قاـ رئيسية
 لمعرفة اليدؼ وتحديد، والتخطيط العممي لمبحث المالئمة المعرفية االستراتيجيات استخداـ :وتكرارىا
 البيئة، عمى والسيطرة، والمراقبة اإلدراكية، المعرفة وراء ما عمميات ومراقبة ،إليو الوصوؿ كيفية

 المبادئ لتمقيف تعميمية استراتيجيات كاف المعمميف تعبيرات ثمثي إلى النتائج أشارت، والحافز والسموؾ،
 ذاتي تنظيمي سموؾ ذلؾ عف نتج حيث الدرس لقاعة البيئات في لمتحكـ كوسيمة استخداميا ناقشت كما

 معيـ استخدـ الذيف الطالب بيف المعرفة اكتساب في فرؽ ىناؾ يكف لـ ذلؾ مف بالرغـ ولكف لمطالب
 اف نتائجيـ دلت حيث السقاالت المعمميف معيـ يستخدـ لـ الذيف الطالب وبيف السقاالت المعمموف
 الطالب، انتباه جذب في ظيرت السقاالت وفائدة متساوياف، اليدؼ نحو وتقدميـ، لممعرفة اكتسابيـ
 بينما المعمـ خيارات لتوجيو النتائج مناقشة وتمت، بطالبيـ الخاصة األىداؼ لمعرفة المعمميف وتوجيو

 في دروسيـ قاعات في الحاسب عمى المبينة التعمـ بيئات في لمسقاالت الطالب استقصاء يتـ
 والمعمميف الخدمة قبؿ المعمميف مف كؿ بواسطة نظرًيا إطارا الذاتي بالتنظيـ التعمـ واستعماؿ ،المستقبؿ

 .طالبيـ لتعمـ أفضؿ فيًما يعطييـ كما الخاص تعميميـ نمط يكتشفوف أنيـ حيث الخبرة ذوي

 :المتشابيات عن سابقة دراسات

 بناء عمى التشبييات استخداـ اثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت(  2014) كيوان دراسة
 المدارس في األساسي الرابع الصؼ طالب لدى االبداعي  التفكير ميارات وتنمية العممية المفاىيـ
 الدراسة أدوات تطبيؽ وتـ  التجريبي، شبو المنيج الباحثة واستخدمت  ،نابمس لمديرية التابعة الحكومية

 ذكور مدرسة في األساسي الرابع الصؼ طالب مف طالبا( 60) مف المؤلفة الدراسة، عينة عمى
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 طالبا( 30) طالبيا وعدد ضابطة إحداىما مجموعتيف في توزيعيـ وتـ األساسية، الشمالية عصيرة
 ،التشبييات باستخداـ التجريبية المجموعة ودرست طالبا( 30) طالبيا وعدد تجريبية أخرى ومجموعة

 اختبارا وىما لمدراسة اداتيف واستخدمت ،التقميدية بالطريقة تدريسيا فتـ الضابطة المجموعة أما
 لصالح فروؽ وجود النتائج واظيرت ،التفكير ميارات يقيس واختبارا العممية المفاىيـ لبناء تحصيميا
 التجريبية المجموعة لصالح فروؽ ووجود ،المفاىيـ لبناء التحصيمي االختبار عمى التجريبية المجموعة

  .االبداعي التفكير ميارات اختبار عمى

 :الذىني العصف عن سابقة دراسات

 تنمية في العموـ تدريس في الذىني العصؼ طريقة أثر استقصاءإلى  ىدفت( 2014) القرارعةدراسة 
 بالطريقة الدراسة عينةوتكونت  االردف في األساسي السابع الصؼ طمبة لدى االبداعي التفكير
 الطفيمة محافظة مدارس مف األساسي السابع الصؼ في طالبا( 76) أفرادىا عدد وبمغ ،القصدية
 بعد الذىني العصؼ بطريقة درست تجريبية :مجموعتيف إلى عشوائًيا تقسيميا تـ وقد ،االردف جنوب
 تـ وقد ،التقميدية بالطريقة درست وضابطة ،الذىني العصؼ طريقة وفؽ الدراسية الخطط وضع

 وقد ،األردنية لمبيئة المعدلة بصورتو (أ) األلفاظ صورة االبداعي لمتفكير تورانس مقياس استخداـ
 ،عاـ بشكؿ االبداعي التفكير تنمية في الذىني العصؼ لطريقة أثر ىنالؾ إف الدراسة نتائج أظيرت
 .األساسي السابع الصؼ طمبة لدى واألصالة ،والمرونة ،الطالقة ميارات تنمية وفي

 تحصيؿ في الذىني العصؼ استراتيجية استخداـ اثر إلى التعرؼ الدراسة ىدفت( 2014) كساب ويرى
 ولتحقيقي ،نحوىا واتجاىاتيـ الوطنية التربية مساؽ في االردنية الجامعات في التربية كميات طمبة

( 266) مف تكونت عينة عمى تطبيقيا تـ استبانة وتصميـ ،تحصيميا اختبارا تصميـ تـ الدراسة أىداؼ
 أفرادىا عدد ضابطة األولى  مجموعتيف إلى قسموا العشوائية بالطريقة اختيارىـ تـ وطالبة طالبا

 وطالبة طالًبا( 136) أفرادىا عدد تجريبية والثانية ،االعتيادية بالطريقة درست وطالبة طالًبا( 130)
 استراتيجية الستخداـ داللة ذو أثر وجود الى النتائج أظيرت وقد ،الذىني العصؼ باستخداـ درست

  .لصالح المجموعة التجريبية اتجاىاتيـ عمى الذىني العصؼ
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 :االبداعي التفكير تنمية تناولت التي الدراسات .2.5.2

 في البنائية إلى يستند تدريسي برنامج استخداـ ثرأ تقصي إلى ىدفت( 2014) سعدة ابو دراسة
 في العموـ في محافظة طولكـر  الخامس الصؼ طالبات لدى االبداعي التفكير وتنمية التحصيؿ
( 63) مف الدراسة عينة عمى الدراسة ادوات تطبيؽ وتـ ،التجريبي شبو المنيج الباحثة واستخدمت

 ضابطة مجموعة مجموعتيف مف وتكونت ،في محافظة طولكـر الخامس الصؼ طالبات مف طالبة
 اختبار :لمدراسة اداتيف استخداـ وتـ طالبة( 32) عددىا تجريبية مجموعة ،طالبة( 31) عددىا

 لصالح إحصائية داللة ذات فرؽ وجود النتائج وأظيرت ،االبداعي التفكير ومقياس ،تحصيمي
 النتيجة وىذه  (الضابطة المجموعة) التقميدية بالطريقة العموـ تعممف المواتي عمى التجريبية المجموعة

 الصؼ طالبات لدى الدراسي التحصيؿ في تؤثر التدريسي البرنامج وفؽ العموـ تدريس طريقة أفّ  تعنى
 البرنامج وفؽ العموـ تدريس طريقة اف وايًضا .التجريبية المجموعة لصالح ايجابيا تأثيرا الخامس
  .التجريبية المجموعة لصالح ايجابيا الخامس الصؼ طالبات لدى االبداعي التفكير في تؤثر التدريسي

 والعصؼ االستقصاء استراتيجيتي استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى تيدؼ( 2014) العمريأما دراسة 
 التربية مقرر يدرسوف الذيف االساسي الثامف الصؼ طمبة لدى االبداعي التفكير تنمية في الذىني

 طالب مف طالبا( 40) مف الدراسة عينة تكونت حيث ،االردف في عبيد بني لواء مديرية في االسالمية
 درست األولى لمبنيف األساسية تيمية ابف مدرسة في دراسيتيف شعبتيف يشكموف األساسي الثامف الصؼ

وكانت  طالًبا( 20) وعددىا الذىني بالعصؼ درست خرىواأل ،طالًبا (  20) وعددىا باالستقصاء
 فرؽ وجود عدـتبيف  الدراسة ونتيجة (،أ)ادوات الدراسة اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي صورة االلفاظ 

 لطالب االبداعي التفكير تنمية في الذىني العصؼ واستراتيجية االستقصاء استراتيجية استخداـ بيف
 في االبداعي التفكير تنمية في فعاؿ أثر ليما االستراتيجيتيف ىاتيف وأف ، االساسي الثامف الصؼ
 .اإلسالمية التربية مقرر

 في TRIZ تريز نظرية ضوء في مقترح برنامج فاعمية قياس إلى تيدؼ( 2014) العويضيأما دراسة 
 وتحقيقا ،جدة بمدينة متوسط االوؿ الصؼ لطالبات الجغرافيا في االبداعي والتفكير التحصيؿ تنمية
 طالبة( 60) مف البحث عينة تكونت حيث التجريبي شبو المنيج الباحثة استخدمت فقد البحث ليدؼ
 التجريبية المجموعة :ىما مجموعتيف خالؿ مف جدة مدارس مف مدرسة في المتوسط االوؿ الصؼ مف

 لـ طالبة( 30) مف مكونة ضابطة ومجموعة ،المقترح البرنامج ليف قدـ طالبة (  30) مف المكونة
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عداد TRIZ تريز نظرية ضوء في مقترح برنامج بإعداد الباحثة وقامت المقترح البرنامج ليف يقدـ  وا 
 أفّ  الدراسة نتائج وأظيرت ،(أ) الشكمي االبداعي لمتفكير تورانس واختبار ،بداعياإل التحصيؿ اختبار
 االبداعي التفكير الختبار المعدلة البعدية الدرجات متوسط في تفوقف قد التجريبية المجموعة طالبات
 ،طالقة) قدراتو بجميع االبداعي التحصيؿ واختبار (،الكمية الدرجة ،أصالة ،مرونة ،طالقة) بقدراتو
 واختبار االبداعي التفكير اختبار بيف دالة ارتباطية عالقة ووجود (الكمية الدرجة ،أصالة ،مرونة

  .التحصيؿ

 عمى قائـ تعميمي برنامج ثرأ استقصاء إلى الدراسة ىذه تيدؼ(  2014) والعبادي جروان دراسة
 صعوبات ذوي الموىوبيف الطمبة لدى االبداعي التفكير تنمية في لممشكالت االبداعي الحؿ استراتيجية

 مدينة في سيما وال ،حكومية بمدارس ممتحقيف وطالبة طالبا( 28) مف الدراسة عينة وتكونت ،التعمـ
 وجود النتائج وأظيرت ،وضابطة تجريبية مجموعتيف إلى متكافئة بصورة توزيعيـ جرى ، وقدعماف
 واالختبار  ،صالةواأل ،والمرونة ،الطالقة ميارات عمى والضابطة التجريبية المجموعة افراد بيف فروؽ
 ونسبة التدريبي البرنامج بيف لمتفاعؿ أثر وجود وعدـ ،التجريبية المجموعة افراد أداء لصالح ككؿ
 مف تتراوح التي الذكاء نسبة ذوي الطمبة لدى متشابيا كاف التعميمي البرنامج ثرأ أفالى  ويشير ،الذكاء
  .ذلؾ عف ذكائيـ نسبة تزيد الذي والطمبة124   - 115

 فوؽ التعمـ دورة استراتيجية استخداـ فاعمية تحديد إلى ىدفت دراسة( 2013) الرحيم عبد وأجرت
 الصؼ تالميذ لدى بداعياإل والتفكير المعرفي التحصيؿ تنمية عمى العموـ تدريس في المطورة المعرفية
 إلى وقسمت ،تمميًذا( 72) مف تكونت التي البحث عينة اختيار تـّ  ذلؾ ولتحقيؽ ،االبتدائي الخامس

 الدراسة ونتائج ،التجريبي شبو المنيجالباحث  واستخدـ ،ضابطة خرىواأل تجريبية حدىماأ مجموعتيف
 استراتيجية باستخداـ درست التي التجريبية المجموعة تالميذ متوسطي بيف إحصائيا ةدال فروؽ وجود
 في المعتادة بالطريقة درست التي الضابطة المجموعة تالميذ درجات المطورة المعرفية فوؽ التعمـ دورة
 حصائياإ داؿ فرؽ وجود ،التجريبية المجموعة لصالح المعرفي التحصيؿ الختبار البعدي التطبيؽ نتائج
 فوؽ التعمـ دورة استراتيجية باستخداـ درست التي التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطي عند

 اختبار نتائج في المعتادة بالطريقة درست التي الضابطة المجموعة تالميذ ودرجات المطورة المعرفي
 بداعياال التفكير وتنمية المعرفي التحصيؿ تنمية بيف موجبة ارتباطية عالقة وجود ،االبداعي التفكير
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 ما ضوء في المطورة المعرفية فوؽ التعمـ دورة استراتيجية استخداـ نتيجة التجريبية المجموعة لدى
  .نتائج مف عنو الحالي البحث سفرأ

 في الذىني العصؼ استراتيجية استخداـ أثر  إلى الدراسة ىذه ىدفت( 2013) الفاخري دراسة  وفي
 االولى لسنة العاـ النفس عمـ مادة طالبات لدى الدراسي والتحصيؿ االبداعي التفكير ميارات تنمية

 الدراسات كمية اقساـ بجميع االولى السنة طالبات مف الدراسة مجتمع وتكوف  ،التجريبي شبو والمنيج
 طالبات عدد وبمغ ،طالبة( 20) التجريبية المجموعة طالبات عدد فبمغ سبيا بمدينة االسالمية
 ادوات واستخدـ ،قصدية كعينة طالبة( 40) العينة عدد ويكوف طالبة ( 20) الضابطة المجموعة
 النتائج وأظيرت  ،(أ) المفظية الصورة لتورانس بداعياإل التفكير واختبار التحصيؿ اختبار وىي الدراسة
 الذىني العصؼ استراتيجية تأثير عمى يدؿ مما ،التجريبية المجموعة لصالح احصائًيا داؿ فرؽ وجود
   .الدراسي التحصيؿ مستوى عمى العاـ النفس عمـ مادة تدريس في

 العمـو في المشكالت حؿ طريقة فاعمية عمى الوقوؼ إلى ىدفت دراسة(  2013) ياسين ابن وأجرت
 المتوسط الثاني الصؼ طالبات لدى اإلبداعي التفكير ميارات وتنمية الدراسي التحصيؿ عمى التطبيقية
 أىداؼ ولتحقيؽ ،تجريبي الشبو المنيج توظيؼ وتـ ،المعتادة بالطريقة مقارنة المكرمة مكة بمدينة
 الثاني لمصؼ العمـو كتاب في المقررة (والبيئة اإلنساف) لوحدة التعميمي المحتوى معالجة تمت الدراسة
 واختبار ،التحصيمي االختبار في تمثمت التي الدراسة أدوات بناء وتـ ،المشكالت حؿ بطريقة المتوسط
 الثاني الصؼ طالبات مف طالبة( 69) قواميا عينة عمى الدراسة تطبيؽ وتـ ،اإلبداعي التفكير
 تطبيؽ تـ كما ،الضابطة لممجموعة طالبة( 35) و التجريبية لممجموعة طالبة( 34) بواقع المتوسط
 األداتيف نتائج وكشؼ ،وبعدىا الدراسة تجربة تنفيذ قبؿ االبداعي التفكير واختبار التحصيمي االختبار
 فروؽ وجود عف النتائج سفرتأ كما ،المشكالت حؿ بطريقة درست التي التجريبية المجموعة لصالح
 . واألصالة والمرونة الطالقة ميارة مف كؿ في التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات

          نظرية وفؽ ،تدريبي برنامج فاعمية عمى التعرؼ إلى ىدفت دراسة( 2013) جميل جرتأو 
(TRIZ) وقد ،طمبتيـ وتحصيؿ اإلبداعي وتفكيرىـ األمية لمحو العموـ معممي داءأ في واستراتيجياتيا 

 تربية مديرية ضمف ، وطالبة طالبا( 160)و ،العموـ لمادة ومعممة معمما( 42) البحث عينة تكونت
 :شممت والتي البحث ادوات اعتماد ثـ ،التجريبية المجموعة عمى البرنامج تطبيؽ وبعد ،الديف صالح
 تحصيمًيا واختبارا ،العموـ لمعممي اإلبداعي لمتفكير تورانس واختبار ،التدريسي لألداء مالحظة استمارة
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 درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذي فرؽ وجود :يأتي ما النتائج ظيرتأو  ،األمية محو لطمبة
 درجات ومتوسط التدريبي البرنامج في اشتركوا الذيف األمية لمحو العموـ لمعممي التجريبية المجموعة
 داللة ذي فرؽ وجود ،اإلبداعي التفكير في التدريبي البرنامج  في يشتركوا لـ الذيف الضابطة المجموعة
 في اشتركوا الذيف األمية لمحو العموـ لمعممي التجريبية المجموعة طمبة درجات متوسط بيف إحصائية
 في التدريبي البرنامج في يشتركوا لـ الذيف الضابطة المجموعة طمبة درجات ومتوسط التدريبي البرنامج
  .الدراسي التحصيؿ

 تنمية في (5E's) التعمـ دورة استراتيجية توظيؼ ثرأ معرفة إلى  ىدفت( 2013) داود ابو دراسة
 بمحافظات االساسي الخامس الصؼ طالب لدى العموـ في االبداعي والتفكير العمـ عمميات بعض
 التجريبي التصميـ عمى القائـ التجريبي شبو المنيج الباحث استخدـ ذلؾ مف ولمتحقؽ ،غزة

وقد استخدـ  ،قصدية بسيطة عشوائية بطريقة العينة الباحث واختار ،والتجريبية الضابطة لممجموعتيف
  (.أ المفظية الصورة)بداعياإل لمتفكير تورانس واختبار ،العمـ لعمميات اختبار ىما اختباريف

 القياس في  الداللة مستوى عند احصائيا دالة فروؽ توجد :اآلتية النتائج إلى الدراسة  توصمت وقد
 البعدي القياس في التجريبية المجموعتيف طالب درجات متوسطي بيف العمـ عمميات الختبار البعدي

 القياس في  الداللة مستوى عند احصائًيا دالة فروؽ وتوجد ،التجريبية المجموعة لصالح والضابطة
 القياس في التجريبية المجموعتيف طالب درجات متوسطي بيف االبداعي التفكير الختبار البعدي
  .التجريبية المجموعة لصالح والضابطة البعدي

 العامة الثانوية طمبة لدى بداعياإل التفكير مستوى إلى التعرؼ ىدفت  دراسة(  2011) الناقة جرىأ
( 48) مف الدراسة عينة وتكونت ،نظرىـ وجية مف لو العمـو معممي تشجيع ودرجة ،العممية الثقافة في

 لقياس اختبار :ىما داتيفأ الباحث استخدـ وقد ،يونس خاف محافظة مف طالبا( 73) و ومعممة معمما
 ،بداعياإل لمتفكير المعمميف تشجيع مدى عمى  لمتعرؼ واستبانة ،العممية الثقافة في االبداعي التفكير

 الثقافة في العامة الثانوية طمبة لدى االبداعي التفكير مستوى تدني إلى الدراسة نتائج توصمت وقد
 بداعياإل لمتفكير العموـ معممي تشجيع درجة وكانت ، االبداعي التفكير اختبار يقيسيا كما ،العممية
 درجة في احصائية داللة ذات فروؽ توجد وال ،جدا كبيرة نظرىـ وجية مف العممية الثقافة تدريس اثناء

 ،الجنس) الدراسة متغيرات باختالؼ العممية الثقافة تدريس اثناء بداعياإل لمتفكير العموـ معممي تشجيع
 (.العممي والمؤىؿ ،الخبرة
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 التحصيؿ عمى الكاريكاتورية الرسوـ فاعمية معرفة إلى الدراسة ىدفت لقد(  2011) فممبان دراسة
 المقدسية بالعاصمة المتوسط األوؿ الصؼ طالبات لدى العموـ مقرر في بداعياإل والتفكير الدراسي

 األوؿ الصؼ طالبات مف طالبة( 59) مف العينة تكونت وقد تجريبي الشبو المنيج واستخدمت
 في الضابطة المجموعة مثمت ، طالبة( 28) و التجريبية المجموعة مثمت طالبة( 31) المتوسط
 قبؿ لممعممات موجو استبانة واستخدمت ،المكرمة مكة بمنطقة لمبنات الحكومية المتوسطة المدارس
 العموـ مقرر تدريس في الكاريكاتورية الرسوـ استخداـ مف تمكنيف مستوى عمى لمتعرؼ التجربة تطبيؽ
 المجموعتيف بيف الفروؽ لدراسة تحصيمي واختبار ،استطالعية كدراسة المتوسط األوؿ لمصؼ

 إلى توصمت التطبيؽ وبعد ،التدريس وبعد قبؿ بداعياإل التفكير في ومقياس والتجريبية الضابطة
 ،التطبيؽ ،الفيـ ،التذكر) التحصيؿ مستويات في التجريبية المجموعة لصالح فروؽ توجد :منيا النتائج

 االبداعي التفكير قدرات في التجريبية المجموعة لصالح فروؽ وتوجد (،ككؿ الدراسي التحصيؿ
 درجات بيف عالقة وتوجد (،ككؿ االبداعي التفكير – التفاصيؿ – االصالة – المرونة – الطالقة)

  .االبداعي التفكير في ودرجاتيف التحصيؿ في الطالبات

 عمى 5E'S المعدلة التعمـ دورة استراتيجية تأثير تقصي إلى ىدفت( 2010) الظفيري دراسة وفي
 ،في السعودية العمـو مادة في االبتدائي الخامس الصؼ طالبات لدى االبداعي والتفكير التحصيؿ
 األساسي الخامس الصؼ طالبات مف الدراسة عينة اختيار وتـ ،التجريبي شبو المنيج واستخداـ

 تورانس واختبار ،تحصيمي اختبار في: األدوات وتحددت ،طالبة( 48) عددىا بمغ بمدرسة في الرياض
 تأثير عف نتائج مف الدراسة إليو توصمت ما أىـ ومف ،وبعدًيا قبمًيا تطبيقيما وتـ ،االبداعي لمتفكير

 الخامس الصؼ طالبات لدى االبداعي والتفكير التحصيؿ عمى 5E'S المعدلة التعمـ دورة االستراتيجية
  .التعمـ دورة استراتيجية العموـ مادة في االبتدائي

 في والمجتمع والتقنية العمـ منحى وفؽ العموـ تدريس ثرأ عف الكشؼ إلى( 2009) عمي دراسة وىدفت
 تكونت وقد، صنعاء العاصمة بأمانة األساسي السابع الصؼ تالميذ لدى اإلبداعي التفكير تنمية

 اختيار تـ حيث بسيطة عشوائية بطريقة اختيارىـ تـ، وتمميذة تمميًذا( 116) مف الدراسة مجموعة
 إناث واالخرى ذكور احداىما واألخرييف تجريبية كمجموعة إناث واالخرى ذكور حداىماأ مدرستيف
 وفؽ االساسي السابع لمصؼ مقرر مف دراسيتيف وحدتيف بتطوير الباحث قاـ كما ،ضابطة كمجموعة

 إلى الباحث توصؿ وقد ،ورانست االبداعي التفكير اختبار واستخداـ، والمجتمع والتكنولوجيا العمـ منحى
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 التجريبية المجموعتيف دراجات متوسطي بيف حصائياإ دالة فروؽ وجود اىميا النتائج مف العديد
 وجود وعدـ، التجريبية المجموعة ولصالح اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيؽ في والضابطة

 .الجنس لمتغير تعزى التجريبيتيف المجموعتيف دراجات متوسطي بيف إحصائيا دالة فروؽ

 اإلبداعي التفكير تنمية في الخياؿ استخداـ أثر استقصاء إلى( 2009) قطيمي  دراسة وىدفت
 عينة عمى الدراسة ىذه طبقت لحـ، بيت محافظة في األساسي الخامس الصؼ طمبة لدى والتحصيؿ

 بيت محافظة وتعميـ تربية لمديرية التابعة الحكومية المدارس في األساسي الخامس الصؼ طمبة مف
 اختبار الباحثة عدتأو  ،(طالبة 81 و طالًبا59) وطالبة طالًبا( 140) مف الدراسة عينة وتكونت لحـ

 والضابطة الخياؿ باستخداـ درست التجريبية المجموعة اإلبداعي، التفكير قدرات واختبار تحصيؿ
 افراد عمى وبعدىا، التجريبية المعالجة قبؿ االختبارات وطبقت، االعتيادية بالطريقة درست

 وجود :اآلتية الدراسة اظيرت وقد اسابيع، ثماني استمرت التي التجريب فترة انتياء وبعد المجموعتيف،
 ولصالح التدريس طريقة إلى تعزى لدييـ اإلبداعي والتفكير الطمبة تحصيؿ في إحصائًيا دالة فروؽ

 مستوى إلى تعزى لدييـ اإلبداعي والتفكير التحصيؿ في إحصائية دالة فروؽ وجود التجريبية المجموعة
 والتفكير التحصيؿ في إحصائًيا دالة فروؽ وجود وعدـ ،المرتفع المستوى ولصالح العموـ في التحصيؿ
  .العموـ في التحصيؿ ومستوى والجنس المجموعة بيف لمتفاعؿ تعزى اإلبداعي

 والتفكير التحميؿ بيف العالقاتإلى بياف  (Chen-yao Kao,2014)  شان يوكو دراسةوتيدؼ 
 تالميذ 287 العينة وتكونتفي مدرسة بالصيف  بالذاتية العالقة ذات المسائؿ مف ذلؾ وغير االبداعي
 ادوات وتكونت ،الحضرية المناطؽ في يعيشوف الذيف عمى الطالب مف مجموعتيف مف الثالث الصؼ
 االبداعي التفكير مجموعة لصالح الدراسة نتيجة وأظيرت، (أ) المفظي االبداعي التفكير اختبار الدراسة
 التنبؤ عمى القدرة  المجموعة لدي يكوف حيث ،االبداعي التفكير تعزز التي باألنشطة التدريس إثراء

 .التحميمي والتفكير

 القائمة التعميمية االنشطة أثر إلى ىدفت دراسة (Lee & Kolodner ,2011) وكولودنر لي أجرى
 تكونت حيث ،البرامج تصميـ في االبداعي التفكير ميارات تنمية في االجتماعية البنائية النظرية عمى
 تدرس تجريبية واحدة مجموعتيف عمى الطالب توزيع وتـّ  ،واتالنتا ماليزيا مف طالب مف الدراسة عينة

 المعمـ مساعدة مع العممية الناس حياة تنسجـ بحيث تعميميا ثـ االبداعي التفكير تنمي تعميمية نشطةأ
 السقاالت وطريقة المعمـ مساعدة بدوف ولكف الطريقة بنفس تدرس واالخرى السقاالت وبطريقة كميسر
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 وكانت ،مختمفة جغرافية بيئات وفي المدرسة خارج لمتطبيؽ يصمح منياج بناء الطالب مف الطمب وتـ
 نتائج وأجابت ؟ االبداعي التفكير ميارات تنمية عمى الطالب نساعد كيؼ :السؤاؿ عف تجيب الدراسة
 التفكير ومنيا التفكير ميارات تنمية عمى تعمؿ التعميـ في السقاالت طريقة استخداـ أف الدراسة

 البيئات مع التكيؼ لتستطيع ؛المدرسية البرامج بنية عمى المحافظة كيفية عف  سؤاؿ وكذلؾ ،بداعياإل
 واعتماد العمؿ مف التعمـ تضمف استراتيجيات المناىج تضميف يمكف أنو الدراسة نتائج وأجابت المختمفة
  .معرفية تدريس طرؽ واعتماد البرامج المرجعية نمذجة

 ىيؿ فاف نموذج ثرأ تحديد إلى (Erdogan, T& Akkana,2009) وأكانا ردوغانأ دراسةوىدفت 
 المنيج الباحثوف واتبع ،في مدينة واف في تركيا السابع الصؼ طمبة لدى االبداعي التفكير عمى

 خرىواأل ،ضابطة حدىماأ :مجموعتيف إلى مقسميف،طالبا( 55) مف مكونة عينة عمى التجريبي
 إلى الدراسية وتوصمت ،اإلبداعي لمتفكير تورانس اختبار الغرض ليذا الباحثوف استخدـقد و  ،تجريبية
 التي الضابطة المجموعة عمى ىايؿ فاف نموذج باستخداـ تدريسيا تـ التي التجريبية المجموعة تفوؽ
  .العادية بالطريقة درست
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 والتعميق عمييا  السابقة الدراسات عمى تعقيب 6.2.

  حديثة دراسات تعددت التعميمية السقاالت استراتيجية مجاؿ في السابقة الدراسات استعراض خالؿ مف
في ظؿ تطور االستراتيجيات المعرفية التعميـ ف أىمية في تطوير لما ليا م؛ جنبيةواأل ،العربيةمنيا 

وتنادي بأف التعمـ ال يتـ إال مف خالؿ التعرؼ عمى الخبرات ، لى تسييؿ المادة التعميميةإالتي تسعى 
سواء كاف ذلؾ مع ، والتعمـ االجتماعي ،واالنطالؽ منيا لمتركيز عمى التعمـ النشط ،اتالسابقة لمطالب

، اد عمى نفسوتقؿ إلى مرحمة االعتملين ؛ومف ثـ إعادة تنظيـ خبرات الطالب ، قرافو مع األأالكبار 
تميزت بو الدراسة وىذا ما ، والمساندة لمطالب ،وذلؾ لتحقيؽ استمرارية التعمـ مف خالؿ تقديـ الدعـ

مف خالؿ مصادر حيث استخدمت السقاالت التعميمية كونيا عممية دعـ شاممة تقدـ لممتعمـ  ، الحالية
الحاسب اآللي أو موقع تعميمي  حد برامجأتكوف وسيمة تقنية مثؿ  متعددة لممعرفة ما قد يمكف أفْ 
وذلؾ حتى يستطيع المتعمـ إنجاز المياـ ، وسيمة يقدميا المعمـ أو األقراف إلكتروني أو تقديمو مف خالؿ

واالندماج في سياؽ ، إلى درجة االتقاف ليحدث التفاعؿ يقـو بيا بمفرده ليصؿ أفْ التي ال يستطيع 
واختمفت الدراسات مع الدراسة ، اإلناث عينة مف في االقتصار عمى دراسات وقد اتفقت اجتماعي 

 فيو ، ة عمى مرحمة الصؼ العاشر االساسيالحالية مف حيث المرحمة حيث اعتمدت الدراسة الحالي
 غالبية بينما (نوعي ،كمي) المختمط البحث اعتمدت االجنبية الدراسات غالبيةو ، السابقة الدراسات
، التجريبي المنيج الحالية الدراسة اتبعت وقد التجريبي، والمنيج الكمي البحث تناولت العربية الدراسات

 لجمع نوعية أدوات اعتمدت االجنبية الدراسات معظـ حيث الدراسات في المستخدمة األدوات تنوعو
 .بالفيديو والتصوير، والمالحظات، المقابالت :في تمثمت البيانات

 أما االتجاىات ومقياس ،االختبارات: في تمثمت كمية دواتأ عمى اعتمدتفقد  العربية الدراسات أما
 التفكير واختبار، لمتحصيؿ اختبار: في تمثمت كمية أدوات الباحثة اعتمدتفقد  الدراسة ليذه بالنسبة

  . االبداعي

 سقاالت فيناؾ الطالب مع استخدمت التي التعميمية السقاالت أنواع في السابقة الدراسات اختمفت
 فصوؿ في تطبيقيا أو، بالحاسوب المبنية التعمـ بيئات في تطبيقيا أو التعمـ لمجموعات طبيؽتك

 . االفتراضي التعمـ بيئات استخداـ وأ التعاوني التعمـ سقاالت استخداـ أو إلكترونية،
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أىمية في ؛ لما لو كافة وفي المجاالت، االبداعي التفكيرحوؿ  تناوؿ دراسات  فقدأما المحور الثاني 
 عمى سواء السابقة، الدراسات تناولتيا التي الدراسات تتنوعوقد ، ابداعي امبدع يفكر تفكيرً جعؿ جيؿ 

 الدراسات في العينة أفراد وعدد طبيعة تنوعو  ،والثانوية ومرحمة الجامعة االبتدائية المرحمة مستوى
 ت في الدراسات السابقة ذكر  كما العاـ التعميـ مراحؿ لجميع واإلناث الذكور تناولت إنيا حيث السابقة
ىناؾ دراسات تتفؽ مع الدراسة الحالية مف و  ،والمعممات المعمميف وكذلؾ ،الجامعات وطالبات طالب

عاشر مرحمة الصؼ الفي واختمفت في الدراسة الحالية  ،حيث العينة حيث العينة عمى اإلناث
 . االساسي

 معرفتيـ وأىمية، المعمـدور  أىمية عمى السابقة والدراسات السابؽ التربوي األدب تأكيد نالحظ مما
 تناولت سابقة دراسات وجود عدـ الباحثة عمـ حسب السابقة الدراسات خالؿ ومف التدريسية، باألساليب

    .حياءاأل في بداعياإل التفكير وتنمية ،التحصيؿ في التعميمية السقاالت استراتيجية استخداـ ثرأ
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 :الثالث الفصل
_____________________________________________________ 

جراءاتيا الدراسة طريقة   :وا 

جراءات، لمطريقة وصًفا الفصؿ ىذا تناوؿ ، الدراسة مجتمع تحديد حيث مف الباحثة اتبعتيا التي وا 
 وثبات ،صدؽ مف التحقؽ وطريقة البيانات، جمع في استخداميا تـ التي الدراسة وأدوات وعينتيا،
 .  اإلحصائية المعالجة وأساليب الدراسة، إجراءات وكذلؾ وتصميميا، ،الدراسة ومنيج ،الدراسة

 الدراسة منيج. 1.3

السقاالت استراتيجية ، الستقصاء أثر استخداـ التجريبي شبو  المنيجفي ىذه الدراسة  الباحثة استخدمت
في التحصيؿ وتنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصؼ العاشر االساسي في مادة  تعميميةال

كما  يا، إحداىما ضابطة تعممت وحدة انقساـ الخالمجموعتيفل  وتـ استخداـ الضبط التجريبي ،االحياء
واالخرى  ،بالطريقة االعتيادية " التقميدية " (2015-2014)في الكتاب المقرر في فمسطيف لعاـ 

  .تجريبية تعممت نفس المحتوى باستخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية

  الدراسة مجتمع .2.3

 ية لمدير  الحكومية المدارس في األساسي العاشر الصؼ طالبات جميع مف الدراسة مجتمع فتكو 
 .ةطالب  2144) ) عددىـ والبالغ2014 – 2015))  لمعاـ الخميؿ محافظة في والتعميـ التربية

 الدراسة عينة .3.3

 غازيعمي  بمدرسة ساسياأل العاشر الصؼ طالبات مف طالبة( 114) مف الدراسة عينة تكونت
 الدراسة عينة الباحثة اختارت ،(2015 -2014 ) الدراسي العاـ في الخميؿ بمدينة لإلناث المحتسب
 السالفة المدرسة في االساسي العاشر لمصؼ الدراسية الشعب بيف مف البسيطة العشوائية بالطريقة
مجموعتيف مجموعة   مف الدراسة عينة وتكونت ،القصدية بالطريقة المدرسة اختيار تـ حيث، الذكر

بسبب تغيبيا عف االختبار  التجريبية المجموعة مف طالبة استبعاد تـ وقدضابطة ومجموعة تجريبية 
  .يبيف توزيع أفراد عينة الدراسة تبًعا لعدد الطالبات ومجموعة الدراسة (1.3)والجدوؿ  البعدي،
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 .يبين توزيع أفراد العينة تبًعا لعدد الطالبات ومجموعة الدراسة (1.3)جدول 

 العدد المجموعة

 77 تجريبية

 37 ضابطة

 114 المجموع

 

  الدراسة أدوات .4.3

تحقيؽ أىداؼ الدراسة والتي كاف ىدفيا األساسي ىو الكشؼ عف أثر استخداـ مف أجؿ 
استراتيجية السقاالت التعميمية في التحصيؿ، وتنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصؼ 

اختبار  –اختبار تحصيمي، الثانية  –فقد تتطمب ذلؾ أداتيف لمقياس: األولى العاشر األساسي 
تطمب ذلؾ إعداد مادة تعميمية استخدمت كدليؿ معمـ لتدريس وحدة انقساـ  التفكير االبداعي، كما

 بإستراتيجية السقاالت التعميمية. الخاليا 

  : وفيما يمي توضيح لخطوات إعداد كل أداة من أدوات الدراسة

  :األدوات ليذه وصف يمي وفيما

  :اختبار التحصيل الدراسي1.4.3.

تحصيؿ جؿ قياس أثر استخداـ السقاالت التعميمية في أالتحصيمي مف  قامت الباحثة بإعداد اختبار
وأثناء بناء االختبار حرصت الباحثة عمى مراعاة األسئمة لممستويات  ،الطالبات في وحدة انقساـ الخاليا

تحميؿ وتركيب وتقويـ وأف  :والمستويات المعرفية العميا وىي ،المعرفية الدنيا وىي تذكر وفيـ وتطبيؽ
  .االسئمة شاممة لجميع دروس الوحدة تكوف

 .5)متعدد الممحؽ )( فقرة مف نوع اختيار مف 40وقد تكوف االختبار مف )  
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  :صدق االختبار التحصيمي .1 1.4.3

، وىي تتكوف ي مف خالؿ عرضو عمى لجنة التحكيـالتحصيؿ الدراسلقد تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار 
مناىج وطرؽ التدريس حسب في مجاؿ أساليب التدريس والمف مجموعة مف المحكميف المتخصصيف 

حظاتيـ حوؿ وضوح فقرات االختبار، ودقة ، وتدويف مال(، إذ طمب منيـ إبداء الرأي1ممحؽ )
ف كاف االختبار يحقؽ األىداؼ، ومدى مالءمتيا ألفراد عالصياغة المغوية  . ينة الدراسة، وا 

  :الدراسي التحصيمي االختبار ثبات 2.1.4.3  

 مف استطالعية عينة عمى االختبار بتطبيؽ الباحثة قامت ،الدراسي التحصيمي االختبار ثبات لقياس
 أسبوع بعد تطبيقو أعيد ثـ ،االخوة مدرسة في الدراسة عينة غير مف الدراسة مجتمع مف طالبة( 30)

 .(0.90)  بمغ الذي بيرسوف ارتباط معامؿ إيجاد وتـ ،test-retest  األوؿ التطبيؽ زمف مف

  :لالختبار الصعوبة معامل3.1.4.3.

  :التالية المعادلة حسب الموضوعية االختبار لفقرات الصعوبة معامالت بحساب الباحثة قامت
 الكمي العدد÷  خاطئة بصورة الفقرة عف أجابوا الذيف الطمبة عدد)=  ص السؤاؿ الصعوبة معامؿ
  (% 100×   (لمطمبة
 تتفؽ المعامالت وىذه ،(%25  -65%  ) بيف  االختبار لفقرات الصعوبة معامالت قيـ تراوحت وقد
  (.% 84 -% 25) بيف تتراوح والتي الدراسة ألغراض تربوًيا مقبوالً  الصعوبة معامالت معيار مع

  :التمييز معامالت 4.1.4.3 

  :التالية المعادلة حسب الموضوعية االختبار لفقرات التمييز معامؿ بحساب الباحثة قامت
 .ف(/ص-  س=    ) ت التمييز معامؿ
  :ف  إ حيث
  .التمييز معامؿ :ت
 .صحيحة اجابة أجابوا الذيف التحصيؿ في العميا الفئة مف المتعمميف عدد :س
  .صحيحة إجابة السؤاؿ عف أجابوا ممف التحصيؿ في الدنيا الفئة مف المتعمميف عدد :ص
  .العينة أفراد عدد نصؼ أو ،المجموعتيف إحدى أفراد عدد :ف
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 .مقبوال التمييز معامؿ ويعتبر (0.75–0.35) بيف االختبار لفقرات التمييز معامالت قيـ تراوحت وقد

  :المعمم دليل

 محتوى تحميؿ  خالؿ مف الدليؿ يعد المقترحة الوحدة تدريس عند بو يسترشد عاـ إطار المعمـ دليؿ يعد
  العممية المادة

  :التعميمية المادة وصف

 االولى لموحدة الخاليا انقساـ لوحدة التعميمية المادة دليؿ بعمؿ الباحثة قامت الدراسة، أىداؼ لتحقيؽ
 مفاىيـ إلى المحتوى يحمؿ التعميمية السقاالت لطريقة وفقا  األساسي العاشر لمصؼ االحياء كتاب مف

 التعميمية والوسائؿ السير وخطوات درس  بكؿ الخاصة األىداؼ وتوضيح وميارات، وحقائؽ وداللتيا
 الدليؿ وعرض الدليؿ تحكيـ تـ وأيًضا الدرس في تعد التي العمؿ وورقة النشاط وورقة التقويـ وأساليب

 وفؽ الدرس خطوات ومالءمة األىداؼ سالمة مف التحقؽ بيدؼ المحكميف مف مجموعة عمى
 .التقويـ ووسائؿ االنشطة عمى والحكـ التعميمية السقاالت استراتيجية

 التعميمية السقاالت استراتيجية باستخداـ الخاليا انقساـ وحدة لتدريس الزمنية الخطة الباحثة وأعدت
 عددىا وبمغ لالستراتيجية وفًقا الوحدة لتدريس الدراسية الحصص وصممت( 2) الممحؽ في موضحة

 لكؿ التعميمية السقاالت لالستراتيجية وفًقا التعميمية المادة يوضح( 8) والممحؽ ،صفية حصة( 13)
  .تفصيمي بشكؿ دراسية حصة

  :التعميمية المادة صدق

 التحكيـ لجنة عمى عرضت التعميمية السقاالت لالستراتيجية وفًقا التعميمية المادة صدؽ مف لمتحقؽ
 وطرؽ والمناىج العموـ تدريس أساليب مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف مجموعة مف تتكوف وىي

 في التعديؿ وتـ المحكميف لجنة اسماء يوضح( 1) والممحؽ( 11) المجنة أفراد عدد بمغ وقد التدريس
 .النيائية بصورتيا التعميمية المادة يوضح( 8) والممحؽ ،ومقترحاتيـ المحكميف آراء ضوء
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  :االبداعي لمتفكير تورانس اختبار2.4.3.

 الصورة) االبداعي لمتفكير (Torrance) تورانس اختبار الباحثة استخدمت الدراسة أىداؼ لتحقيؽ
 لقياس وذلؾ؛ (1983.19)الشنطي االردنية لمبيئة وعدلو ،تورانس أعده الذي (4) ممحؽ " أ"  المفظية
 كؿ يحتاج فرعية اختبارات ستة مف االختبار ويتكوف الدراسة، عينة ألفراد االبداعي التفكير درجات
 تقيسيا التي والقدرات( 42) ككؿ االختبار عف اإلجابة مدة اف أي عنو، لإلجابة (دقائؽ7) منيا اختبار
 .واألصالة المرونة، الطالقة،: ىي الفرعية االختبارات ىذه

  :يمي كما الستة الفرعية االختبارات وصف ويمكن

 .معيف حادث عف استفسارات أسئمة لممفحوص يقدـ وىو ،األسئمة توجيو: األول االختبار

 ىذا إلى ادت التي المحتممة سباباأل المفحوص يخمف أف ىو االسباب، تخميف: الثاني االختبار
  .الحادث

 . يذكر المفحوص النتائج المترتبة والمتوقعة في ىذا الحادث أفْ  ىو ،النتائج تخميف: الثالث االختبار

 . معيف شيء وتحسيف تطوير حوؿ االقتراحات المفحوص يقدـ فْ أ ىو ،االنتاج تحسيف: الرابع االختبار

 وغير البديمة االستخدامات المفحوص يذكر أف وىو ،الشائعة غير االستعماالت: الخامس االختبار
 . معف لشيء المألوفة

افترض أف، وىو أف يقدـ المفحوص توقعات متعددة مف موقؼ مفترض وغير : السادس االختبار
 حقيقي. 

 : (أ) المفظية الصورة االبداعي لمتفكير تورانس الختبار التصحيح تعميمات .1.2.4.3

 تـ التي الميارات وىي صالة،واأل والمرونة الطالقة: ىي إبداعية ميارات ثالث االختبار ىذا يقيس
 عالمة توضع حيث ،الستة بداعيةاإل االختبارات مف اختبار كؿ وعمى الحالية، الدراسة في اعتمادىا
 ،(ص) الحرؼ أماـ صالةاأل وعالمة، (ـ) الحرؼ أماـ المرونة وعالمة ،(ط) الحرؼ أماـ الطالقة
 تسجيؿ نموذج في والمخصص الستة، االختبارات مف فرعي اختبار لكؿ المخصص الجزء عمى وذلؾ

 المرونة، الطالقة،) بعد بكؿ الخاصة الدرجات جميع بجمع المصحح يقوـ ذلؾ وبعد الطالب، إجابات
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 وبذلؾ، الثالثة لألبعاد الكمية الدرجات بجمع يقـو ثـ بعد كؿ في الكمية الدرجة تظير وبذلؾ (االصالة
 . لالختبار الكمية الدرجة عمى يحصؿ

 الخاطئة االجابات استثناء بعد سؤاؿ كؿ عف الطالبة إجابات عدد بحساب الطالقة حساب يتـ
 االصالة أما سؤاؿ، كؿ في اإلجابة فئات عدد بحساب المرونة درجة حساب ويتـ المتكررة واإلجابات
 غير لإلجابة عالمة إعطاء ثـ، سؤاؿ كؿ عف الطالبات إجابات جميع تدويف طريؽ عف فتحسب
 تتكرر التي ولإلجابة درجتيف، واحدة مرة تتكرر التي اإلجابة وتعطى،المتكررة لإلجابة وصفر ،المتكررة
 .  صفر مرة مف أكثر تتكرر التي واإلجابة واحدة، عالمة مرتيف

  :اإلبداعي التفكير اختبار تصحيح2.2.4.3.

  :يمي كما وحدىا ميارة كل تصحيح تم

 التي االستجابات أو األلفاظ عدد حسب طالبة كؿ لدى الطالقة ميارة عالمة تحدد: الطالقة ميارة
 أو فكرة لكؿ واحدة درجة تخصيص تـ حيث الستة، االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ في منو تصدر
 . مناسبة استجابة

 منو تصدر التي المتنوعة االستجابات بعدد طالبة كؿ لدى المرونة ميارة عالمة تحدد: المرونة ميارة
 التي االستجابات مف فئة لكؿ واحدة درجة تخصيص تـ حيث الستة، االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ في

 . (فئة) المضموف نفس تحمؿ

 لكؿ واحدة درجة يخصص بأف تورانس، اقترح ولقد صعوبة الميارات اكثر وىي: األصالة ميارة
 تزيد استجابة أي واستبعاد الواحدة، المجموعة طالبات بيف (%3) عف تكرارىا نسبة تزيد ال استجابة
 في الطالب عمييا حصؿ التي األصالة بميارة المتعمقة الدراجات وبجمع الحد، ىذا عف تكرارىا نسبة
 .االبداعية األصالة ميارة عف تعبر التي الكمية الدرجة عمى الحصوؿ تـ ،سؤاؿ كؿ

 الدراسة لمجتمع وثباتو االختبار صدؽ مف التيقف عمى عممت الباحثة أف إال مقنف االختبار أف ورغـ
 مف طالبة( 30) عددىا استطالعية عينة عمى االختبار تطبيؽ خالؿ مف الفمسطينية لمبيئة وصالحيتو
 الباحثة راجعت االختبار، تطبيؽ مف االنتياء وبعد لمبنات، االخوة مدرسة في العاشر الصؼ طالبات



69 

 تـ ثـ ومف التصحيح، معايير عمى واالطالع االبداعي، لمتفكير تورانس الختبار التصحيح دليؿ
 .(أ) المفظية لمصورة المعد الدليؿ وفؽ التصحيح

 :االبداعي التفكير اختبار صدق 3.2.4.3.

 عددىـ بمغ والخبرة االختصاص ذوي مف المحكميف مف مجموعة عمى االختبار بعرض الباحثة قامت
 مف االختبار حوؿ مناسب يرونو بما ومالحظاتيـ اقتراحاتيـ ألبداء( 1) ممحؽ يبيف كما محكًما( 11)

 لمستوى االختبار مالئمة ومدى االختبار، تعميمات دقة وضوح ومدى ،والوضوح المغوية السالمة حيث
 . االساسي العاشر الصؼ طالبات

   :االبداعي التفكير اختبار ثبات. 4.2.4.3

 طالبات مف طالبة( 30)مف مكونة استطالعية عينة عمى بتطبيقو  االختبار ثبات مف التحقؽ تـ
 اسبوع بعد تطبيقو أعيد ثـ عينتيا وخارج الدراسة مجتمع مف  لمبنات االخوة مدرسة في العاشر الصؼ

 عند الثبات معامؿ وبمغ (test-retest) االختبار ثبات معامؿ حساب وتـ األوؿ التطبيؽ زمف مف
  لقياسو بنيت ما قياس العتمادىا وقابمة مرتفع بمستوى وىي( .0 82) االبداعي لمتفكير الكمية الدرجة

  الدراسة تطبيق إجراءات 5.3

  :اآلتية الخطوات وفؽ الدراسة بإجراءات الباحثة قامت

 والتعميـ التربية مديرية إلى موجو العميا الدراسات قسـ مف ميمة تسييؿ كتاب عمى الحصوؿ -1
  (.9) ممحؽ الدراسة تطبيؽ في الباحث ميمة لتسييؿ

 والتعميـ التربية مديرية مف الدراسة إجراء مف ممانعة وعدـ ميمة تسييؿ كتاب عمى لحصوؿا -2
  (.10) والممحؽ المحتسب غازيعمي  مدرسة مديرة إلى موجو

 في الدراسة عينة عمى األساسي العاشر الصؼ طالبات في والمتمثؿ الدراسة مجتمع حصر تـ -3
 خالؿ 2014 -2015 الدراسي لمعاـ األوؿ الفصؿ بداية (والتجريبية الضابطة) المجموعتيف -4

  .تحديدىا يتـ زمنية فترة
 مدرسة إدارة مف العامة العموـ مادة في 2013/2012السنة نياية عالمات عمى الحصوؿ تـ -5

  .(منخفض ،متوسط ،مرتفع) مستويات ثالث إلى عميو بناء  الطالبات وتقسيـ ،اإلناث
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 واالطالع البحث بموضوع الخاص التربوي األدب عمى االطالع بعد الدراسة أدوات بناء تـ -6
 الدراسات مف عدد في والموجودة الدراسة ىذه مثؿ في المستخدمة األدوات مف مجموعة عمى

 . السابقة
 ذوي مف المحكميف مف عدد عمى عرضيا خالؿ مف الدراسة أدوات وثبات صدؽ مف التأكد تـ -7

 . استطالعية عينة عمى بتطبيقيا الدراسة أدوات ثبات مف والتحقؽ االختصاص
 وفؽوأوراؽ العمؿ واالشكاؿ  التدريسية األنشطة يتضمف الذي التعميمية المادة إعداد تـ -8

 . التعميمية السقاالت استراتيجية
  .امعي المقاءات مف عدد خالؿ مف التعميمية السقاالت استراتيجية عمى المعممة تدريب تـ  -9

 طمبة عمى البعدي القبمي و االبداعي التفكير واختبار التحصيؿ اختبار تطبيؽ تـ -10
 . (والتجريبية الضابطة) المجموعتيف

 . وتفسيرىا النتائج الستخراج إحصائًيا ومعالجتيا البيانات جمع تـ -11

  الدراسة متغيرات 6.3

  :اآلتية المتغيرات عمى الحالية الدراسة اشتممت

  :المستقمة المتغيرات. 1.6.3 

  (االعتيادية والطريقة ،التعميمية السقاالت استراتيجية) مستوياف وليا التدريس طريقة -
  (منخفض – متوسط – مرتفع) األحياء في التحصيؿ مستوى -

  :التابعة المتغيرات. 2.6.3  

 عمييا الحصوؿ يتـ سوؼ التي الكمية الدرجة خالؿ مف قياسيا تـ: االبداعي التفكيرمستوى  -
 اختبار خالؿ مف تقاس سوؼ والتي االبداعي التفكير ميارات تنمية خالؿ مف الطالب مف

 .االبداعي التفكير
 تـ التي العممية لممادة االحياء اختبار عمى الطالبات إجابات خالؿ مف قياسو تـ: التحصيؿ -

   .2014- 2015 األوؿ الفصؿ بداية في  تدريسيا
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 الدراسة تصميم 7.3

 المجموعات تعيف وتـ قصدية عينة اختيار يتـ حيث الدراسة ىذه في التجريبي الشبو التصميـ اتباع تـ
  :عشوائًيا وضابطة تجريبية إلى

 قبمي  قياس – معالجة -بعدي  قياس :التجريبية المجموعة –1

                               O2            X     O1 

 قبمي  قياس – معالجة ال  –بعدي  قياس:الضابطة المجموعة –2

                              O2                      O1 

                                   

O1 : جممة االختبارات القبمية. 

O2 :   البعديةجممة االختبارات. 

X   : المعالجة.      

  :اآلتية بالخطوات تم لقد ،التجريبي شبو التصميم ليذا وتوضيًحا

 اإلبداعي التفكير اختبار عمى والضابطة التجريبية المجموعتيف ألفراد القبمي القياس إجراء تـ -
 .التعميمية السقاالت استراتيجية باستخداـ االحياء في التحصيؿ واختبار

 (13) بمعدؿ ونصؼ شيريف مدة خالؿ مف التجريبية المجموعة أفراد عمى المعالجة تطبيؽ تـ -
 .دراسية حصة

 عمى المعالجة تطبيؽ تـ التي المدة بعد (إبداعي تفكير ، تحصيؿ) البعدي القياس إجراء تـ  -
  .والضابطة التجريبية المجموعتيف عمى القياس تـ التجريبية
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 اإلحصائية المعالجة 8.3

ـَ   ( SPSS) االجتماعية لمعموـ اإلحصائية الرـز برنامجمف أجؿ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة ُأسُتخِد
  :وذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية

 التجريبية) الدراسة مجموعتيف لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب -1
  .االبداعي التفكير واختبار العممي التحصيؿ اختبار عمى (والضابطة

 اختبار في الطمبة أداء متوسطات لمقارنة (ANCOVA) الثالثي التغاير تحميؿ استخداـ -2
  .الفرضيات ولفحص االبداعي والتفكير التحصيؿ
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 نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 النتائج المتعمقة بالسؤال االول والفرضية األولى 4 .1

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والفرضية الثانية 2.4

 .النتائج العامة لمدراسة                 3.4
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  :الفصل الرابع
______________________________________________________ 

  :نتائج الدراسة

في التحصيؿ وتنمية التفكير  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية
بداعي لدى طالبات الصؼ العاشر االساسي في مادة االحياء في المدارس الحكومية التابعة لمديرية اإل

  .تربية الخميؿ

الوصفية واالستداللية حصائية تـ استخداـ التحميالت اإل، بياناتياوبعد تطبيؽ إجراءات الدراسة وجمع 
 . وفًقا لمتغيرات الدراسة وتصميمياوفيما يمي تحميؿ لمبيانات والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا  ،المطموبة

 بالسؤال األول والفرضية األولى  النتائج المتعمقة 1.4

 حياء؟ ر استخدام استراتيجية  السقاالت التعميمية لتحصيل طالبات الصف العاشر في مادة األأثما 
 ثر باختالف طريقة التدريس ومستوى التحصيل في االحياء والتفاعل بينيما؟ وىل يختمف ىذا األ 

  :الذي انبثقت عنو الفرضية اآلتية

بيف متوسطات تحصيؿ طالبات  (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد فروؽ دالة إحصائيا    
  .الصؼ العاشر تعزى إلى طريقة التدريس ومستوى التحصيؿ في االحياء والتفاعؿ بينيما

تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لدرجات طالبات االولى ولفحص الفرضية     
 ،ومستوى التحصيؿ في االحياءفي التحصيؿ حسب متغيري المجموعة والتحصيؿ  وحسب المجموعة 

  :( اآلتي1.4وكانت النتائج كما في الجدوؿ )
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لمتغير التحصيل عمى اختبار التحصيل  النحرافات المعيارية( المتوسطات الحسابية وا1.4الجدول )
 .القبمي والبعدي حسب المجموعة

 التحصيل البعدي التحصيل القبمي  المجموعة
 

 التجريبية
 

 29.22 11.64 المتوسط حسابي

 77 77 العدد

6.64 3.84 االنحراؼ المعياري

 
 

 الضابطة

 21.35 10.27 المتوسط الحسابي

 37 37 العدد

3.818.09 االنحراؼ المعياري

 

الصؼ العاشر األساسي عمى طالبات ألداء في المتوسطات الحسابية  اظاىريً فرًقا  (1.4)الجدوؿ يبيف 
ريبية التج)الدراسي لصالح المجموعة التجريبية بسبب اختالؼ طريقة التدريس اختبار التحصيؿ 

  (.والضابطة
 

لمتغير التحصيل في االختبار القبمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:2.4جدول )
 .والبعدي حسب مستوى التحصيل

 التحصيل البعدي التحصيل القبمي مستوى التحصيل
 

 منخفض
 22.91 10.03 الحسابي المتوسط

69 69 العدد

 7.06 3.51 االنحراؼ المعياري

 
 متوسط

 30.03 11.73 المتوسط

30 30 العدد

 5.28 3.70 االنحراؼ المعياري

 37.20 15.47 المتوسط الحسابي مرتفع

15 15 العدد

2.42 3.70 االنحراؼ المعياري
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وجود فروؽ ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطالبات ذوي  (2.4)يالحظ مف الجدوؿ 
 التحصيؿ المرتفع والمتوسط والمنخفض 

ذات داللة إحصائية عند  بياف ىذه الفروؽ الظاىرة في المتوسطات الحسابية لعالمات الطالبات ول
تائج كما في وكانت الن (ANCOVA)استخداـ اختبار تحميؿ التغاير  (α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

  (.3.4) الجدوؿ 

 

     الختبار التحصيل حسب لمدرجات الكمية  (ANCOVA)نتائج اختبار تحميل التغاير  :3.4جدول
 .المجموعة ومستوى التحصيل في االحياء والتفاعل بينيما

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط مجموع 
 المربعات 

قيمة  
  ()ف

مستوى 
 الداللة 

 *0.00 448.9927.79 1 448.99 قبمي 

 *0.00 51.95 839.17 839.171 المجموعة 

*0.00 50.52 816.15 2 1632.30 مستوى التحصيل 

 0.37 3.38 54.70 2 109.40 المجموعة *مستوى التحصيل

 16.15 107 1728.28 الخطأ 

 114 88326.00 المجموع 

 113 7259.33 الكمي  المعدل 

  (α  ≥0.05)دالة عند مستوى الداللة *

 :ىيالمحسوبة لمتغير المجموعة في اختبار التحصيؿ  (ؼ)أف قيمة   (3.4) الجدوؿ مفيتبيف 

أي  (α ≤ 0.05) الداللة مستوى مف أقؿ القيمة وىذه (0.00) يساوي الداللة مستوى أفو  ((،51.95

 .أف ىناؾ فروًقا دالة احصائًيا بيف المجموعة التجريبية والضابطة 

 .مجموعةحسب ألداء الطالبات في التحصيؿ  المعدلة الحسابية المتوسطاتيوضح ( 4.4)والجدوؿ 
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والخطأ  ،الدراسة التجريبية والضابطة اتالمتوسطات الحسابية المعدلة لمجموع (4.4جدول  )
 .المجموعة التحصيل حسب المعياري لمتغير

 

 الخطأ المعياري  ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 0.61 31.64 التجريبية

 24.770.74 الضابطة

 

وىو أكبر  (31.64)لمجموعة التجريبية ىو متوسط أداء الطالبات في ا أفّ  (4.4يالحظ مف الجدوؿ )
بيف المجموعتيف وبذلؾ تكوف الفروؽ  (24.77)المجموعة الضابطة أداء الطالبات في مف متوسط 

 .لدى طالبات الصؼ العاشرالتي درست باستخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية لصالح التجريبية 
ىي في االحياء المحسوبة لمتغير مستوى التحصيؿ  (ؼ)أف قيمة  نجد (3.4)يالحظ مف الجدوؿ كما 
مما  (،α ≤ 0.05)أقؿ مف مستوى الداللة وىي  ، (0.00)وأف مستوى الداللة يساوي  ، (50.52)

في  الطالباتمستوى تحصيؿ تعزى ل ا في اختبار التحصيؿ إحصائيً  ةفروؽ دليدؿ عمى انو يوجد 
 ،وقد تـ حساب المتوسطات المعدلة لتحصيؿ جميع المستويات (منخفض ،متوسط ،مرتفعاالحياء )
خطاء المعيارية لمتغير التحصيؿ حسب  واألالمتوسطات الحسابية المعدلة يوضح  (5.4) والجدوؿ

 .حياءفي األ  (مرتفع ،متوسط ،منخفض)مستوى التحصيؿ 
       

حسب مستوى التحصيل  واالخطاء المعيارية لمتغير المتوسطات الحسابية المعدلة (5.4جدول )
 .التحصيل في االحياء

 الخطأ المعياري ة المعدلة الحسابي اتالمتوسط مستوى التحصيل

 1.16 34.32 مرتفع

 0.74 28.48 متوسط

 0.56 21.81 منخفض
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ىو اكبر  (34.32)المتوسط الحسابي لمستوى التحصيؿ مرتفع ىو  أفّ  (5.4ويالحظ مف الجدوؿ )

 مف مستوى التحصيؿ متوسط ومنخفض 
حياء الكمية الختبار التحصيل في األ( المتوسطات المعدلة واالخطاء المعيارية لمدرجات 6  (4.جدول

 .حسب التفاعل بين المجموعة والتحصيل

ة حسابيال اتالمتوسط التحصيل المجموعة
 المعدلة 

 الخطأ معياري

 التجريبية
 
 

 0.57 26.10 منخفض
 0.92 33.07 متوسط
 1.44 35.75 مرتفع

 0.95 17.52 منخفض الضابطة

 1.21 23.89 متوسط

 1.68 32.89 مرتفع

 

( اف المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المرتفع 46.يظير الجدوؿ )
يميو أفراد ذوي مستوى  ،وىو أعمى مف المتوسطات الحسابية لباقي أفراد المجموعة (35.759)

وكذلؾ نجد أف المتوسط الحسابي لطالبات ذوي التحصيؿ المرتفع في  ،التحصيؿ منخفض ومتوسط
 .المجموعة الضابطة أيًضا ىو االعمى يميو مستوى التحصيؿ متوسط ومنخفض

 :االحياء في التحصيل مستوى و المجموعة بين التفاعل

 التحصيؿ  ومستوى المجموعة بيف لمتفاعؿ المحسوبة( ؼ) قيمة اف نجد( 3.4) لمجدوؿ بالعودة
 يدؿ مما (α≤ 0.05) الداللة مستوى قيمة مف اعمى وىي (0.37) يساوي الداللة ومستوى (3.387)

 .االحياء في التحصيؿ ومستوى المجموعة بيف لمتفاعؿ أثر يوجد ال أّنو عمى
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 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني. 2.4

 العاشر الصف في تنمية التفكير االبداعي طالبات التعميمية السقاالت  استراتيجية استخدام اثر ما
 االحياء في التحصيل ومستوى التدريس طريقة باختالف ثراأل  ىذا يختمف وىل ؟ حياءاأل مادة في

 ؟ بينيما والتفاعل

 :اآلتية الفرضية عنو انبثقت الذي

 التفكير درجات متوسطات بيف  ( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال
 في التحصيؿ ومستوى التدريس طريقة إلى لدى طالبات الصؼ العاشر االساسي تعزى اإلبداعي
 . بينيما والتفاعؿ األحياء

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات في الثانية تـ استخراج الفرضية  ولفحص
كير االبداعي وحسب المجموعة ومستوى التحصيؿ في والتفبداعي حسب متغيري المجموعة التفكير اإل

  ( 7.4) وؿ االحياء وكانت النتائج كما في الجد

عمى اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التفكير االبداعي  (7.4جدول )
 .القبمي والبعدي حسب المجموعةالتحصيل 

 االبداعي لبعديالتفكير  التفكير اإلبداعي القبمي  المجموعة
 56.69 46.00 المتوسط الحسابي التجريبية

77 77 العدد

 14.28 16.14 االنحراؼ المعياري

 
 الضابطة

 

 53.19 46.16 المتوسط الحسابي

37 37 العدد

 13.8911.35 االنحراؼ المعياري
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ألداء طالبات الصؼ العاشر األساسي  الحسابية المتوسطات في ًيا ظاىر  فرًقا (7.4) الجدوؿيبيف 
 ،التجريبية)لصالح المجموعة التجريبية بسبب اختالؼ طريقة التدريس  اإلبداعي التفكير اختبار عمى 

 والضابطة

في االختبار  بداعي اإل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التفكير8.4جدول )
 .القبمي والبعدي حسب مستوى التحصيل

 اإلبداعي البعدي التفكير اإلبداعي القبمي التفكير  مستوى التحصيل
 مرتفع
 
 

 71.06 64.33 المتوسط الحسابي

1515 العدد

 8.609 8.217 االنحراؼ المعياري

 
 متوسط
 

 61.47 53.73 المتوسط الحسابي

3030 العدد

8.90 10.22 االنحراؼ المعياري

 منخفض
 
 

 49.49 38.73 المتوسط الحسابي

6969 العدد

 13.4511.92 االنحراؼ المعياري

 

وجود فروؽ ظاىرة في المتوسطات الحسابية لعالمات الطالبات ذوي  (8.4يالحظ مف الجدوؿ )

  .التحصيؿ المرتفع والمتوسط والمنخفض

ىذه الفروؽ الظاىرة في المتوسطات الحسابية لعالمات الطالبات ذات داللة إحصائية عند ولبياف 

وكانت النتائج كما في  (،ANCOVA)استخداـ اختبار تحميؿ التغاير  (α≤ 0.05)مستوى الداللة 

  (9.4الجدوؿ )
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 بداعي حسبلمتغير التفكير اإل (ANCOVA)نتائج اختبار تحميل التغاير  (:9.4الجدول )
 .ومستوى التحصيل في االحياء والتفاعل بينيما ،المجموعة

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف()قيمة 
 الداللة

*0.00 171.71 7452.64 1 7452.64 القبمي

 *6.910.01 300.13 1 300.13 المجموعة

 0.12 2.19 95.21 190.412 مستوى التحصيل

 120.88 .0 5.34 2 10.68 التحصيلالمجموعة *مستوى 

 10743.40 4644.11 الخطأ

 114 372263.00 المجموع

 20448.18113 الكمي المعدل

  (α≤ 0.05)دالة عند مستوى الداللة *

المحسوبة لمتغير المجموعة في اختبار التفكير اإلبداعي  (ؼ)أف قيمة  (9.4مف الجدوؿ )ويتبيف 
ىناؾ فروًقا  أفّ أي  (α≤ 0.05)وىي أقؿ مف  (0.010)وأف مستوى الداللة يساوي  (،6.91) :ىي

يوضح المتوسطات الحسابية  10.4)  )والجدوؿ  ، دالة إحصائيا بيف المجموعة التجريبية والضابطة
  .التفكير االبداعي حسب المجموعةألداء الطالبات في المعدلة 
والخطأ  ،لمجموعات الدراسة التجريبية والضابطة المتوسطات الحسابية المعدلة  (10.4)جدول 

 :المجموعة  اإلبداعي حسب  التفكير المعياري لمتغير
 الخطأ المعياري المتوسطات المعدلة المجموعة
 1.01 58.03 التجريبية

 53.971.24 الضابطة

وىو اكبر  (58.03)أف متوسط اداء الطالبات في المجموعة التجريبية  (10.4)ويالحظ مف الجدوؿ 
وبذلؾ تكوف الفروؽ بيف  (،53.97)مف متوسط أداء الطالبات في المجموعة الضابطة وىو 

التي درست باستخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية لدى المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية 
  .بات الصؼ العاشرطال
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 المحسوبة (ؼ)نجد أف قيمة  (10.4)حياء فيالحظ مف الجدوؿ وفيما يتعمؽ بمستوى التحصيؿ في األ
وىي أقؿ  ، (0.01وأف مستوى الداللة يساوي ) ،(2.19)ىي  حياء لمتغير مستوى التحصيؿ في األ

في اختبار التفكير فروؽ دالة إحصائًيا  وجود مما يدؿ عمى؛  (α≤ 0.05)مف قيمة مستوى الداللة 
وقد تـ حساب  (،منخفض ،متوسط ،مرتفع) حياءعزى لمستوى تحصيؿ الطالبات في اإلاالبداعي تُ 

 يوضح ذلؾ  (11.4 )والجدوؿ  ،المتوسطات المعدلة لتحصيؿ جميع المستويات
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التفكير االبداعي حسب  (:11.4)جدول 

 .مستوى التحصيل في االحياء
 الخطأ المعياري المعدلةالحسابية المتوسطات  المستوى
 1.985 58.70 مرتفع
 1.296 55.53 متوسط
 0.952 53.77 منخفض

 

( منخفضمرتفع )متوسط داللة الفروؽ في التفكير االبداعي  بيف مستوى  (11.4)تبيف نتائج جدوؿ 
 .مقارنتو بيف المستوى المتوسط  ىو لصالح المرتفع  عند

المتوسطات الحسابية المعدلة واالخطاء المعيارية لمدرجات الكمية الختبار التفكير  (12.4)جدول 
 .التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيلاالبداعي حسب 

 ةالحسابي اتالمتوسط التفكير االبداعي()التحصيل  المجموعة
  ةالمعدل

 الخطأ المعياري

 
 المجموعة التجريبية

 2.38 60.55 مرتفع

 1.60 58.03 متوسط

 1.01 55.51 منخفض

 
 المجموعة الضابطة

2.86 56.85 مرتفع

 1.99 53.04 متوسط

 2.86 56.85 منخفض
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  :االحياء في التحصيل ومستوى المجموعة بين التفاعل

 في التحصيؿ ومستوى المجموعة بيف لمتفاعؿ المحسوبة (ؼ) قيمة اف نجد (9.4)  لمجدوؿ بالعودة
 الداللة مستوى مف أكبر قيمة وىي (0.88) يساوي الداللة ومستوى( 0.12) ىي  االبداعي التفكير

(α≤ 0.05) المجموعة بيف لمتفاعؿ تعزى االبداعي التفكير في احصائيا دالة فروؽ يوجد ال انو أي 
 االبداعي التفكير اختبار تحصيؿ ومستوى

 النتائج العامة لمدراسة  3.4

  :أظيرت الدراسة النتائج العامة اآلتية

بيف متوسطات عالمات  (α≤ 0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  – 1
طالبات الصؼ العاشر األساسي عمى اختبار التحصيؿ الدراسي لمطالبات المواتي تعممف وفؽ 

المواتي تعممف االحياء بالطريقة التقميدية وبيف  (،المجموعة التجريبية)استراتيجية السقاالت التعميمية 
ؽ استراتيجية السقاالت التعميمية يؤثر تعني أف تدريس االحياء وفوىذه النتيجة  (،المجموعة الضابطة)

  .في التحصيؿ لدى طالبات الصؼ العاشر تأثيًرا ايجابًيا لصالح المجموعة التجريبية

طالبات لدى بيف متوسطات تحصيؿ  (α≤ 0.05لة إحصائًيا عند مستوى الداللة )وجود فروؽ دا – 2
، ولصالح (، منخفض، متوسطمرتفع) الصؼ العاشر األساسي تعزى إلى مستوى التحصيؿ في االحياء

 .مستوى مرتفع

بيف متوسطات عالمات  (α≤ 0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  – 3
طالبات الصؼ العاشر األساسي عمى اختبار التفكير االبداعي لمطالبات المواتي تعممف وفؽ استراتيجية 

المجموعة )التقميدية  عمى المواتي تعممف االحياء بالطريقة، (التجريبيةالمجموعة )السقاالت التعميمية 
، وىذه النتيجة تعني أف تدريس االحياء وفؽ استراتيجية السقاالت التعميمية يؤثر في التفكير (الضابطة

 .جابًيا لصالح المجموعة التجريبيةاالبداعي لدى طالبات الصؼ العاشر تأثيًرا اي

بيف متوسطات التفكير االبداعي لدى  (α≤ 0.05)مستوى الداللة  وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند - 4
ستوى التحصيؿ في االحياء )مرتفع، متوسط، منخفض( طالبات الصؼ العاشر األساسي تعزى إلى م

 .ولصالح مستوى مرتفع
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بيف متوسطات التحصيؿ لدى  (α≤ 0.05)عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة   – 5
 . جموعة ومستوى التحصيؿ في االحياءؼ العاشر األساسي تعزى لمتفاعؿ بيف المطالبات الص

بيف متوسطات التفكير االبداعي  (α≤ 0.05)عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  - 6
 .لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي تعزى لمتفاعؿ بيف المجموعة ومستوى التحصيؿ في االحياء
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 :الخامس الفصل

____________________________________________________  

 والتوصيات:الدراسة مناقشة نتائج 

 الدراسة ىذه ىدفت إذ التوصيات، ووضع الدراسة، إلييا توصمت التي النتائج مناقشة الفصؿ ىذا تناوؿ
 لدى االبداعي التفكير وتنمية التحصيؿ في التعميمية السقاالت استراتيجية استخداـ أثر تقصي إلى

وتحديًدا  .الخميؿ تربية لمديرية التابعة الحكومية المدارس في حياءاأل مادة في العاشر الصؼ طالبات
ما إذا كاف التحصيؿ والتفكير االبداعي يختمفاف باختالؼ المجموعة ومستوى التحصيؿ السابؽ في 

، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اختيرت عينة قصدية مكونة مف ثالث شعب مف طالبات الصؼ العاشر حياءاأل
لـ تخضع ) ، وضابطة(لممعالجة التجريبيةخضعت )بية : تجريساسي وقسمت العينة إلى مجموعتيفاال

 قدرات التفكير االبداعي.، وأعدت الباحثة كاًل مف اختبار التحصيؿ واختبار (لممعالجة التجريبية

  األول بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة 1.5.

 العاشر الصف طالبات تحصيل في  التعميمية السقاالت  استراتيجية استخدام اثر ما :األول السؤال
 االحياء في التحصيل ومستوى التدريس طريقة باختالف االثر ىذا يختمف وىل ؟ االحياء مادة في

 ؟ بينيما والتفاعل

 المجموعتيف طالبات بيف احصائية داللة ذات فروؽ وجود التحصيؿ اختبار تحميؿ نتائج أظيرت
 استراتيجية باستخداـ درست التي التجريبية المجموعة لصالح الفروؽ وجاءت والضابطة التجريبية
  .التعميمية السقاالت

 الدراسي التحصيؿ في إيجابًيا يؤثر التعميمية السقاالت استراتيجية وفؽ التدريس أف تعني النتيجة وىذه
  .االساسي العاشر الصؼ طالبات لدى

في  أي زيادة تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية عف نظيراتيفأّف تفسير ىذه النتيجة  يمكفُ و 
الدور السمبي نقمت الطالبة مف  قد التعمـ وفؽ استراتيجية السقاالت التعميمية المجموعة الضابطة أفّ 

ة وتشتمؿ عمى حيث قامت الباحثة باستخداـ شكؿ السقاالت باستراتيجيات معرفيّ  ،إلى الدور اإليجابي
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لتعمـ التعاوني وتعميـ الرفاؽ، وا ،ة، والتغذية الراجعة، والتجسير، والمتشابيات، واالرشادوطرح األسئم
، ي المصطمحات والمفاىيـ، وتمخيص الموضوع المقروء، والتوضيح والتوسع فوالكممات المفتاحية

ؿ موسع وىي والتنبؤ وحؿ المشكالت وركزت  باستخداـ استراتيجية المتشابيات والعصؼ الذىني بشك
، فالتنويع في طرؽ بي كبير في التعميـدريس أثر ايجا، ولمتنويع في طرؽ التتنويع في طرؽ التدريس

ج إلى طرؽ ، فاألىداؼ مختمفة وتحتايؽ أىدافو ويييئ أسباب النجاحالتدريس يساعد المعمـ عمى تحق
طالبة فكؿ الطالبات ، ويساعد التنويع في طرؽ التدريس تحقيؽ رغبات وميوؿ مختمفة وأساليب متنوعة

بعد الممؿ مف داخؿ الغرفة التنويع في طرؽ التدريس يُ  أفّ كما ،إلى استراتيجية معينة في التدريسميؿ ت
، التي إلى الطرؽ التدريسية الجديدة فينجذب فبطبيعتي فالطالبات، الطالبات، ويمفت انتباه الصفية

، أكثر قدرة عمى التركيز واإلنتباهتبعدىـ عف الممؿ الذي يشعروف بو أثناء الحصة الصفية، فيصبحوا 
 ،درس وراؽ العمؿ في كؿّ أمف خالؿ ،عمى التعمـف المستخدمة تأثيًرا فاعال في حفزىثرت الطرؽ أو 

ستراتيجية السقاالت استراتيجيات معرفية لالاستخداـ طريقة العصؼ الذىني والمتشابيات ك تـّ  حيثُ 
تفكير والتقديـ االستراتيجية مف خالؿ استخداـ المحسوسات والتمميحات والتساؤالت  تـّ  حيثُ  التعميمية،

درس مف خالؿ الممارسة  وتييئة محتوى متنوع وممارسة المياـ واوراؽ العمؿ لكؿّ  بصوت عاٍؿ،
ثارة المشكمة باستخداـ  ،الجماعية حيث تـ عرض فيديوىات لموضوع الدرس و مجسمات و تجارب  وا 

حيث كاف  ،بطريقة العصؼ الذىني والمتشابياتإلثارة الطالبات بعض التمميحات والكممات المساعدة 
جعؿ الطالبات في مجموعات صغيرة وقياـ الطالبات بعمؿ  وتـّ  ،تدريس تبادلي بيف المعممة والطالبات

عطاء،وراؽ العمؿ بشكؿ جماعيأ  ثـ جعؿ كؿّ ،وراؽ العمؿأوراؽ تصحيح أعطاء إتغذية راجعة ثـ تـ  وا 
وراؽ أوحؿ  ،الرسومات والمجسماتلية الطالبة مف خالؿ دراسة مسئو  لزيادة ؛طالبة مع رفيقة تمييًدا

وتـ إعطاء ممارسة مستقمة لكؿ طالبة مف ، ا بشكؿ فردييعنجابة اإل تـّ  حيثُ ، طالبة النشاط لكؿّ 
 عبور تـّ  حيثُ  ،تعزيز الثقة في نفس الطالبة حيث تـّ ، و سؤاليف بشكؿ فرديأسؤاؿ  عفجابة خالؿ اإل

  .ما ال يعرؼأو  ما كف يعرفف وما سعوا إلى معرفتوالفجوة بيف 

وىذا ساعد  ،وحدىـمطالبات لمقياـ بالعمؿ والتجربة طريقة التعمـ في مجموعات أتاحت الفرصة ل كما أفّ 
، محور لمعممية التعميميةالبات مجموعات الطوكما يجعؿ التعمـ ب ،عمى االحتفاظ بالمادة التعميمية

وساعد  ،في عممية التعمـ الباتالطا يعني إشراؾ جميع ممّ ، داخؿ المجموعة ادورى ةويكوف لكؿ طالب
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عطاء المعمومات  فشجعي ، مماالخجوليفالبات عمى كسر الخجؿ لدى بعض الط عمى إبداء آراءىـ وا 
 .اعد في إعطاء معمومات مفيدة أكثر، مما سدوف خجؿ فالموجودة لديي

وىذا يعزز ما أظيرتو النتائج اإلحصائية مف تفوؽ المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستخداـ 
عف نظيراتيف طالبات المجموعة الضابطة في التحصيؿ في مادة  استراتيجية السقاالت التعميمية 

بد ودراسة ع (2013)ودراسة السيد  (2014)مع دراسة دراسة الصعيدي االحياء وتتفؽ ىذه النتيجة 
 حافظ ودراسة( (Macgregor & lou,2005 ودراسة (2013)ودراسة عمي  (2013)الجواد 

(2006).  

تويات كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائًيا في متوسطات تحصيؿ الطالبات بيف المس
وكانت لصالح المستوى ، حسب المجموعة الضابطة والتجريبية( منخفض –متوسط  –مرتفع المختمفة )
 ىعند مقارنتو بالمستو ، و لمستوى المرتفع لممجموعة الضابطةلممجموعة التجريبية مقارنة با  المرتفع

لممجموعة الضابطة والتجريبية وكانت لصالح المستوى المتوسط لممجموعة التجريبية وأيًضا المتوسط 
السقاالت التعميمية راعت جميع  تاستخدام التيوكانت لصالح المجموعة التجريبية  المنخفضالمستوى 

ومكنت كؿ طالبة مف التقدـ ، والدور النشط أثناء التعمـ ، المستويات وشجعتيف عمى المشاركة الفعالة
لممجموعة التجريبية أما بالنسبة لمستوى مرتفع  ،حسب مستواىا واإلفادة منيا فيما يتعمؽ بفيـ المفاىيـ

استراتيجية السقاالت  ـادوذلؾ ألف التعمـ باستخ؛ كبروأضح أو فالتقدـ في التحصيؿ العممي كاف 
 التعميمية فتحت ليـ أفاقا جديدة.

  :التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في االحياء

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا في متوسطات تحصيؿ الطالبات تعزى لمتفاعؿ بيف 
، منخفض( –متوسط  –مرتفع ومستوى التحصيؿ في االحياء )  (الضابطة والتجريبية) المجموعة

استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية في التدريس تصمح لجميع  ويمكف تفسير ىذه النتيجة أفّ 
لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمستوى المرتفع لممجموعة الضابطة لصالح المستويات المرتفع 

حيث وجد فرؽ في التحصيؿ المجموعة التجريبية مقارنة بالمستوى المرتفع لممجموعة الضابطة 
لح المجموعة التجربية لممستوى المرتفع والتي االطالبات في المجموعة الضابطة والتجريبية وكانت لص

لصالح المجموعة التجريبية التي المتوسط قة استراتيجية السقاالت التعميمية وايًضامستوى درست بطري
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 ،لصالح المجموعة التجريبية المنخفضدرست بطريقة استراتيجية السقاالت التعميمية وأخيًرا مستوى 
مع المياـ استراتيجية السقاالت التعميمية أتاحت الفرصة أماـ الطالبات لمتفاعؿ  وىذا يشير إلى أفّ 

 الطالبات افالتعميمية مما ساعد عمى التفكير مف خالؿ مشاركة الطالبات في االنشطة بشكؿ جماعي
ومعرفة االستراتيجية  منفردة بطريقة درسوا الذيف نظرائيف مف ابداعا أكثر جماعي بشكؿ اشتركوا الذيف

، حيث طريقة العصؼ ومنيا العصؼ الذىني والمتشابيات المستخدمة أثناء القياـ بعممية التفكير
الذىني تتميز بأنيا مف أفضؿ أساليب المناقشة الجماعية التي تحفز وتشجع أفراد المجموعة عمى توليد 

، وفي مناخ مفتوح غير نقدي والمتنوعة بشكؿ عفوي وتمقائي حر أكبر قدر ممكف مف االفكار المبتكرة
وتتفؽ ىذه النتيجة مع الدراسات ، وتعميؽ أفكار اآلخريف وتطويرىا رال يحد مف خمؽ ىذه األفكا

وكما اف التدريس باستخداـ  (،2014)ودراسة كساب  (2014السابقة ومنيا دراسة القرارعة )
بداء ، تتيح الفرصة لمطداد مواقؼ تعميمية مثيرة لمتفكيرالمتشابيات يعتمد عمى اع البات لممناقشة وا 

التفسيرات وربط المعمومات وتحميميا مما يثير دافعيتيـ نحو عممية التعمـ وتنمي ، وتقديـ المالحظات
قدرة الطالبات عمى التفكير االبداعي حيث تعمؿ المتشابيات عمى تنشيط واستثارة تفكير الطالبات 
ومساعدتيف في استنتاج العالقات بيف المتشابيات وتحميميا ومناقشاتيا وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج 

 ,Baker & Lawson)( ودراسة باكر ولوسوف 2012) اسة  كيوافبعض الدراسات السابقة منيا در 
فادة مف طريقة التدريس فيما يتعمؽ بفيـ المفاىيـ العممية ولمطالبات مف في اإل اىناؾ تكافؤً و   (2002

نتباه والعمؿ عمى معالجتيا ذاتًيا باال ،وكانت الطالبات يحددف نقطة ضعفيف ،جميع المستويات
 .والتدريب والتركيز

 الثاني السؤال عن باإلجابة المتعمقة النتائجمناقشة  2.5.

 الصف طالبات لدى  بداعياإل التفكير تنمية في التعميمية السقاالت  استراتيجية استخدام ثرأ ما
 في التحصيل ومستوى التدريس طريقة باختالف ثراأل  ىذا يختمف وىل ؟ االحياء مادة في العاشر

 ؟ بينيما والتفاعل حياءاأل

بداعي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات ت نتائج تحميؿ اختبار التفكير اإلأظير 
وفي ضوء ، جريبية مقارنة بالمجموعة الضابطةولصالح المجموعة الت ،ابطةالمجموعتيف التجريبية والضّ 
 التي استخدمت طريقة العصؼ الذىنيالتعميمية استراتيجية السقاالت إّف ىذه النتائج يمكف القوؿ 

 ،سيمت في توليد االفكار والخبرات الجديدةأستراتيجيات معرفية لمسقاالت التعميمية كإ والمتشابيات 
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نمية ميارة الطالقة والمرونة تاحت الفرصة الكافية ليف لتوليد أفكار جديدة ومتنوعة ساىمت في تأو 
بحرية دوف أي  لمتعبير؛ نيائية أتاحت ليف الفرصة الكافية طرح االسئمة المفتوحة ال فّ كما أ،صالةواأل

مية ميارات أسموب العصؼ الذىني يساىـ بشكؿ فاعؿ في تن فّ إ إذْ ، بداعيفقيود عف أفكارىف وا  
فكار لحصوؿ عمى أكبر كمية ممكنة مف األا يتطمبُ  إذْ ، صالة لدى الطالباتالطالقة والمرونة واأل

 ،إلمكانية توليد أفكار جديدة ومتنوعة ؛ا كافيةً أتاح ليف فرصً  وىذا بدوره ،المتعمقة بالمشكمة المطروحة
، مما ادى إلى في نمو وتنمية التفكير االبداعي جؿ ذلؾ ساىمت استراتيجية السقاالت التعميميةومف أ

بداعي لطالبات المجموعة التجريبية وىذا ما ظير في استجابات يجابي في قدرات التفكير اإلالتغير اإل
 . ير االبداعي واالصالة في التفكيرالطالبات عمى قدرات اختبار التفك

بداعي بيف مستويات الطالبات ف وجود فروؽ دالة إحصائًيا في المتوسطات الحسابية لمتفكير اإلكما تبيّ 
وال يوجد  ،( لصالح المستوى المرتفع عند مقارنتو بيف المستوى المنخفضمنخفض –متوسط  –مرتفع )

ومصدر الفروؽ لصالح المستوى المتوسط عند مقارنتو ، ئًيا بالمقارنة بالمستوى المتوسطحصافرؽ داؿ إ
  .بالمستوى المنخفض

، ودراسة ياسيف (2013)خري ا، ودراسة الف(2013)دراسة عبد الرحيـ وتتفؽ ىذه النتيجة مع 
  (Erdogan.T & Akkana,2009)، ودراسة اردوغاف وأكانا(2009)ودراسة قطيمي (,2013)

استخداـ السقاالت  فّ تفسير ىذه النتيجة أ ويمكفُ (. Chen-yao kao, 2014ودراسة شاف يوكو )
بيف  ، وأفاد منيا في تنمية التفكير اإلبداعي وتكافؤ الفرصالتعميمية يالئـ جميع مستويات الطالبات

 . المستويات مف خالؿ تفاعؿ الجميع مع طريقة التدريس

  :المجموعة ومستوى الحصيل في االحياءالتفاعل بين  

اظيرت النتائج عدـ وجود دالة إحصائًيا في متوسطات التفكير االبداعي تعزى لمتفاعؿ بيف المجموعة 
  .ومستوى التحصيؿ في االحياء

ويمكف تفسير ذلؾ بأف استخداـ العصؼ الذىني والمتشابيات كاستراتيجيات معرفية لمسقاالت التعميمية 
المجموعة التجريبية بغض النظر عف مستوى ى طالبات بداعي لدتنمية التفكير اإلعممت عمى 

بداعي لدى الطالبات تاحة فرصة ممارسة التفكير واالرتقاء بالتفكير اإلإحياء حيث تحصيميف في األ
المرتفع والمتوسط والمنخفض حيث تـ مالحظة اف الفرؽ لصالح المجموعة مف جميع المستويات 
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متمركزة حوؿ تي توفرت ليا ببيئة صفية متمثمة في التدريس باستراتيجية السقاالت التعميمية التجريبية ال
، ة التفكير االبداعي لدى الطالبات؛ وبذلؾ يكوف التدريس في ىذه البيئة أكثر فاعمية في تنميالمتعمـ

، وذلؾ بما لتفكيرعممية تحفز الطالبات عمى اوقد تعزى ىذه النتيجة إلى أف ىذه البيئة التعميمية الت
التي ساعدتيف عمى تتضمنو مف مثيرات تتحدى تفكيرىف وتشجعيف عمى طرح االسئمة وتوليد االفكار 

موؿ المناسبة لمتساؤالت ، والتعبير عف خبرتيف الذاتية سعًيا وراء البحث عف الحصياغة الفرضيات
 ميارات الطالقة والمرونة، كما إف أسموب العصؼ الذىني يساىـ بشكؿ في تنمية ميارات المطروحة

مف االفكار المتعمقة باالسئمة ، إذ يتطمب الحصوؿ عمى أكبر كمية ممكنة واالصالة لدى الطالبات
 .الطروحة باختبار تورانس المفظي
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  :التوصيات3.5 

 :توصؿ إلى التوصيات التالية ومنياتـ ال  الدراسة نتائج استعراض خالؿ مف

 : والتوجيو بما يميت لإلشراف توصيا .1

تخداميا عقد دورات تأىمية لممعمميف حوؿ استراتيجية السقاالت التعميمية بيدؼ إعدادىـ الس - 1
 . كطريقة تدريس في المدارس

استراتيجية السقاالت التعميمية في غرفة الصؼ مف خالؿ عمؿ تدريب المعمميف عمى توظيؼ  – 2
 . ؿ الطالب يتحمؿ المسؤلية الفرديةخالؿ جع المجموعات واالقراف واالستقالؿ الذاتي مف

 . واألمور الفنية الخاصة بالتطبيؽ تزويد المعمميف بالمحتوى والمواد التدريبية – 3

 : توصيات المعممين .2

 : توصي الباحثة لممعمميف بما يمي

 .لصؼاستراتيجية السقاالت التعميمية في غرفة االتدريب عمى كيفية استخداـ  -1
 . ت التعميمية في غرفة الصؼ بجديةالسقاالتوظيؼ طريقة  -2

  :لمباحثينمقترحات  .3

 عمى األخرى العموـ فروع مختمؼ أو حياءاأل تدريس في التعميمية السقاالت استخداـ أثر دراسة  –1
  .التعمـ أثر بقاء – المختمفة التفكير أنماط :مثؿ أخرى تعمـ جوانب تنمية

 العمـو مختمؼ او االحياء تدريس في الكترونًيا مدعومو التعميمية السقاالت استخداـ أثر دراسة –2
  .الطالب مف أخرى فئات لدى االبداعي التفكير تنمية عمى االخرى

 تنمية عمى أثرىا وقياس ،كثرأ أو تدريسيتيف استراتيجيتيف بيف الدمج عمى تقوـ بحوث إجراء –3
 .والتحصيؿ حياءاأل في بداعياإل التفكير
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 مؤسسة ،2ط .االطفال لدى واإلبداعي الناقد التفكير ميارات تنمية مغاير تفكير:(2004).دعاء جبر،
 .فمسطيف ،هلل راـ ،القطاف المحسف عبد

 . االردف ،عماف ،والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر دار .بداعاإل:(2002) فتحي جرواف،

:أثر برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية الحؿ اإلبداعي (2014.)زيفجرواف، فتحي والعبادي، 
مجمة اتحاد .الطمبة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـلممشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى 

 (.1(العدد)12، المجمد)الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس

 واستراتيجياتيا (TRIZ) نظرية وفؽ عمى تدريبي برنامج فاعمية(:  2013) .ماىر وسف ،جميؿ
مجمة  .طمبتيـ وتحصيؿ األمية لمحو العموـ لمعممي اإلبداعي والتفكير التدريسي األداء في اإلبداعية
 .،(42)العدد(1) مجمدال ،النفس وعمم التربية في عربية دراسات

 اإلمارات ،العيف الجامعي الكتاب دار .التفكير ميارات تنمية :(2005) .جياد محمد  الجمؿ،
 .العربية
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 في التعميمية والسقاالت التعمـ أساليب بعض بيف التفاعؿ دراسة: (2004).،نعيمةأحمدو  أمينة ،الجندي
 المؤتمر .االعدادي الثاني الصؼ تمميذات لدى العموـ نحو واالتجاه التوليدي والتفكير التحصيؿ تنمية

 .عيف شمس جامعة ،الضيافة دار ،22- 21 ،المعمـ تكويف ،عشر السادس العممي

 الدراسي التحصيل في وأثرىا التعميمية (السقاالت) السنادات استراتيجية:(2006).أفناف ، حافظ
 ماجستير رسالة .المنورة بالمدينة األحياء مقرر في الثانوي األول الصف طالبات لدى الناقد والتفكير

 .السعودية ،طيبة جامعة  ،منشورة غير

 ،المصرية مكتبة األنجمو،القاىرة .تنمية االبداع في مراحل الطفولة المختمفة (:2000حبيب، مجدي.)
 .مصر

 جيينة ."التفكير في ميارة 100" التفكير ميارات دليل:(2002).الناصر عبد وفخرو، ثائر حسيف،
 .عماف والتوزيع، لمنشر

 ،عماف ،الجامعي الكتاب دار, 2ط .واستراتيجياتو التدريس طرائق:(2003).محمود محمد الحيمة،
 .األردف

 عمى الرياضيات تدريس في المعرفة وراء ما استراتيجية استخدام أثر :(2007).أحمد خطاب،
 ماجستير رسالة .األساسي التعميم من الثانية الحمقة تالميذ لدى اإلبداعي التفكير وتنمية التحصيل

 .مصر ،الفيوـ جامعة ،التربية كمية  ،منشورة غير

 التربية وزارة مطابع .اإلعدادي التعميم طمبة لدى المدرسي التحصيل: (1997).يوسؼ خميؿ الخميمي،
  .المنامة ،والتعميـ

دار المسيرة لمنشر والتوزيع  .طرائق تدريس الدراسات االجتماعية: (2006خضر، فخري رشيد )
 عماف..والطباعة

 .الشروؽ دار مطبعة .عمميا وترجمتيا التدريس في النظرية: (2000) .أفناف ،دروزة
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 برنامج في المعمميف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير انشطة استخداـ مدى: (2004) .إبراىيـ ،درويش 
 تربوية دراسات مجمة .الفنية التربية تدريس مراحؿ في الخدمة في والمعمميف العممية التربية

 .235- 263  ،(4) 8 ،حموان جامعة ،واجتماعية

 السنادات مف كؿ عمى قائمة تدريسية إستراتيجية فاعمية: (2012).فاطمة ،األمير عبدو  رعد،رزوقي
 العمـو تدريس في السباعية التعمـ ودورة ( Educational Scaffold التعميمية السقاالت) التعميمية
 االسالمية الجامعة مجمة .القرار اتخاذ وميارات المنطقي التفكير ميارات مف كؿ تنمية في العممي

 (167- 207).(1) العدد(, 19) مجمد ،(االنسانية الدراسات سمسمة)

 عالـ  .والتعمم التعميم لطرق معاصرة رؤية التدريس استراتيجيات: (2003).حسيف حسف زيتوف،
 . مصر ،القاىرة ،الكتاب

 دار .عربية محاولة األىداف تصنيف :(1995).الحميد عبد كماؿ زيتوف،و  حسيف حسف زيتوف،
 .مصر ،القاىرة ،المعارؼ

 .وتربوي ابستمولوجي منظور من البنائية: (1992).الحميد عبد كماؿ ،زيتوفو  حسيف حسف ،زيتوف 
 .المعارؼ دار،اإلسكندرية

  .عماف,  الشروؽ دار ، 4ط .العموم تدريس أساليب: (2004).محمود عايش زيتوف،

 . الكتب عالـ ،القاىرة. بنائية رؤية لمفيم العموم تدريس: (2002.)كماؿ زيتوف،

 .االردف وعماف، لمنشر وائؿ دار .االبداع في مقدمة: (2002).ناديا ،سرور

 .االردف ،عماف ،لمنشر وائؿ دار .المدرسي المنياج في التفكير تعميم: (2005).ناديا سرور، 

  .األردف ،الشروؽ دار .التطبيقية األمثمة مئات مع التفكير ميارات تدريس: (2006) .جودت ،سعادة

 التفكير قدرات في الوالدي والترتيب واألـ األب تعميـ مستوى أثر: (1996) .وآخريف جودت ،سعادة
 العدد ،التربوية البحوث مركز مجمة .البحريف بدولة المدرسة قبؿ ما اطفاؿ مف عينة لدى اإلبداعي
  .135 - 177 ص ،التاسع
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 متعددة الكمبيوتر برامج وتطوير تصميـ معايير: (2008.)عطية محمد ،خميسو زينب  السالمي،
 تكنولوجيا) عشر الثاني السنوي العممي المؤتمر .والمرنة الثابتة التعمـ سقاالت عمى القائمة الوسائط
 .188 - 166 ص(،4العدد).المستقبل وأفاق الحاضر تحديات بين اإللكتروني التعميم

 لدى العممي التفكير وتنمية التحصيل في رايجموث أنموذج استخدام أثر: (2001.)أمير ،السمماني
  .العراؽ ،الموصؿ جامعة ،التربية كمية .االحياء عمم في العممي الخامس الصف طالب

 ميارات عمى التحصيؿ ومستويات التعميمية السقاالت بيف التفاعؿ دراسة: (2013) .القادر عبد ،السيد
 التربية في عربية دراسات .األساسي الخامس الصؼ تالميذ لدى المادة نحو واالتجاه الرياضي التفكير
 (.2) 43  النفس وعمم

 مناىج مساؽ طمبة لدى الدراسي التحصيؿ في الحاسوب استخداـ اثر: (2011).جومانو الشديفات،
 (.1) 27 ،دمشق جامعة مجمة .البيت آؿ جامعة في اإلسالمية التربية تدريس وأساليب

صورة  –داللة صدق وثبات اختبارات تورانس لمتفكير اإلبداعي : (1983)راشد محمد قاسـ. الشنطي،
 .. رسالة ماجستير غير منشورةاالختبار المفظي "أ" واالختبار الشكمي "أ" –معدلة لمبيئة األردنية 

  .األردف ،عماف ،الجامعة االردنية

 تنمية في الكترونًيا المدعومة التعميمية السقاالت استراتيجية فاعمية :(2014).منصور الصعيدي،
 بالمرحمة التعمـ صعوبات ذوى التالميذ لدى الرياضيات تدريس خالؿ مف التوليدي التفكير ميارات

 .(2) 1مجمد ،والتأىيل الخاصة التربية مجمة ،المتوسطة

 دار ،عماف .العموم نحو الطمبة واتجاىات اإلبداعي التفكير ميارات تنمية: (2008).وليد ،صوافطة
 .الثقافة

 .االردف ،عماف ،المسيرة دار .اإلبداعي التفكير قدرات تنمية :(2001).محمد الطيطي،

 والتفكير التحصيل عمى 5E'S المعدلة التعمم دورة استراتيجية تأثير :(2010) بشرى الظفيري،
 ماجستير رسالة .الكويت دولة في العموم مادة في االبتدائي الخامس الصف طالبات لدى االبداعي

  .االردف ،االوسط الشرؽ جامعة ،التربوية العموـ كمية ،منشورة غير
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 الدراسات تدريس في التعميمية السقاالت استراتيجية استخدام ثرأ: (2013).حمادة ،الجواد عبد
 التفكير وميارات التاريخية المفاىيم تنمية عمى اإلعدادي ولاأل  الصف لتالميذ االجتماعية
 . مصر ،الفيوـ جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة .االستداللي

 المعرفية فوق التعمم دورة استراتيجية استخدام فاعمية  :(2013. )ابراىيـ محمد صفاء الرحيـ، عبد
 الصف تالميذ لدى االبداعي والتفكير المعرفي التحصيل تنمية عمى العموم تدريس في المطورة
 .مصر ،سوىاج جامعة ، التربية كمية ،منشورة غير ماجستير رسالة .االبتدائي الخامس

 تحصيؿ في وفيجوتسكي بياجيو لنظرية وفقا التدريس فعالية :(2000).محمد سحر الكريـ، عبد
 المؤتمر .الثانوي األوؿ الصؼ طالبات لدى الشكمي االستداللي التفكير عمى والقدرة الفيزيائية المفاىيـ
 ) ص ،األوؿ المجمد ،سماعميةاإل ،العممية المصرية الجمعية ،لمجميع العممية التربية :الرابع العممي

(203 -250. 

 ومدى اإللكترونية المقررات وتطوير لتصميـ كمدخؿ التعمـ سقاالت: (2010).كماؿ محمد ،عفيفي
 البيئة في التعمـ عف والرضا المشروعات عمى القائـ التعمـ في الطالب أداء مف كؿ عمى فاعميتيا

 (.107- 64ص) ،المجمد األوؿ، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.اإللكترونية

 الكويت  ،لفالح لمنشر والتوزيعمكتبة ا .التفكير والمنياج المدرسي(: 2003، عزو.)عبيد، وليـ وعفانو

 التفكير تنمية في والمجتمع والتقنية العمم منحى وفق العموم تدريس ثرأ: (2009).طالؿ عمي،
 كمية ،منشورة غير ماجستير رسالة .العاصمة بأمانة األساسي السابع الصف تالميذ لدى اإلبداعي
 .صنعاء جامعة ،التربية

 طالب لدى الرياضي التفكير تنمية في التعميمية السقاالت استخدام فاعمية :(2013).محمد عمي،
  .مصر ،سويؼ بني جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة .اإلعدادية المرحمة

 والتحصيل بداعياإل التفكير تنمية في الذىني العصف مدخل استخدام ثرأ: (2012).شموع عمر،
 ،منشورة غير ماجستير رسالة .غزة قطاع شمال محافظة في ابعالس   طالبات لدى الجغرافيا مادة في
 .فمسطيف ،بغزة األزىر جامعة ،التربية كمية
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،عدناف  وتطبيقات نظرية نماذج التفكير ميارات تنمية : (2007.)الناصر عبد والجراح، العتـو
 .االردف عماف، المسيرة، دار .عممية

 ،المسيرة دار .والتطبيق النظرية التربوي النفس عمم: (2005) .وآخروف يوسؼ عدناف ،العتوـ
 .عماف

 التحصيؿ تنمية في TRIZ تريز نظرية ضوء في مقترح برنامج فاعمية :(2014. )ناىد العويضي،
 التربية في عربية دراسات .جدة بمدينة متوسط االوؿ الصؼ لطالبات الجغرافيا في االبداعي والتفكير
 . (109- 69) ص.الثاني الجزء 45 العدد ، النفس وعمم

أثر استخداـ استراتيجيتي االستقصاء والعصؼ الذىني في تنمية التفكير : (2014العمري،حسف محمد)
 ،مجمة كمية التربية ببنيااالبداعي في التربية االسالمية لدى طمبة الصؼ الثامف االساسي في االردف.

 .(2) الجزء (97العدد )

 ،عماف ،والتوزيع لمنشر الثقافة دار .التفكير تدريس في مقدمة: (2009) .محمد محمود ،غانـ
 .االردف

 المفاىيم تنمية في الذىني والعصف التوليدي التعمم نموذج استخدام أثر : (2009)زاىر،فنونة
 منشورة، غير ماجستير رسالة .غزة بمحافظات عشر الحادي الصف طالب لدى االحياء نحو واالتجاه
 .غزة اإلسالمية، الجامعة

 بداعياإل والتفكير الدراسي التحصيل عمى الكاريكاتورية الرسوم استخدام ثرأ :(2011).فممباف،رشا
 غير ماجستير رسالة  .المقدسة بالعاصمة المتوسط األول الصف طالبات لدى العموم مقرر في

 .السعودية ،القرى ـأ جامعة ،التربية كمية ،منشورة

تيجية العصؼ الذىني في تنمية التفكير االبداعي ار تتخداـ إساسأثر (.2013الفاخري، سالـ.)
  .جميورية الميبية ،جامعة سبيا ،الجمعية الوطنية لممتفوقين والمواىب .والتحصيؿ الدراسي

 التفكير ميارات تنمية في العموـ تدريس في الذىني العصؼ استخداـ ثرأ: (2014).أحمد القرارعة،
 مجمة .االردف جنوب – الطفيمة محافظة مدارس في األساسي السابع الصؼ طمبة لدى بداعياإل

 .28 مجمد (،االنسانية العموم) بحاثلأل النجاح جامعة
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 .ردفاأل, عماف والتوزيع، لمنشر حنيف دار .والتفكير التربوي النفس عمم(.2005).نايفو قطامي،

 .المفتوحة القدس جامعة منشورات,عماف .بداعياإل التفكير: (2008).وآخروف نايفو قطامي،

 .االردف,عماف الفكر، دار .والتعميم التعمم نظريات: (2005).يوسؼ قطامي،

 العمم عمميات تنمية في المتشابيات إستراتيجية استخدام ثرأ: (2010)العزيز، عبد القطراوي،
رسالة ماجستير غير  .ساسياأل الثامن الصف طالب لدى العموم في التأممي التفكير وميارات
 . بغزة سالميةاإل الجامعة ،منشورة

 لدى والتحصيل اإلبداعي التفكير تنمية في الخيال استخدام ثرأ: (2009.)سابا اسبرانس قطيمي،
 ،القدس جامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة .لحم بيت محافظة في األساسي الخامس الصف طمبة

 .فمسطيف

,  عماف ،والنشر لمطباعة ديبونو .مشوقة بأساليب التفكير تنمية: (2007.)الواحد عبد الكبيسي،
 .ردفاأل

أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تحصيؿ طمبة كميات التربية في : (2013.)عميكساب،
العموم )مجمة جامعة النجاح لالبحاث  .الجامعات األردنية في مساؽ التربية الوطنية واتجاىاتيـ نحوىا

 .(10) 27المجمد  .االنسانية

 التفكير ميارات وتنمية العممية المفاىيم بناء في التشبييات استخدام أثر: (2014) .روال ،كيواف
 جامعة  .منشورة غير ماجستير رسالة.نابمس محافظة مدارس في األساسي الرابع الصف طالب لدى

 .نابمس ،النجاح

 التفكير ميارات تنمية في الست التفكير قبعات برنامج استخدام أثر : (2012).المدىوف،حناف
 ،منشورة غير ماجستير رسالة.بغزة السادس الصف تالميذ لدى نساناإل  حقوق مبحث في بداعياإل

 .غزة األزىر، جامعة

 .ردفاأل الفكر، دار .والتفوق الموىبة: (2000.)محمد البواليز،و خميؿ  المعايطة،
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 .مصر ،سكندريةاإل ،المعرفة دار .التعميم في والموىبة بداعاإل: (2003) محمود المنسي،

عمـ لدى طالبات أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية عمميات ال: (2010محمد، بشرى.)
 .(1العدد) ،10المجمد ،مجمة أبحاث كمية التربية االساسيةؼ الخامس العممي في مادة االحياء.الص

 . مصر ،القاىرة .العربية المغة مجمع: (1998) .الوجيز المعجم

 ودرجة العممية الثقافة في العامة الثانوية طمبة لدى االبداعي التفكير مستوى: (2011).صالح الناقة،
 ،(االنسانية الدراسات سمسمة) االسالمية الجامعة مجمة .نظرىـ وجية مف لو العموـ معممي تشجيع
  167- 207).)(1) العدد, (19) مجمد

 .عماف،االردف الفرقاف، دار .التربوي النفس عمم :(1985 ).المجيد عبد النشواتي،

 .لمعموم والرياضيات TIMSSختبار : ا(2012وزارة التربية والتعميـ. )

العيف،دولة اإلمارات العربية،دار الكتاب .األساليب الحديثة في تدريس العموم: (2005زيد) ،اليويدي
 الجامعي.
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 المحكمين اسماء قائمة: (1) ممحقال

  ة/  المحترم.....................................................ة/  المحكم حضرة

أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في التحصل وتنمية "   بعنواف بدراسة الباحثة تقـو

 "   التفكير االبداعي لدى طالبات الصف العاشر في مادة األحياء 

 ،المرفقة الدراسة أدوات بتحكيـ كـرالتّ  حضرتكـ مف يرجى العاطّ  وسعة،معرفة مف عنكـ ؼرِ عُ  ولما

 الدراسة ألغراض مالءمتيا مدى وبياف
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  الرجبي منار
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 أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم لممادة التعيمية وأدوات التعميمية 

 المؤسسة العممية االسم الرقم

 القدس جامعة قباجة زياد .د 1

 القدس جامعة زيداف عفيؼ. د 2

 القدس جامعة ناصر إيناس. د 3

 القدس جامعة د.بعاد الخالص 4

 وزارة/  لممناىج العممية الدائرة سياعرة أحمد .أ 5

 والتعميـ التربية

 االشراؼ التربوي نضاؿ طبيشة 6

 االشراؼ التربوي أ.ابتساـ خالؼ 7

 االشراؼ التربوي ربى قباجة 8

 التربية والتعميـ معاذ الجعبري 9

 التربية والتعميـ مراد الرجبي 10

 التربية والتعميـ دينا عرفة 11
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 انقسام الخالياالجدول الزمني لموحدة االولى : (2)ممحق ال

عدد  الموضوع الدرس الوحدة

 الحصص

 الفترة الومنية

الفصؿ االوؿ دورة  الوحدة االولى

 الخمية

 سبتمبر 8 الكروموسومات وتركيبيا

+ 

 أكتوبر

+ 

 نوفمبر

 مفيـو دورة الخمية

 االنقساـ المتساوي

 انقساـ السيتوبالـز

 الفصؿاسئمة 

 5 أىمية االنقساـ المنصؼ الفصؿ الثاني

 مراحؿ االنقساـ المنصؼ

تكويف الغاميتات عند 

 االنساف

 اسئمة الفصؿ

 اسئمة الوحدة

  13   المجموع
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 انقسام الخالياقائمة بالمفاىيم المتعمقة بوحدة : (3)ممحق ال

 (تعريفو)الداللة المفظية  اسم المفيوم الرقم
 
 
1 

 DNAيحمؿ الجينات ويتكوف مف  ،خيط طويؿ حمزوني ممتؼ الكرموسـو
يختمؼ  DNAوبروتينات اليستونات ولكؿ نوع مف الكائنات الحية 

لذلؾ تختمؼ عف بعضيا في الشكؿ  ،في ترتيب جزيئاتو وعددىا
 .والحجـ والخصائص

2 DNA  الجيناتخيط طويؿ ممتؼ بشكؿ حمزوني يتكوف مف قطع تسمى 
بروتينات  3

 اليستونات
 لتكويف الكرموسومات DNAبروتينات يمتؼ حوليا شريط 

شبكة مف خيوط رفيعة وطويمة تتكوف مف المادة الوراثية  شبكة كروماتينية 4
(DNA) وبروتينات اليستونات تظير قبؿ االنقساـ وتتفكؾ إلى

 كرموسومات خالؿ عممية انقساـ الخمية
مف النمو واالنقساـ التي تحدث ىي األطوار المتتابعة والمنظمة  دورة الخمية 5

 لمخمية في الفترة الزمنية الواقعة بيف انقساميف متتاليف
الحمض النووي  6

DNA 
ىو الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجيف وىو أحد مكونات 

مف النيو كميوتيدات تمتفاف حوؿ الكرموسوـ ويتألؼ مف سمسمتيف 
 ؿ حمزونيبعضيما بشك

ىو أطوؿ االطوار التي تمكث بو الخمية المييأة لالنقساـ ويتكوف  الطور البيني 7
 .مف عدة مراحؿ

النمو طور  8
 (G0)الصفري 

ىو مرحمة بقاء بعض أنواع الخاليا في طور النمو األوؿ طيمة 
 .حياتيا

مرحمة النمو االوؿ  9
(G1) 

وبالتالي يزداد حجـ فيو يتضاعؼ عدد عضيات الخمية وانزيماتيا 
 .الخمية

 .(DNA)تتضاعؼ كمية المادة الوراثية  (Sمرحمة النمو ) 10
 .تنمو الخمية سريًعا تمييًدا لالنقساـمرحمة النمو الثاني  11



119 

(G2) 
ىي ظاىرة تحدث أثناء الدور التمييدي األوؿ في االنقساـ  منطقة العبور 12

حيث يتـ تبادؿ أجزاء مف الكروموماتيدات غير الشقيقة  ،المنصؼ
حيث يساعد ذلؾ عمى ظيور تراكيب  ،لمكروموسومات المتماثمة

 .جينية جديدة لالفراد الناتجة وحدوث التنوع في الكائنات الحية
الجسـ )السنترسـو  13

 (المركزي
تركيب خموي صغير يقع بالقرب مف النواة ويوجد بداخمو زوج مف 

 .يكزات في الخاليا الحيوانيةالمر 
المريكزات  14

 (السنتريوالت)
ىي عضيات اسطوانية عمى شكؿ أزواج توجد في الخاليا 

ولكنيا  ،الحيوانية باستثناء الخاليا التي فقدت القدرة عمى االنقساـ
 .وتظير عادة بالقرب مف النواة ،مفقودة في خاليا النباتات الراقية

تالقي وارتباط الكروموسوميف لتكويف كروموسوـ واحد ىو نقطة  السنترومير 15
مكوف مف كروماتيديف وىي التي تنفصؿ في أثناء الطور 

 .االنفصالي في عممية االنقساـ المتساوي
طور االنقساـ  16

 المتساوي
يمر بسمسمة متعاقبة مف التغيرات المتصمة والمستمرة التي تتعمؽ 

 .بانقساـ النواه
نقطة التقاطع  17

 (الكيازما)
تتـ في ىذه النقطة عممية تبادؿ أجزاء مف الكروماتيدات وما عمييا 

 .مف جينات
الخصيتاف والمبيضاف )ىي الخاليا التي توجد في الغدد الجنسية  الخمية الجنسية 18

 .وتنقسـ انقساًما منصًفا (عند االنساف
أو خاليا مؤنثة  (حبوب لقاح أو حيونات منوية)خاليا مذكرة  الغاميت 19

 .ناتجة عف االنقساـ المنصؼ (بويضات)
زوج مف الكرموسومات المتماثمة عمى شكؿ أزواج متناظرة تتكوف  الزيجغوت 20

كروماتيدات تظير خالؿ الدور التمييدي األوؿ لالنقساـ  4مف 
 .المنصؼ

 .التالفة يحدث في الخاليا الجسمية بيدؼ النمو وتجديد الخاليا االنقساـ المتساوي 21
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يحدث في الخاليا الجنسية والتي تنتج بانقساميا غاميتات ذكرية  االنقساـ المنصؼ 22
 .وأنثوية

الدور التمييدي  23
 االوؿ

يبتعد المريكزنحو قطبي الخمية نتيجة النمو خيوط المغزؿ 
ينفؾ إلى )واسطالتيا وتختفي النوية ويبدأ الغالؼ النووي بالتالشي 

سومات عمى شكؿ أزواج متناظرة وتسمى وتظير الكرمو  (قطع
 (.أربعة كروموتيدات)الوحدات الرباعية 

الدور االستوائي  24
 األوؿ

يستقر المريكزاف عند قطبي الخمية وتترتب الكروموسومات عمى 
شكؿ ازواج متقابمة وسط الخمية بيف القطبيف وتمتد خيوط المغزؿ 

 .مف المريكزاف وتتصؿ عند السنترومير
االنفصالي  الدور 25

 األوؿ
نحو قطبي تقصر خيوط المغزؿ فتسحب معيا الكرموسومات 

 .الخمية فينفصؿ كؿ كرموسـو عف نظيره في الوحدات الرباعية
الدور النيائي  26

 األوؿ
تحاط كؿ مجموعة مف الكرموسومات عند كؿ قطب بغالؼ نووي 
جديد وتظير نوية جديدة داخؿ كؿ نواة وتختفي خيوط المغزؿ 
ويتخصر السيتوبالـز وتنقسـ الخمية إلى خميتيف في كؿ منيما 

 .(1ف)العدد النصفي مف الكرموسومات 
ة مئات مف غدتاف بيضاويتاف عند الذكر تحتوي بداخميما عمى عد الخصيتاف 27

 .االنابيب المنوية يتـ بداخميا انتاج الحيونات المنوية
 غدتاف تقعاف عمى جانبي الرحـ عند االنثى تقـو بإخراج البويضات المبيضاف 28
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 اختبار تورانس التفكير االبداعي: (4)ممحق ال

 (أ) المفظية الصورة

 ......................:.الصف     ...................                         :.االسم

 ........................:.................                              الشعبة:.المدرسة
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  (دقائق 7)                  3 – 1 من االختبارات

 االختبارات ىذه لؾ ستوفر ،الصفحة ىذه أسفؿ الموجودة الصورة عمى األولى الثالثة االختبارات تعتمد

 أسباب تخميف وفي ،تعرفيا ال التي األشياء عف لمبحث األسئمة توجيو في ميارات لمعرفة الفرصة؛

 .ذلؾ عمى تترتب أف يمكف التي والنتائج األشياء ىذه حدوث

 أف تحتاج الذي ما ؟ تأكيد بكؿ تقولو أف يمكنؾ الذي ما ؟ يحدث الذي ما ،الصورة إلى انظر ،واآلف

  ؟ ذلؾ عمى  المترتبة النتائج وما ؟ حدوثو في السبب وما ؟ يحدث الذي ما تفيـ كي تعرفو

 :اآلتية الصفحات في األسئمة ىذه عن اإلجابة
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  (دقائق7)         األسئمة توجيو األول االختبار

 تسأليا أفْ  ينبغي والتي الّسابقة بالّصورة عالقة ذات أّنيا تعتقد التي األسئمة الصفحة ىذه عمى اكتبْ 

  .الّسابقة الّصورة في يحدث ما تعرؼَ  أفْ  تستطيعَ  حتى

  الصورة إلى الّنظر بمجرد عنيا إجابات عمى تحصؿ أفْ  يمكف التي االسئمة تطرح وال

  (ذلؾ إلى احتجت كمما الصورة إلى الّنظر باستطاعتؾ)

1......................................................................................... 

2........................................................................................... 

3........................................................................................... 

4........................................................................................... 

5........................................................................................... 

6........................................................................................... 

7.......................................................................................... 

8........................................................................................... 

9........................................................................................... 

10......................................................................................... 

11......................................................................................... 

12....................................................................................... 

13......................................................................................... 

14........................................................................................ 

15....................................................................................... 
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16......................................................................................... 

17......................................................................................... 

18......................................................................................... 

19........................................................................................ 

20......................................................................................... 

21......................................................................................... 

22........................................................................................ 

23......................................................................................... 

24......................................................................................... 

25........................................................................................ 
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 الثاني االختبار

  ( دقائق(7                                                                  االسباب تخمين

 التي الصورة في يحدثُ  لما المحتممة األسباب مف ممكف عدد أكبر أدناه الموجودة الفراغات في اكتبْ 

 (2) رقـ الصفحة في بؾ مرت

 أشياء أو ،قصير بوقت الصورة في حدثت التي األشياء قبؿ حدثت رّبما أشياء تذكر أف يمكنؾ  

 .الصورة في يحدث ما وسببت طويؿ وقت منذ حدثت

 .تخمفَ  أفْ  مف تخَش  وال المحتممة لألسباب الّتخمينات مف عدد أكبر اكتبْ 

1.......................................................................................... 

2.......................................................................................... 

3.......................................................................................... 

4........................................................................................... 

5........................................................................................... 

6........................................................................................... 

7........................................................................................... 

8............................................................................................ 

9............................................................................................. 

10.......................................................................................... 

11........................................................................................... 

12....................................................................................... 

13....................................................................................... 



116 

14...................................................................................... 

15...................................................................................... 

16..................................................................................... 

17..................................................................................... 

18..................................................................................... 

19..................................................................................... 

20..................................................................................... 

21..................................................................................... 

22...................................................................................... 

23..................................................................................... 

24...................................................................................... 

25....................................................................................... 
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 الثالث االختبار

  (دقائق7)                                                                      النتائج تحسين

 الصورة في  يحدث أفْ  يمكف لما نتائج مف بو تفكر أفْ  يمكفُ  ما كؿ أدناه الموجودةِ  الفراغاتِ  في اكتبْ 

 ( 2) رقـ الّصفحة في بؾ مرت التي

 بوقت ذلؾ بعد أو ،الصورة في تحدث التي األشياء بعد مباشرة تحدث أفَ  يمكفُ  نتائجَ  تذكرَ  أفْ  يمكنؾَ 

  .طويؿ

 . تخمف أفْ  مف تخَش  وال ،الّتخمينات مف عدد أكبرَ  أكتبْ 

1......................................................................................... 

2.......................................................................................... 

3.......................................................................................... 

4......................................................................................... 

5......................................................................................... 

6........................................................................................... 

7.......................................................................................... 

8......................................................................................... 

9......................................................................................... 

10........................................................................................ 

11........................................................................................ 

12...................................................................................... 

13........................................................................................ 
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14........................................................................................ 

15........................................................................................ 

16......................................................................................... 

17......................................................................................... 

18........................................................................................ 

19......................................................................................... 

20....................................................................................... 

21........................................................................................ 

22......................................................................................... 

23......................................................................................... 

24......................................................................................... 

25......................................................................................... 
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 الرابع االختبار

  (دقائق7)                                                                اإلنتاج تحسين

 ،التجارية المحالت مف شراؤىا يمكف االطفاؿ لعب مف لمعبة صورة الّصفحة ىذه منتصؼ في

 .غراـ كيمو ربع حوالي ووزنو سنتيمتًرا، عشر خمسة طولو ،بالقطف محشو فيؿ عف عبارة وىي

 الطرؽ أذكى ،تمييا التي والصفحة الصفحة ىذه عمى الموجودة الفراغات في تكتب أفْ  منؾ والمطموب

  .بيا يمعبوف الذيف لألطفاؿ متعة أكثر لعبة إلى الفيؿ دمية لتحويؿ وغرابة إثارة وأكثرىا

ثارة متعة أكثر المعبة ىذه يجعؿ فيما تفكر أفْ  فقط فالميـُ  ،التغير ىذا كمفة حوؿ تقمؽ ال)  (وا 
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1......................................................................................... 

2........................................................................................... 

3........................................................................................... 

4........................................................................................... 

5.......................................................................................... 

6........................................................................................... 

7........................................................................................... 

8........................................................................................... 

9.......................................................................................... 

10......................................................................................... 

11......................................................................................... 

12......................................................................................... 

13......................................................................................... 

14......................................................................................... 

15......................................................................................... 

16......................................................................................... 

17......................................................................................... 

18......................................................................................... 

 

19........................................................................................ 



121 

20........................................................................................ 

21....................................................................................... 

22....................................................................................... 

23......................................................................................... 

24........................................................................................ 

25......................................................................................... 
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 الخامس االختبار

  (دقائؽ7 )                                                       الشائعة غير االستعماالت

 تستعمؿ أّنيا رغـ..( .البندورة وُعمب ،الكوال ُعمب مثؿ)الفارغة بالُعمب يمقوف الناس أفّ  المعروؼ مف   

 ىذه مف فيو تفكرَ  أفْ  تستطيعُ  ما كؿ الصفحة ىذه في اكتبْ .المفيدة االستعماالت مف كثير في

 أيّ  تستخدـ أفْ  يمكنؾ ،العمب ىذه مف معيف عدد في تفكيرؾ تحدد وال ،الشائعة غير  االستعماالت

 ركز قبؿ مف عنيا سمعت او رأيتيا التي االستعماالت في تفكيرؾ توقؼ وال تشاء كما العمب مف عدد

 .العمب ليذه الشائعة وغير الجديدة االستعماالت في  تفكيرؾ كؿ
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4........................................................................................... 

5........................................................................................... 

6........................................................................................... 

7........................................................................................... 

8........................................................................................... 

9........................................................................................... 

10......................................................................................... 

11....................................................................................... 

12....................................................................................... 

13......................................................................................... 
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14......................................................................................... 
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19......................................................................................... 

20....................................................................................... 

21....................................................................................... 

22........................................................................................ 

23........................................................................................ 
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 السادس االختبار

  (دقائق7)                                                                       افرض

 وىذا ،موقؼ ىكذا مثؿ حدوث تفترض أف عميؾ ولكف حدوثو الممكف غير مف موقؼ اآلف أمامؾ

 إذا تحدث اف يمكف التي المثيرة األمور كؿ في لتفكر خيالؾ؛ الستخداـ الفرصة سيعطيؾ االفتراض

  .حدوثو المستحيؿ مف الذي الموقؼ ىذا تحقؽ

  ؟ يحدث أفْ  يمكف الذي فما األرض  إلى منيا تتدلى بحباؿ مربوطة السحب أفّ  تخيؿ :الموقؼ

 .الصفحة أسفؿ في وذلؾ ،تتخيميا كما ،الوضع ىذا عمى تترتبُ  التي والتخميناتِ  االفكارِ  جميعَ  اكتبْ 
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 التحصيل اختبار: (5)ممحق ال

 االختبار تعميمات

 المبينة الفراغات في ومدرستؾ وشعبتؾ صفؾ واسـ مقاطع ثالثة مف اسمؾ اكتبي الطالبة عزيزتي -1

 .ادناه

 قياس منو واليدؼ الفصمية درجاتؾ إلى يضاؼ وال يؤثر ال االختبار ىذا اف عزيزتي اعممي -2

  االولى لموحدة االحياء مادة في تحصيمؾ

  متعدد مف االختيار إلى تنتمي فقرة( 40) مف االختبار ىذا يتألؼ - 3

  االختبار فقرات مف فقط واحدة درجة فقرة لكؿ  - 4

  متعدد مف االختيار فقرات مف فقرة لكؿ دقيقة بمعدؿ دقيقة( 40)  لالختبار المخصص الزمف - 5

 اجابة ستجيب التي الفقرات عدد ستمثؿ عالمتكي الف الفقرات جميع عف اإلجابة حاولي - 6 

 .صحيحة

  (  )...............................                  العالمة :.اسـ الطالبة

 .....................................:الشعبة

 .................................:.المدرسة
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   :التالي ة العبارات   من لكل   الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ي/  ضع

 :من الكرموسوم يتكون - 1

 جينات – د                وبروتيف  DNA -ج        بروتيف – ب      DNA - أ

 إلى االنقسام عند الكروماتينية الشبكة تتحول-2

 النيوكميوسـو -د    نووية احماض -ج     كروموسومات-ب     كروماتيدات -أ 

 :(1) رقم يشير جزء أي إلى الكروموسوم تركيب المجاور الشكل يبين  -3

          سنترومير – ب             كروماتيد – أ  

           DNA -د           ىستوف – ج   

 

  :عمى منيا كل   تحتوي خاليا أربع النيائي الناتج كان إذا منصفا الخمية انقسام يعتبر-4

  لمكروموسومات األصمي العدد ضعؼ – ب   الكروموسومات مف األصمي العدد نصؼ – أ  

 الكروموسومات مف األصمي العدد أضعاؼ ثالثة – د     لمكروموسومات نفسو األصمي العدد–ج  

  منيا يقصد التالي االنقسام وبداية االنقسام في الخمية بدء بين المحصورة الفترة - 5

 الخمية دورة -د     DNA بناء مرحمة -ج  الثاني التمييدي -ب    االوؿ التمييدي- أ   

 المنوي الحيوان بين االخصاب عممية تحدث االنثوي التناسمي الجياز من جزء أي في - 6

  ؟  الناضجة والبويضة

 البيض قناة – د         الرحـ – ج            الميبؿ – ب          المبيض – أ     

  :في الطور البيني بدورة الخمية (G1)من خصائص مرحمة النمو االول   - 7

 .بسنترومير مرتبطيف كروموسوـ لكؿ كروماتيديف تكويف – أ     

 .ومضاعفتيا الوراثية المادة كمية بناء – ب      
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 .فييا اإلنزيمات وكمية العضيات وعدد الخمية حجـ زيادة – ج     

 .البروتيف وبناء النمو عممية استكماؿ -د      

  ؟ السيتوبالزم انقسام عممية تحدث المتساوي االنقسام أدوار من دور أي   في - 8

 النيائي -د           االنفصالي -ج         االستوائي -ب           التمييدي- أ      

         عدد ما (G1) االول النمو مرحمة في كروموسوًما( 24) تحوي ما خمية ان عممت اذا  -9 

  ؟ الخمية ىذه في مباشرة ( DNA )S بناء مرحمة بعد الكروموسومات

 27 – د                  48 -ج               24 -ب             12-أ        

 ؟ ثانًيا قطبيا جسما بانقساميا تنتج اآلتية البيضية الخاليا من أي في   -10

 أولية تناسمية – د    ثانوية بيضية – ج      أـ بيضية – ب        اولية بيضية – أ    

  ؟ االنسان عند واالنثوية الذكرية لمغاميتات النيائي الناتج ما - 11

 (2 ،4) – د(        2،4) – ج          (4، 1) – ب          ( 1 ،4)  – أ       

  :الخاليا في المتساوي االنقسام عن الخاطئة العبارة حدد 12- 

  التالفة الخاليا تعويض - ب             الخاليا عديد الكائف جسـ نمو في دور لو- أ      

 الخاليا جميع في يحدث -د                 الخمية وحيدة الكائنات في التكاثر -ج       

 الخيوط فييا وتظير والنوية النووي الغشاء فييا يختفي المتساوي االنقسام من مرحمة - 13

  : المغزلية

 التمييدي – د          النيائي – ج        االنفصالي – ب              االستوائي – أ   

   الدور في الخمية وسط في جنب إلى جنب الكروموسومات تصطف -14

 التمييدي – د            النيائي – ج          االنفصالي – ب          االستوائي – أ    
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  بالمرحمة المتساوي االنقسام في الخمية ألقطاب بعض عن بعضيا الكروموسومات تبتعد -15

 التمييدي – د                النيائي – ج         االنفصالي – ب     االستوائي – أ   

  عدا ما النباتية لمخمية النيائي الطور في يحدث ما عن تعبر التالية العبارات -16

 السيتوبالزم تخصر – د  الوسطية الصفيحة تكون – ج  المغزل خيوط اختفاء– ب     النوية تكون – أ 

  ؟ كروموسومات ستة تحتوي جسمية لخمية المتساوي االنقسام نواتج ما –  17

  كروموسومات ثالثة منيا كؿ في خميتاف -ب       كروموسومات ستة منيا كؿ في خميتاف- أ   

 كروموسومات ثالثة منيا كؿ في خاليا أربع-د كروموسومات ستة منيا كؿ في خاليا أربع -ج  

  االول النمو مرحمة في حياتيا طيمة الخاليا فييا تبقى التي المرحمة -18

 (.G2) الثاني النمو مرحمة – ب                . (DNA) S  بناء مرحمة – أ    

 .المتساوي االنقساـ طور – د             . (G0) الصفري النمو مرحمة – ج   

 أن   ماىر الحظ ،المتساوي االنقسام عممية في تمر ،ما نبات لجذر النامية القمة في خمية - 19

 الخاليا في الكروموسومات عدد فما،الشقيقة الكروماتيدات من( 24) عمى تحتوي الخمية ىذه

  ؟ الناتجة

 48 – د                      24 -ج                   12– ب           6– أ     

 :اآلتي الشكل يمثمو الذي االنقسام دور ما - 20

                   استوائي – ب          التمييدي -أ 

 نيائي -د           انفصالي – ج

 

  الشمبانزي لقرد المنوي الحيوان في الكروموسومات  عدد - 21

 48 – د              24 - ج            23– ب          21– أ      
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  :المتساوي االنقسام في التمييدي الطور خالل يحدث التالية العمميات من أي –  22

   الخمية قطبي نحو الشقيقة الكروماتيدات تباعد – ب  النووي والغالؼ النُّوّية تالشي بدء – أ    

 الخمية وسط في الكروموسومات اصطفاؼ -د           التخصر منطقة ظيور - ج     

 ؟ الرباعي ة الوحدات تتشكل المنصف االنقسام من طور أي   من - 23

 ثافٍ  نيائي -د         أوؿ نيائي – ج      ثافٍ  تمييدي – ب     أوؿ تمييدي – أ     

  النباتية الخمية في السيتوبالزم انقسام عند وسطى صفيحة التالية العضيات إحدى تفرز  -24

 األندوبالزمية الشبكة – د   غولجي جياز – ج    الريبوسومات – ب    الميتوكندريا – أ     

  ؟ اإلنسان أنثى رحم جدار في عضمية خمية الكروموسومات عدد ما - 25

 44 – د             48 – ج          زوًجا 23 – ب                23 – أ       

  ؟ (لو طول) لو تمدد أقصى في الكرموسوم يكون الخمية دورة أطوار من طور أي في– 26

 النيائي – د             البيني – ج         االستوائي – ب              التمييدي – أ    

  :لسبب الحية الكائنات بعض خاليا في الكروموسومات عدد تتشابو - 27

 .جزيئاتو ترتيب في يختمؼ نووي حمض الحية الكائنات مف نوع لكؿّ  – أ       

 .تركيبيا في الداخؿ البروتيف تشابو – ب      

 .الحية لمكائنات الخارجي الشكؿ تشابو  – ج      

 .خالياه في ((DNA) النووي الحمض تركيب تشابو – د       

  :تكون االول المنصف لالنقسام النيائية المرحمة في - 28

  كروموسوـ( ف)منيما بكؿ خميتاف  - ب        كرموسوـ ( 2ف) منيما بكؿ خميتاف – أ 

 كروموسـو  (ف) منيا بكؿ( 4) – د    كروموسوـ(  2ف ) منيما بكؿ خاليا( 4)  – ج 
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  ؟ المتساوي واالنقسام المنصف االنقسام من الثانية المرحمة بين الشبو وجو ما - 29

 .الثاني االنفصالي الدور خالؿ الشقيقة الكروماتيدات تباعد – أ      

 .الكروموسومات مف النصفي العدد تحتوي الناتجة الخاليا- ب     

 .الكروموسومات مف الضعفي العدد تحتوي الناتجة الخاليا – ج     

  .األـ بالخاليا تماما شبيية الناتجة الخاليا – د      

  ؟ الخمية قطبي نحو الشقيقة الكروماتيدات تتباعد االنقسام أدوار من دور أي   في - 30

 .المنصؼ االنقساـ مف األولى المرحمة مف األوؿ االنفصالي–أ

 .المتساوي االنقساـ مف  االنفصالي – ب

  .المتساوي االنقساـ مف النيائي – ج

 .المنصؼ االنقساـ مف الثانية المرحمة مف الثاني النيائي -د 

 المجاور؟ الشكل يمثمو الذي االنقسام دور ما - 31

      ثافٍ  انفصالي -ب             انفصالي- أ        

                            ثافٍ  نيائي -د       أوؿ انفصالي -ج        

 

 النمو مرحمة في مرورىا من الرغم عمى الثاني النمو مرحمة في لممرور الخمية تحتاج لماذا  -32

  ؟ األول

 .واإلنزيمات البروتينات وبناء النمو عممية الخمية لتستكمؿ – أ     

 .فييا االنزيمات وكمية العضيات وعدد حجميا فيزداد الخمية لتنمو – ب     

 .النمو في ؛الستمرارىا الوراثية المادة كمية ومضاعفة ببناء الخمية لتقوـ - ج     

        .اإلنزيمات بناء في الخمية تستمر حتى – د     
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 وسط فرادى تصطف كروموسوماتيا أن   المجير تحت لخمية دراستو خالل باحث  الحظ  - 33

 ؟ الخمي ة ليذه الحادث االنقسام دور اسم ما الخمية،

   المنصؼ االنقساـ مف االولى المرحمة مف األوؿ االنفصالي –أ   

   المنصؼ االنقساـ مف االولى المرحمة مف أوؿ استوائي -ب   

         المتساوي االنقساـ مف النيائي – ج   

 المنصؼ االنقساـ مف الثانّية المرحمة مف الثاني النيائي – د    

 االتي الشكل يمثمو الذي االنقسام دور ما - 34 :

                       استوائي – ب             التمييدي– أ         

 نيائي -ج            انفصالي – ج         

 

  :المنوي الحيوان تكوين مراحل - 35 

 .منوّية حيوانات    – ثانوية منوية حيوانات – منوية طالئع – أولية منوية خاليا- أ         

 .منوية حيوانات  –    أولّية منوية خمية   – منوية طالئع – ثانوية منوية خاليا- ب        

 .منوية حيوانات    –    منوية طالئع   – ثانوية منوية خاليا – اولية منوية خمية- ج        

 .منوية طالئع      –   ثانوية منوية خاليا    – اولية منوية خمية – منوية حيوانات- د        

  ؟  DNA تضاعف  يتم الخمية دورة اطوار من طور أي في - 36

  (G1) االوؿ النمو طور – ب                     DNA بناء طور – أ        

 .االنقساـ طور – د             ( G2)الثاني النمو طور – ج        
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 في شقيقين غير كروماتيدين بين العبور عممية تحدث االنقسام ادوار من دور أي في –  37

  ؟ الكروموسومية المجموعة

 .المنصؼ االنقساـ مف االولى المرحمة مف األوؿ التمييدي  – أ       

 .المنصؼ االنقساـ مف الثانية المرحمة مف الثاني التمييدي  -ب       

 .المتساويّ  االنقساـ مف التمييدي   -ج      

 .المنصؼ االنقساـ مف االولى المرحمة مف األوؿ االستوائي  – د      

 :السيتوبالزم انقسام في الحيوانية والخمية النباتية الخمية في المتساوي االنقسام بين الفرق - 38

  .الوسطى الصفيحة بعممية الحيوانية والخمية التخصر  بعممية النباتية الخمية -أ    

 .التخصر بعممية الحيوانية والخمية الوسطى الصفيحة بعممية النباتية الخمية – ب     

  الحيوانّية والخمية النباتّية الخمية في المتساوي االنقساـ بيف فرؽ يوجد ال -ج   

 .(ج+  أ) -د     

  :عمى يعمل ألنو ميًما المنصف االنقسام يعتبر - 39

  .نوعيا عمى جنسًيا تتكاثر التي الحية الكائنات محافظة - أ    

 .الخاليا عديد الحي الكائف جسـ نمو – ب     

 .الخمية وحيدة الكائنات في التكاثر – ج    

 .التالفة الخاليا تعويض – د     

  المنصف االنقسام اثناء الرباعية الوحدات في نظيره عن كروموسوم كل ينفصل - 40

  ثاف نيائي – د     ثافٍ  انفصالي – ج    أوؿ انفصالي – ب     االوؿ التمييدي-أ

 األسئمة انتيت
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 مفتاح اجابات االختبار التحصيمي: (6الممحق )

اإلجابة  رقم السؤال
 الصحيحة

االجابة  رقم السؤال
 الصحيحة

اإلجابة  رقم السؤال
 الصحيحة

 أ 27 أ 14 ج 1
 ب 28 ب 15 ب 2
 د 29 د 16 ب 3
 ب 30 ب 17 ب 4
 ج 31 ج 18 د 5
 ج 32 ب 19 أ 6
 ب 33 ب 20 ج 7
 ج 34 د 21 د 8
 ج 35 أ 22 ب 9
 ج 36 أ 23 ج 10
 أ 47 ج 24 أ 11
 ب 38 ب 25 د 12
 أ 39 ب 26 د 13
 ب 40    
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 االختبار المواصفات جدول: (7الممحق )

 عدد الحصص وعدد الصفحات لفصول المكونة لموحدة التي يشمميا االختبار  :أوالً 

 المجموع 2 1 المحتوى / الفصول

 8 4 6 عدد الحصص

 100% % 40 % 60 الوزف النسبي

 

 عدد االىداف لكل مستوى من مستويات االىداف السموكية  :ثانًيا

 المجموع ع.ع.م تطبيق معرفة وفيم مستوى االىداف

 24 4 8 12 األىدافعدد 

 %100 % 17 % 33 % 50 الوزن النسبي

 

  :عدد الفقرات وعدد الدرجات لالختبار :ثالثًا

 عدد لدرجات عدد الفقرات

40 40 
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  :جدول مواصفات االختبار :رابًعا

 المجموع األىداف المحتوى

 م.ع.ع تطبيق معرفة وفيم

 24 4 8 12 فقرة 1

 24 4 8 12 درجة

 16 3 5 8 فقرة 2

 16 3 5 8 درجة

 40 7 13 20 فقرة المجموع

 40 7 13 20 درجة

 

 

 

 

 

 

  

 



137 

 دليل المعمم مادة األحياء.: (8) ممحقال

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 المعمم دليل

 االحياء مادة
 التعميمية السقاالت استراتيجية وفقانقسام الخاليا  ةوحد تدريس

 االساسي العاشر :الصف

 االول الدراسي الفصل

2014 – 2015 
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

  تقديم

  المعممة اختي/  المعمم أخي

  وبركاتو اهلل ورحمة عميكم السالم                           

 تنسـ وخطوة ،التعممية – التعميمية العممية االطراؼ كافة مف تبذؿ التي الحثيثة الجيود اطار في

 عف لمبحث وكمحاولة ،والمتعمـ والمعمـ المنياج مف لكؿ النظرة حيث مف الحديثة التعمـ واستراتيجيات

 السقاالت استراتيجية تبني تـ ، االبداعي التفكير وخصوصا التفكير يحقؽ الذي الجيد التعمـ نوعية

 وحدة عمى والمقتصر ،لممعمـ الدليؿ ىذا تقديـ تـ ضوئيا وفي ،االحياء مادة في التعميمية

 مف القصد وكاف ،االوؿ الدراسي الفصؿ ،االساسي العاشر لمصؼ االحياء مبحث في الكروموسومات

 نفسو الوقت وفي ،ضوئيا في تيتدي اف يمكف التي االساسية والخطوات المعالـ تحديد ،الجيد ىذا وراء

  .وتقويما ،وتنفيذا ،تخطيطا االيجابي التعمـ لتحقيؽ ،والتجريب واالبداع لمتجدد الفرصة تمنحؾ قد

 الباحثة .أدائؾ في بو تستعيف وموردا مرشدا الدليؿ ىذا يكوف أف آمؿ

 منار الرجبي
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 2014....../......./:.التاريخ      ........................                 :اليوم

  (2) :عدد الحصص                            الكروموسومات :الموضوع

 

  :األىداف السموكية

  :عمى أن ةكون قادر تبعد نياية الدرس أن  ةيتوقع من الطالب

   DNAاستخالص اؿ  -

 .توضيح تركيب الكرموسـو -

  .تبياف أثر الكروموسومات عمى تنوع الكائنات الحية -

  الكرموسوـ اجزاء الطالب يعيف اف    -

 الحية الكائنات كروموسومات بيف االختالؼ  الطالب يستنتج أف -

  :المستيدفة المفاىيم

  الكروماتيد ،الكروماتينية الشبكة ،ىستوف ،DNA ،الكرموسوـ

  :المعينة الوسائل

 الكروموسومات عدد جدوؿ ،بكتيرية خمية في الكروموسومات،حيوانية خمية في الكروموسومات صور

 يتـ الكرموسوـ لتركيب يوتيوب ،الكرموسوـ اشكاؿ ،الكرموسوـ تركيب صور ،الكائنات بعض خاليا في

مف حبة الفرولة  DNAيوتيوب خطوات استخالص  ،الحاسوب بواسطة عرضيا

https://www.youtube.com/watch?v=jaa_XbNPAC8 

  :الدرس في السير خط

  :الحالية بالمعمومات وربطيا الباتلمط المعرفية الخمفية عمى التعرف :اوالً 

  :التالية االسئمة المعممة طرحت
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  ؟ النواة اجزاء ماىي ؟  النواة عف تعرفوف ماذا ؟ الخمية مكونات ما ؟ الخمية عف تعرفوف ماذا

  ؟  تتكوف ما مف الكروماتينية الشبكة او الكروماتيف النواة اجزاء مف

 (: الذىني العصف طريقة وىي التدريب بطريقة الطالب إعالم) :التدريسي النموذج إعطاء :ثانًيا

  :كالتالي ،لمموضوع الرئيسية لألفكار وممخص موجز بعرض المعممة قوـت

 :المشكمة تحديد  -1

ليا نفس العدد مف مف خالؿ الجدوؿ الموجود في الكتاب نالحظ أنواع مختمفة مف الكائنات 

كرموسوـ ولكنيا تختمؼ في  (38)كرموسوـ والسحالي  (38  (الكروموسومات مثؿ القطط عددىا

كيؼ يمكف  ،كرموسوـ  (46)شكميا وحجميا وخصائصيا وأيًضا االنساف والسمؾ االستوائي لدييـ 

 تفسير وجود عدد فردي مف الكروموسومات لدى البغؿ ؟؟ 

  المشكمة صياغة اعادة- 2 

  :التالية القضايا بحث يتـ

- DNA 

 تركيب الكرموسوـ  -

  الحية الكائنات كروموسومات بيف االختالؼ -

  :التالية االسئمة عن االجابة خالل من وذلك

  ؟DNA ىو ما –1

  ؟ىو تركيب الكرموسوـ   ما –2

  ؟ الكروموسومات عدد نفس ليا التي الحية الكائنات بيف االختالؼ سبب ىو ما –3

  :االتية بالقواعد التقيد يتم االسئمة ىذه عمى االجابة عند

  زميمؾ طرحيات فكرة ألي نقًدا توجو ال –  1
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  يطرح سؤاؿ كؿ حوؿ مجموعتؾ اماـ لديؾ ترد االفكار مف عدد اكبر اذكر – 2

 اكثر او فكرتيف بيف الجمع المشاركيف مف طالب أي بإمكاف لمجميع ممؾ المطروحة االفكار – 3

  واإلضافة الجمع فكرة وتحسيف

  المعممة توجييات تحت البات لمط الموجية الجماعية الممارسة :ثالثًا

 صياغة إعادة مرحمة في الييا التوصؿ تـ التي االسئمة بتدويفتقـو المعممة  الذىني العصؼ جمسة 

 .وردت كما متسمسؿ بشكؿ وتدوينيا افكارىـ البات الط قدـت اف عمى الموضوع

 بيف تبادلي والتصحيح السابقة القضايا في البحث منيا كؿ تولىو ت مجموعات إلى الطالبات  تقسيـ -

 .المجموعات

  :يمي ما خالؿ مف (غرابة االفكار اكثر ةالمعمم بإشراؼالطالبات  حددت) فكرة اغرب تحديد -

  لمتطبيؽ وقابمة مفيدة افكار -

  لمتطبيؽ قابمة وغير مفيدة افكار -

  طريفة افكار -

  مستثناة افكار - 

  :مصححة راجعة تغذية إعطاء :رابًعا

  مجموعة لكؿ التعمـ خطوات مراجعة -

  الخاطئة اإلجابات وتصحيح االسئمة عف اإلجابة -

  لمدرس الصحيح النموذج تقديـ -

  الطالب مسئولية زيادة :خامسا

عمؿ  ،الصقة ومادة كبير ومسمار الممونة الكيرباء واسالؾ الصوؼ خيوط بواسطة الكرموسوـ تمثيؿ

 الدرس االوؿ  (1)نشاط 



142 

 :لمطالب المستقمة الممارسة :سادًسا

 :عمـ الفردي مف خالؿ طرح السؤاؿتقـو المعممة بإعطاء فرصة لمطالبات لمت

 :أكمل العبارات بما يناسبيا 

 ..........................الممتؼ حوؿ.يتكوف الكرموسوـ مف شريط مف المادة الوراثية .1

الشروع في عممية االنقساـ وعمى .................. قبؿ .تظير المادة الوراثية عمى شكؿ2 .

 .................خالؿ االنقساـ....شكؿ

 جميع ما يمي ينطبق عمى الخاليا حقيقة النواة عدا واحدة 

 توجد الكروموسومات في أزواج  -ليا غالؼ نووي                      ب- أ

  .مف أمثمتيا البكتيريا –تحتوي عمى أكثر مف كرموسـو       د  -ج

  :التقويم

  .قارف الشبو واالختالؼ بيف الخاليا بدائية النواة وحقيقية النواة – 1

 .الكرموسـو وعيف االجزاءارسمي  – 2

  :الواجب

 . 13ص  ،فرع ب 5س ،س1
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 الدرس االول (1)ورقة عمل 

 DNAالكروموسومات واستخالص ال

 .....................:الشعبة     ........................                        :.االسم

 .....................:.......................                            التاريخ:المجموعة

 DNAاستخالص اؿ  :اليدف

 توضيح تركيب الكرموسوـ  -

  :بالتعاون مع افراد مجموعتك قمن بتنفيذ النشاط اآلتي :عزيزتي الطالبة

  :الالزمةالمواد واالدوات  

 ،أكياس بالستيكية ،سائؿ جمي ،ممح طعاـ ،ورؽ ترشيح ،كؤوس زجاجية ،حبات مف الفراولة او موز

 .كحوؿ ،نصؼ كأس ماء

 تطبيؽ التجربة بعد عرض اليوتيوب 

 https://www.youtube.com/watch?v=jaa_XbNPAC8عرض يوتيوب 

  :عرفيDNA  مف خالؿ تجربة استخالص اؿ1- 

 ....................................................................DNAالحمض النووي 

 ....................................................................1.:تركيب الكرموسوـ

                   2...................................................................... 

https://www.youtube.com/watch?v=jaa_XbNPAC8
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سوؼ تالحظيف أنواًعا مختمفة مف الكائنات  ،( في الكتاب1رقـ )عزيزتي الطالبة تأممي الجدوؿ 2-

ب عف أج ،الحية ليا نفس العدد مف الكروموسومات ولكنيا تختمؼ في شكميا وحجميا وخصائصيا

 :األسئمة األتية

 كيؼ تفسري وجود أنواع مختمفة مف الكائنات الحية ليا نفس العدد مف الكروموسومات ؟  (أ

......................................................................................... 

........................................................................................ 

 الذكور كروموسومات وعدد كروموسوما( 32) العسؿ نحؿ وممكات شغاالت كروموسومات عدد (ب

 .كروموسوًما( 16)

  ؟ العدد في الفارؽ ىذا فسري –1

.................................................................................................. 

 .النحؿ ذكر لدى المنوية الحيوانات إنتاج في المستخدـ االنقساـ نوع ما –2

............................................................................................. 
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 الدرس االول ( 1ورقة عمل ) ورقة تصحيح

ىو الحمض النووي الرايبوزي منقوص االكسجيف وىو أحد مكونات  DNA)  :)الحمض النووي   – 1

  .الكرموسوـ ويتألؼ مف سمسمتيف مف النيوكميدات تمتفاف حوؿ بعضيما بشكؿ حمزوني

 .DNAشريط  – 1 :تركيب الكرموسوـ      

 .بروتينات اليستونات -2                           

يتحدد نوع الكائف بعدد كروموسومات وتركيب المادة الوراثية التي تكوف الكرموسوـ حيث   (أ – 2

 .بيف نوع وآخر (DNA)يختمؼ تركيب النيوكميوتيدات في المادة الوراثية 

البويضة  كروموسوماتفي النحؿ تضع الممكة بيوض تنتج مف االنقساـ المنصؼ وعدد  - 1 (ب

 (32)( كروموسوًما فإنو ينتج بويضات مخصبة 16)يحتوي عمى  وعند تمقيحيا بحيواف منوي ،(16)

  .إما أف تتحوؿ إلى ممكات أو شغاالت ،كروموسوًما

( كروموسوًما وىذا 16)تنتج ذكوًرا تحتوي كؿ خمية جسمية لديو عمى أما البويضة غير الممقحة فإنيا 

 .ما يعرؼ بالتكاثر العذري

حيث يحتوي كؿ  ،تنتج الذكور الحيوانات المنوية بعممية االنقساـ المتساوي بدؿ المنصؼ –2 (ب

 .كروموسوًما (16)حيواف منوي عمى 
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 ( 1ورقة نشاط الدرس )

  الكروموسوم تمثيل

  :واالدوات المواد

  .الصقة مادة ،كبير مسمار ،ممونة كيرباء اسالؾ ،ممونة صوؼ خيوط لفة (،مقوى ورؽ) كرتوف لوح

  :العمل خطوات

 مف بخيط والطوؿ الموف في متشابييف خيطيف كؿ اربط ثـ مختمفة بأطواؿ الصوؼ خيوط قص -1
  كرتوف لوح عمى الممونة الخيوط ازواج ألصؽ – آخر لوف

 لولبية اشكاؿ عمى لمحصوؿ المسمار حوؿ االسالؾ لؼ بعد الكيرباء اسالؾ مع( 1) خطوة اعد – 2
  DNA تمثؿ

  :التالية االسئمة عف اجب التالي النشاط خالؿ مف

  الكرموسوـ لتمثيؿ اخرى طرؽ في فكر –1

...................................................................................... 
  واجزاءه مكوناتو عدد الكرموسوـ شكؿ تصميـ عند –2

...................................................................................... 

المواد  عددي ،الكروموسومات اشكاؿ عمؿ يمكنؾ كيؼ السابقة واالدوات المواد خالؿ مف –3
 .والطريقة 

................................................................................. 
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 2014....../......./:.التاريخ        ........................                  :اليوم

 (2 ) :الحصص عدد                             دورة الخمية      :الموضوع

 :ىدافاأل

  :أف عمى قادرة تكوف أف الدرس نياية بعد الطالبة مف يتوقع

 .توضيح مفيـو دورة الخمية-

 .الخمية دورة طوارأ صؼو  -

  االوؿ النمو مرحمة في مرورىا مف الرغـ عمى الثاني النمو مرحمة في لممرور الخمية حاجة بررت  -

  .البينيتتبع التغيرات التي تحدث في كؿ مرحمة مف مراحؿ مف مراحؿ الطور   -

  .استنتاج أىمية دورة الخمية -

  :المستيدفة المفاىيم

 الطور ، (G2) الثاني النمو مرحمة (، DNA  بناء مرحمة (،G1) االوؿ النمو مرحمة ،الخمية دورة

  .المتساوي االنقساـ طور ،البيني

  :المعينة الوسائل

    الخمية دورة مرحمة تبيف فيديو ،البيني الطور مرحمة في حيوانية خمية صور ،الخمية دورة صور

(http://www.youtube.com/watch?v=Uf4JcwxPWMc) 

Wc-http://www.youtube.com/watch?v=t56GoW9l()  

  :الدرس في السير خطوات

 :الذىني العصؼ بطريقة :الحالية بالمعمومات وربطيا لمطالبات  المعرفية الخمفية عمى التعرؼ :اوالً 

 :المشكمة تحديد :أوالً 

  واطوارىا المنصؼ واالنقساـ المتساوي االنقساـ وىي  الخمية انقساـ سابًقا درست

http://www.youtube.com/watch?v=t56GoW9l-Wc
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 أف إلى بالنمو االنقساـ عف الناتجة الييكمية العضالت وخاليا والعصبونات الحمراء الدـ خاليا لماذا

 تنقسـ وال الخاليا ىذه تتوقؼ الحد ىذا عند ،ومتخصصة ناضجة عنده تصبح معيف حجـ إلى تصؿ

 الكائف حياة خالؿ دوري بشكؿ والنمو باالنقساـ تستمر  الجمد مثؿ اخرى خاليا ولماذا  ؟ اخرى مرة

   ؟ الحي

  واطوارىا الخمية دورة معرفة في التوصؿ في معا سنتناوؿ

  المشكمة صياغة اعادة :ثانًيا

  :التالية القضايا بحث يتـ سوؼ

  الخمية دورة  مفيوـ -

  الخمية دورة اطوار -

  البيني الطور مراحؿ -

  المتساوي االنقساـ طور -

  :التالية االسئمة عف االجابة خالؿ مف وذلؾ

  ؟ الخمية دورة ىي ما -

  ؟ الخمية دورة اطوار ما    -

   ؟ البيني الطور مراحؿ ىي ما -

  ؟ المتساوي االنقساـ طور ىو ما -

  :االتية بالقواعد التقيد يتم االسئمة ىذه عمى االجابة عند

  زميمؾ يطرحيا فكرة ألي نقًدا توجو ال –  1

  يطرح سؤاؿ كؿ حوؿ مجموعتؾ اماـ لديؾ ترد االفكار مف عدد اكبر اذكر –2
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 اكثر او فكرتيف بيف الجمع المشاركيف مف ةطالب أي بإمكاف لمجميع ممؾ المطروحة االفكار –3

 واإلضافة الجمع فكرة وتحسيف

  المعممة توجييات تحت لمطالبات الموجية الجماعية الممارسة :ثالثًا

 صياغة إعادة مرحمة في الييا التوصؿ تـ التي االسئمة بتدويف ةالمعمم قوـت الذىني العصؼ جمسة -

 .وردت كما متسمسؿ بشكؿ وتدوينيا افكارىـ الطالبات يقدموا اف عمى الموضوع

  السابقة القضايا في البحث منيا كؿ ويتولى مجموعات إلى الطالبات تقسيـ -

 :يمي ما خالؿ مف (غرابة االفكار اكثر ةالمعمم بإشراؼ الطالبات حددت) فكرة اغرب تحديد    -

  لمتطبيؽ وقابمة مفيدة افكار -

  لمتطبيؽ قابمة وغير مفيدة افكار -

  طريفة افكار -

 مستثناة افكار - 

  :مصححة راجعة تغذية إعطاء :رابًعا

  مجموعة لكؿ التعمـ خطوات مراجعة -

  الخاطئة اإلجابات وتصحيح االسئمة عف اإلجابة -

  لمدرس الصحيح النموذج تقديـ -

 الطالبات  مسئولية زيادة :خامسا

وجعؿ الطالبات رسـ نموذج  ةطالب لكؿ البيني الطور مراحؿ عمى والتعرؼ الخمية دورة صور دراسة 

 .(2)وورقة نشاط الدرس دورة الخمية 

  :الباتلمط المستقمة الممارسة :سادًسا

 :السؤاؿ طرح خالؿ مف الفردي لمتعمـ لمطالب فرصة بإعطاء المعممةياـ ق
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 النمو مرحمة في احداىما الخاليا مف عينتيف اعطائيـ تـ حيث الخاليا زراعة في باحثتاف ومراـ نيى

 ،الخاليا مف عينة كؿ في النمو مرحمة بتحديد نيى تقام حيث الثاني النمو مرحمة في واالخرى االوؿ

 ذلؾ توضيح استطاعت كيؼ نيى مكاف في كنت لو

  :التقويم

  .وضح التغيرات التي تحدث في الخمية في كؿ مرحمة مف مراحؿ الطور البيني - 1

   .العصبية في الدماغ أو الحبؿ الشوكي دائًما وضاًرايكوف التمؼ لألنسجة )ناقش العبارة  – 2

  :الواجب

  ،13، ص(5س ،2س ،1)س
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 لمدرس الثاني  (2) عمل ورقة

  

 .........................      :............................                         الشعبة:االسم

 ..........................:التاريخ                 .......................       :المجموعة

 توضيح مفيـو دورة الخمية  :اليدف
 .وصؼ أطوار دورة الخمية        
ورؽ مقوى لعمؿ شكؿ دورة  ،ورؽ لمرسـ ،الكتاب (،LCD)جياز  ،يوتيوب عف دورة الخميةعرض 

  .الخمية لكؿ مجموعة

أجيبي عن ( والمناقشة بطريقة العصف الذىني 1بعد عرض يوتيوب والشكل )عزيزتي الطالبة 
  :األسئمة التالية

  ما المقصود بدورة الخمية ؟ 

        ..................................................................................... 

  ما أطوار دورة الخمية ؟ 

...................................................................................... 

 عدد مراحؿ الطور البيني. 

..................................................................................... 

  ما النتائج المتوقعة إذا فشمت الخمية بالمرور في أي مرحمة مف مراحؿ دورة حياتيا ؟ 

...................................................................................... 

  

 

 



152 

 الثاني  الدرس( 2) عمل ورقة تصحيح ورقة

 ىي االطوار المتتابعة والمنظمة مف النمو واالنقساـ التي تحدث لمخمية  :دورة الخمية

 ،أخرىفي مدتيا مف خمية إلى وتختمؼ ىذه الفترة  ،الزمنية الواقعة بيف انقساميف متتالييف

ساعة في الخاليا النباتية والحيوانية التي تتميز بنشاطيا  20 – 8ولكنيا تتراوح بيف 

  .العالي في االنقساـ

 الطور البيني     ب( طور االنقساـ المتساوي  (أ :اطوار دورة الخمية 

 مرحمة النمو االوؿ أ(  :مراحل الطور البيني(G1)  فيو يتضاعؼ عدد عضيات الخمية

  .حجـ الخميةوبالتالي يزداد  وانزيماتيا

  .تتضاعؼ كمية المادة الوراثية DNA(S:)  مرحمة بناء  (ب                     

     تنمو الخمية سريًعا تمييًدا             :(G1)ج( مرحمة النمو الثاني                      

  .لالنقساـ
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  (2)ورقة نشاط الدرس  

 (دقائؽ 5)                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  نفكر ىيا

 بالنمو تستمر االنقساـ عف الناتجة الييكمية العضالت وخاليا والعصبونات الحمراء الدـ خاليا 

 ىذه تتوقؼ الحد ىذا بعد ثـ ،ومتخصصة ناضجة عنده تصبح معيف حجـ إلى تصؿ أف إلى

 اخرى مرة تنقسـ وال الخاليا

.........................................................................................؟

..........................................................................................

. 

 ؟  فسري نقساـاال عف تتوقؼ اـ حياتؾ خالؿ دوري بشكؿ باالنقساـ تستمر جمدؾ خاليا ىؿ 

   ......................................................................................... 

  ............................................................................................ 

 ما لسبب تمزقيا أثر الفـ لتجويؼ الداخمية البطانة تمتئـ ما سرعاف. 

.................................................................................... 

  االجزاء كتابة مع الخمية دورة نموذج ارسـ  
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 2014....../......./:.التاريخ........................                          :اليوم

 (2 ) :الحصص عدد                                  االنقسام المتساوي :الموضوع

 :األىداف

 :أن عمى قادرة تكون أن الدرس نياية بعد الطالبة من يتوقع

  المتساوي باالنقساـ المقصود يوضح -

   .توضيح أىمية االنقساـ المتساوي -

   المتساوي االنقساـ ادوار مف دور كؿ في تحدث التي التغيرات يتتبع اف - 

    .التمييز بيف االدوار المختمفة لالنقساـ المتساوي -

  :المستيدفة المفاىيم 

  النيائي الدور ،االنفصالي الدور,  االستوائي الدور ،التمييدي الدور ،المتساوي االنقساـ 

  :المعينة الوسائل

  االربعة االدوار تكوف لكيفية فيديو ولقطات ،االربعة االدوار صور

http://www.youtube.com/watch?v=Uf4JcwxPWMc، رسومات ،المدرسي الكتاب 

  .سكيف ،تفاح ثمرات ،  LSD– عرض جياز ،وتوضيحية تخطيطية

  :الدرس في السير خطوات

  :الحالية بالمعمومات وربطيا الباتلمط المعرفية الخمفية عمى التعرف :اوالً 

 :التالية االسئمة الطالبات عمى المعممة تطرح 

  ؟ لالنقساـ انواع ىناؾ ىؿ ؟ الخاليا تنقسـ لماذا ؟ الخمية تنقسـ ىؿ -

 ( المتشابيات طريقة وىي التدريب بطريقة الطالبات إعالم) :التدريسي النموذج إعطاء :ثانًيا

 :كالتالي ،لمموضوع الرئيسية لألفكار وممخص موجز بعرض المعممة قوـت



155 

  :المستيدف المفيوم تقديم

 االنقساـ مفيوـ إلى الطالبات  مع ةالمعمم صؿتس عندىا المطروحة االسئمة مناقشة خالؿ مف

 .واحدة مرة التفاح ثمرة قطع نشاط لتنفيذ الطالبات  بتوجيو ةالمعمم قوـت ثـ المتساوي

  :المتشابو تقديم

  :التالي السؤاؿ طرح خالؿ مف المتشابو بتقديـ ةالمعمم قوـت

  المتساوي االنقساـ نشبو ماذا -

  الثمرة بانقساـ لمخمية المتساوي االنقساـ نشبو لماذا -

  والمفيوم المتشابو بين واالختالف الشبو اوجو توضيح

 لثمرة المتساوي واالنقساـ لمخمية المتساوي االنقساـ بيف واالختالؼ الشبو اوجو بتوضيح ةالمعمم قوـت

 . التفاح

 ثمرة التفاح مرة واحدة انقسام االنقسام المتساوي

 اوجو الشبو

تنقسم الخمية األم إلى خميتين جديدتين  – 1

متماثمتين كل منيما يشبو الخمية األصمية من حيث 

  .الشكل وعدد الكروموسومات

  .الخمية من صنع اهلل – 2

 الحية لمكائنات ميمة :األىمية – 3

  

 انقسام ثمرة التفاح مرة واحدة  – 1

 

 اهلل  صنع من التفاح - 2

 

 . لإلنسان مفيدة - 3
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 :االختالف اوجو

 طبق منيما كل خميتين ىو االنقسام ناتج - 1

 األم الخمية من االصل

 طبيعي انقسام - 2

 منو ىدف - 3

  النمو-

  التالفة الخاليا تجديد-

 (جنين إلى المخصبة البويضة تطور) التكاثر-

  الخاليا متعدة الكائنات

 يؤدي االميبا مثل الخمية وحيدة الكائنات في-

 وراثيا متماثمين كائنين إلى المتساوي االنقسام

 اماكن حدوثو  – 4

 والحيوان االنسان في الجسمية الخاليا في

 :اطوار الخمية في المتساوي االنقسام -5

  االستوائي الدور -    التمييدي الدور-

 النيائي الدور –    االنفصالي الدور

 

 الكامل التفاح ثمرة شكل قطعة كل - 1

 

 االنسان بواسطة انقسام - 2

   منو اليدف –  3

 التكاثر في اىمية أي لذلك ليس – اكمو – تسييل

 

 

 

 

 

 حدوثو اماكن - 4

 ثمرة أي في عممو يمكن

    يتم التفاح ثمرة النقسام اطوار يوجد ال - 5

 حادة آلة باستخدام مباشرة
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  :يقدمونيا اخرى متشابيات في الباتالط مناقشة

  البرتقاؿ حبة انقساـ يشبو المتساوي االنقساـ -

  البندورة حبة انقساـ يشبو المتساوي االنقساـ -

  البسكويت قطعة انقساـ يشبو المتساوي االنقساـ -

  المعممة توجييات تحت لمطالبات الموجية الجماعية الممارسة :ثالثًا

 العمؿ  اوراؽ وتوزيع مجموعات إلى البات الط تقسيـ -

  المجموعات بيف التبادلي التصحيح -

  :مصححة راجعة تغذية إعطاء :رابًعا

  مجموعة لكؿ التعمـ خطوات مراجعة -

  الخاطئة اإلجابات وتصحيح االسئمة عف اإلجابة-

  لمدرس الصحيح النموذج تقديـ-

 الطالبات  مسئولية زيادة :خامسا

مف خالؿ جعؿ كؿ طالبة اف  ةطالب لكؿ االربعة االدوار عمى والتعرؼ  االربعة االدوار صور دراسة

  .لمدرس الثالث 3) )وورقة النشاط  ادوار االنقساـ المتساويترسـ 

  :لمطالبات المستقمة الممارسة :سادًسا

 :السؤاؿ طرح خالؿ مف الفردي لمتعمـ لمطالب فرصة بإعطاء تقـو المعممة

 اكتب ثـ المتساوي االنقساـ اثناء حدوثيا حسب اآلتية االشكاؿ مف كؿ تمثميا التي االدوار رتب1- 

 الدور: اسـ
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    .................     ................      ..................................... 

 والطريقة الخاـ المادة اسـ اذكر) المتساوي االنقساـ ادوار تمثيؿ طرؽ في فكري المحمية البيئة مف-

 ( العمؿ

............................................................................. 

 

  :التقويم

  :اكمل الفراغات التالية 1- 

............... بينما يحدث االنقساـ المنصؼ في .يحدث االنقساـ المتساوي في الخاليا – 1

 ..........................الخاليا

 ......................الخاليا الناتجة عف االنقساـ المنصؼ – 2

.......................، بينما تسمى الغاميتات .تسمى الغاميتات المذكرة عند االنساف – 3

 .......................المؤنثة

 االنقساـ مف االنفصالي الدور خالؿ بعضيا عف الشقيقة الكروماتيدات انفصاؿ عمى الذي ما- 2

 ؟ المتساوي

  :الواجب

  ،13ص  (،6س ،4س)
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 الثالث  لمدرس( 3) عمل ورقة

 .........................      :.الشعبة           ...........................               :االسم

 ..........................:التاريخ   .......................                       :المجموعة

  التمييز بيف االدوار المختمفة لالنقساـ المتساوي :اليدف

 بتمثيؿ  الطالبات مف مجموعة  قياـ ،بعد عرض يوتيوب يوضح االدوار المختمفة لالنقساـ  المتساوي 

 دور بعمؿ طالبات 4و  دائري شكؿ بعمؿ طالبات 6 قياـ خالؿ مف المتساوي لالنقساـ االربعة االدوار

  مغزليو خيوط منيما تنمو المركزييف خالؿ ومف ييفز المرك دور بعمؿ طالبيتيف وقياـ الكروموسومات

    دور مع  كل في تحدث التي التغيرات صف التمثيؿ مشيد خالؿ ومف (الصوؼ خيوط تشبو)

  :الرسم

 :التمييدي الدور

............................................................................................ 

  :الدور االستوائي

.......................................................................................... 

 :الدور االنفصالي

........................................................................................... 

 :الدور النيائي

.............................................................................................. 
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 الثالث  الدرس( 3) عمل تصحيح ورقة

 

يما نحو قطبي الخمية وتنمو منيما خيوط بروتينية تباعد الجسميف المركزييف واتجاى :الدور التمييدي

تتألؼ مف أنيبيبات  دقيقية تسمى الخيوط المغزلية أثناء ذلؾ تختفي النوية ويبدأ الغشاء النووي بالتفكؾ 

 .واالختفاء

خيوط المغزلية التي يستقر الجسماف المركزياف عند قطبي الخمية وتمتد منيما ال :الدور االستوائي

موسومات واضحة وتكوف و ترتبط بالكروموسومات  المتضاعفة عند منطقة السنترومير تصبح الكر 

  .فرادى عند خط استواء الخمية (مستوية)مصطفة 

المغزلية مما يؤدي إلى انقساـ السنترومير لكؿ كرموسـو تنكمش أنيبيبات الخيوط  :الدور االنفصالي

انفصاؿ الكروماتيديف الشقيقيف عف بعضيما ويصبح كؿ منيما كروموسوًما كامال ولكنو غير وبالتالي 

االنيبيبات في الخيوط المغزلية باالنكماش فتسحب معيا الكروموسومات الوليدة إلى متضاعؼ تستمر 

 قطبي الخمية  يتجمع عند كؿ قطب مف قطبي الخمية عدد مساو لمعدد االصمي مف الكروموسومات.

يبدأ تكويف نواتيف جديدتيف عند قطبي الخمية في كؿ منيما العدد االصمي نفسو مف  :دور النيائيال

تتفكؾ وتختفي الخيوط المغزلية الكروموسومات ويبدأ  الغشاء النووي بالظيور كما تبدأ النوية بالظيور 

ى انقساـ وتصبح الخمية أكثر استطالة وتظير فييا منطقة التخصر التي تؤدي في نيايتيا إل

  .السيتوبالـز وبالتالي انقساـ الخمية األـ إلى خميتيف جديدتيف متماثمتيف تماما
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 الدرس الثالث (3)ورقة نشاط 

 !!!!!!!!!!!!!!! أنا من تعرفني ىل

 الخموي االنقسام من نوعين ولدي كامل بشكل بي مرتبطة الحياة ان حيث المتساوي االنقسام انا

  :وىما

 ...................................................................................- أ

 ................................................................................- ب

  :الثالثة اىدافي ومن  –

1)................................ 2..............................3........................ 

  :يمي ما منكـ اطمب منكـ وعذًرا

 :اإلجابة مربع في الرقم واكتب (أ) المجموعة يناسب ما (ب) المجموعة عبارات من رواااخت

 (ب)المجموعة  (أ)المجموعة  االجابة 

 بدء تالشي النوية والغالؼ النووي  - 1 الدور النيائي  

 اصطفاؼ الكروموسومات في وسط الخمية 2-  الدور االنفصالي  

 ظيور منطقة التخصر  – 3 الدور التمييدي  

  .تباعد الكروماتيدات الشقيقة نحو قطبي الخمية – 4 الدور االستوائي  
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 2014....../......./:.التاريخ........................                          :اليوم

 (2 ) :الحصص عدد                                  انقسام السيتوبالزم  :الموضوع

 :األىداف

 :أن عمى قادرة تكون أن الدرس نياية بعد الطالبة من يتوقع

  .كؿ مف الخاليا الحيوانية والنباتية المقارنة بيف االنقساـ المتساوي في -

  :المستيدفة المفاىيم

 .االجساـ المركزية ،ولجيغجياز  ،حويصالت غشائية

  :المعينة الوسائؿ

  االربعة االدوار تكوف لكيفية فيديو ولقطات ،االربعة االدوار صور

http://www.youtube.com/watch?v=Uf4JcwxPWMc،  

https://www.youtube.com/watch?v=mPA9RXBHaIQ  يوضح تجربة القمـ النامية في

مراحؿ االنقساـ  (1)جعؿ الطالبات تطبيؽ التجربة في المختبر مف خالؿ نشاط  ،جذور البصؿ

 .12ص ،المتساوي

  :االجابة عف االسئمة التاليةبعد عرض التجربة وتطبيقيا 

 

  .سكيف ،تفاح ثمرات ،  LSD– عرض جياز ،وتوضيحية تخطيطية رسومات ،المدرسي الكتاب

  :الدرس في السير خطوات

  :الحالية بالمعمومات وربطيا الباتلمط المعرفية الخمفية عمى التعرف :اوالً 

 :التالية االسئمة الطالب عمى المعممة طرحت 

https://www.youtube.com/watch?v=mPA9RXBHaIQ
https://www.youtube.com/watch?v=mPA9RXBHaIQ
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 والنباتية الحيوانية الخمية اجزاء بيف االختالؼ ما ؟ الحيوانية الخمية اجزاء ما ؟ النباتية الخمية اجزاء ما

  ؟ والحيوانية النباتية الخمية اجزاء بيف الشبو وجو وما ؟

 (المتشابيات طريقة وىي التدريب بطريقة الطالب إعالم) :التدريسي النموذج إعطاء :ثانًيا

 :كالتالي ،لمموضوع الرئيسية لألفكار وممخص موجز بعرض المعممة قوـت

  :المستيدف المفيوم تقديم

 االنقساـ مفيوـ إلى الطالبات  مع ةالمعمم صؿتس عندىا المطروحة االسئمة مناقشة خالؿ مف

  .النباتية الخمية في المتساوي

  :المتشابو تقديم

  :التالي السؤاؿ طرح خالؿ مف المتشابو بتقديـ المعمـ قوـت

 ؟ الخمية في السيتوبالـز نشبو ماذا -

 ؟  المدرسة بساحة الخمية في السيتوبالـز نشبو لماذا -

  والمفيوم المتشابو بين واالختالف الشبو اوجو توضيح

 والحيوانية النباتية الخمية في مسيتوبالـزل  واالختالؼ الشبو اوجو بتوضيح ةالمعمم قوـت

 ساحة المدرسة السيتوبالزم

 الشبو اوجو

  :عضيات بو يوجد - 1

 الشبكة)  تشترك والنباتية الحيوانية الخمية في

 – غولجي جياز  – الريبوسومات -  االندوبالزمية

 – البالستيدات – ميتوكندريا – الحالة اجسام

 اوجو الشبو 

 ،اشجار ،الطالب) متعددة مكونات عمييا يوجد -1 

  (.مقاعد ،مدرسين
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 .(المريكزات -  الفجوات

 .محددة وظيفو ليا عضية كل - 2

 .وتكامل تناسق في تعمل العضيات -3

الرجوع  النباتية الخمية في السيتوبالزم االنقسام –4 

 : 5) )الى الشكل 

 (االمن قوات تشبو) غشائية حويصالت تكوين (أ

 وتحتوي (المدرسة مدير) غولجي جياز من تنشأ

 (.المدرسة سور) الخموي الجدار مكونات عمى

 معا  (االمن قوات) الحويصالت وتمتحم تتراكم (ب

 شيك) الوسطى الصفيحة مكونة الخمية وسط في

 سور) خموي جدار مكونة وتكتمل تنمو التي (حديدي

 ساحة) السيتوبالزم فصل الى يؤدي (المدرسة

 جديدتين خميتين إلى االم الخمية وبالتالي ( المدرسة

 .تماما متماثمتين

 المغزلية الخيوط فتنشأ المريكزات وجود تفتقر –2

 في الدقيقة االنيبيبات تجمع من (الكيرباء شبكة)

 .المغزلية الخيوط تظير السيتوسول

     الحيوانية  الخاليا في السيتوبالزم انقسام-

 

 

 .محددة وظيفو لو مكون كل –2

  .وتكامل تناسق في تعمل المكونات –3
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 .التخصر عممية(أ

  .المركزي االجسام من زوج وجود (ب

 

 

 

 

 

 االختالف اوجو

  اهلل صنع من –1

  المجردة بالعين يرى ال –2

  السيتوسول سائل في تسبح العضيات –3

  .حية العضيات جميع –4

 اوجو االختالف 

  االنسان تصميم من –1

  المجردة بالعين نشاىدىا –2

  يابسة ارض عن عبارة المدرسة ساحة –3

 حية غير جماد واالخرى حية المكونات بعض –4

 

  :يقدمونيا اخرى متشابيات في الطالبات مناقشة

  المدرسة ساحة انقساـ يشبو السيتوبالـز انقساـ  -  

  المعممة توجييات تحت لمطالب الموجية الجماعية الممارسة :ثالثًا

  (5)العمؿ  اوراؽ وتوزيع مجموعات إلى الطالب تقسيـ -

  المجموعات بيف التبادلي التصحيح -

  :مصححة راجعة تغذية إعطاء :رابًعا
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  مجموعة لكؿ التعمـ خطوات مراجعة -

  الخاطئة اإلجابات وتصحيح االسئمة عف اإلجابة -

  لمدرس الصحيح النموذج تقديـ -

  الطالبات  مسئولية زيادة :خامسا

 عمى والتعرؼ  والحيوانية النباتية الخمية في  السيتوبالـز النقساـ المتساوي االنقساـ صور دراسة

 .الدرس الرابع (4)وعمؿ نشاط  ة طالب لكؿ االربعة االدوار

  :الباتلمط المستقمة الممارسة :سادًسا

 :السؤاؿ طرح خالؿ مف الفردي لمتعمـ الباتلمط فرصة بإعطاء المعممة قوـت

 ما الفرؽ بيف الخمية النباتية والخمية الحيوانية ؟-

  :التقويم

  :اكمل الفراغ  

حويصالت تمتحـ مع بعضيا في وسط الخمية النباتية مكونة الصفيحة ..................... 1

 .الوسطى

 اكتب اوجو الشبو واالختالف في الخمية النباتي والحيوانية ؟  - 2

 الخمية النباتي الخمية الحيوانية وجو المقارنة

   انقسام السيتوبالزم

   وجود المريكزات
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 الرابع لمدرس (4) عمل ورقة

 .........................      :.الشعبة...........................                          :االسم

 ..........................:التاريخ   .......................                       :المجموعة

  .تحضير شريحة مجيرية لمقمة النامية - :اليدف

 .تميز بيف األدوار المختمفة لالنقساـ المتساوي في شريحة القمة النامية -

عرض يوتيوب بعد  :عزيزتي الطالبة

https://www.youtube.com/watch?v=mPA9RXBHaIQ 

، بعد المختبر في التجربة تطبيؽ الطالبات جعؿ ،البصؿ جذور في النامية القمـ تجربة يوضح 

  :التطبيؽ  اجبف عف االسئمة اآلتية

 .الجاىزة المجيرية والشريحة حضرتيا التي الشريحة في تشاىده ما بيف قارف -

........................................................................................ 
......................................................................................... 

 استعف. والنيائي واالنفصالي، واالستوائي، التمييدي،: المتساوي االنقساـ أدوار بعض تعّرؼ   -2

 في فنظم  ،الحيوانية والخاليا النباتية الخاليا في المتساوي باالنقساـ الخاصة والموحات بالنماذج

 .الحيوانية والخمية النباتية الخمية انقساـ بيف الفروؽ أىـ يوضح جدوالً  ـ دفترك

...................................................................................... 

 يؤثر كيؼ .المريكزات مف النباتية الخاليا وتخمو ،الخموي الجدار مف الحيوانية الخاليا تخمو –2
  والنباتية الحيوانية الخاليا انقساـ عمى ذلؾ

...................................................................................... 
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 الدرس الرابع (4)ورقة نشاط 

  :النباتية الخمية في السيتوبالزم تمثيل

  :واالدوات المواد

             وبمونيف ،حاجز،كرتونو

  :التالية االسئمة عف اجب التالي النشاط خالؿ مف

 الصورة في التالية االجزاء اكمؿ – 1

  :التالي الشكؿ يمثؿ ماذا  -2
.................................................................................... 

فكري من البيئة المحمية في تمثيل السيتوبالزم في الخمية النباتية والحيوانية مع ذكر  – 3
 ....................................................................الطريقة والمواد

                           :حيوانية خمية

  :يمي عما اجب الصورة خالل من

 ...................................................:التالي الشكؿ يمثؿ ماذا –1

 :اذكرىما بفارقيف الحيوانية والخمية النباتية الخمية بيف التفريؽ يتـ2-  

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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 2014....../......./:.التاريخ             ...................           .....:اليوم

  ( 2 ) :الحصص عدد                        االنقسام المنصف   :الموضوع        

 :األىداف

 :أن عمى قادرة تكون أن الدرس نياية بعد الطالبة من يتوقع

 .تستنتج أىمية االنقساـ المنصؼ -

  .تتبع مراحؿ وأدوار االنقساـ المنصؼ والتمييز بينيا -

  .مشاىدة مراحؿ االنقساـ المنصؼ باستخداـ المجير والتعرؼ عمييا -

  :المستيدفة المفاىيم

الدور  ،الدور التمييدي االوؿ ،االنقساـ المنصؼ ،الخمية الجنسية ،الزايغوت ،الغاميت

  .الدور النيائي األوؿ ،الدور االنفصالي االوؿ ،االستوائي األوؿ

  :الوسائل المعينة

 لكيفية فيديو ولقطات ،المنصؼ االنقساـ مف والثانية االولى لمرحمة االربعة االدوار صور

http://www.youtube.com/watch?v=6x- ،لكؿ مرحمة االربعة االدوار تكوف

Nz3y6rCE   وhttp://www.youtube.com/watch?v=ZEwddr9ho- 

 .  LSD– عرض جياز ،وتوضيحية تخطيطية رسومات ،المدرسي الكتاب

  :الدرس في السير خطوات

بطريقة العصؼ  الحالية بالمعمومات وربطيا البات لمط المعرفية الخمفية عمى التعرؼ :اوالً 

   :الذىني

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6x-Nz3y6rCE
http://www.youtube.com/watch?v=6x-Nz3y6rCE
http://www.youtube.com/watch?v=6x-Nz3y6rCE
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  :تحديد المشكمة :أوالً 

لجميع  (الجسدية)الذي يحدث في الخاليا الجسمية درست سابقا عف االنقساـ المتساوي 

  .واالنقساـ المنصؼ الذي يحدث في الخاليا الجنسية المنتجة لمغاميتات فقط ،الكائنات الحية

؟ ما ىي  كيؼ تحافظ الكائنات التي تتكاثر جنسًيا عمى عدد ثابت مف الكروموسومات

 ما مراحمو ما أىميتو ؟   ما ىو االنقساـ المنصؼ ؟ الغاميتات ؟ ما ىو االخصاب ؟ 

 سنتناوؿ مًعا في التوصؿ في معرفة االنقساـ المنصؼ  وأدواره 

 إعادة صياغة المشكمة  :ثانًيا

  :القضايا التاليةسوؼ يتـ بحث 

 مفيـو االنقساـ المنصؼ  -

  .مراحؿ االنقساـ المنصؼ -

  .ما ادوار المرحمة االولى والثانية  -

  :وذلك من خالل اإلجابة عن االسئمة التالية

 ما ىو االنقساـ المنصؼ ؟  -

 ما مراحؿ االنقساـ المنصؼ ؟  -

 ما ادوار المرحمة االولى ؟  -

 ما أدوار المرحمة الثانية ؟  -

  :االتية بالقواعد التقيد يتم االسئمة ىذه عمى االجابة عند

  زميمؾ يطرحيا فكرة ألي نقًدا توجو ال –  1

  يطرح سؤاؿ كؿ حوؿ مجموعتؾ اماـ لديؾ ترد االفكار مف عدد اكبر اذكر –2
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 او فكرتيف بيف الجمع المشاركيف مف طالبة أي بإمكاف لمجميع ممؾ المطروحة االفكار –3

 واإلضافة الجمع فكرة وتحسيف اكثر

  المعممة توجييات تحت الباتلمط الموجية الجماعية الممارسة :ثالثًا

    إعادة مرحمة في الييا التوصؿ تـ التي االسئمة بتدويف المعممة تقوـ الذىني العصؼ جمسة -

 .وردت كما متسمسؿ بشكؿ وتدوينيا افكارىـ الطالبات يقدموا اف عمى الموضوع صياغة

  السابقة القضايا في البحث منيا كؿ ويتولى مجموعات إلى الطالبات تقسيـ -

 ما خالل من (غرابة االفكار اكثر المعممة بإشراف الطالبات تحدد) فكرة اغرب تحديد    -

 :يمي

  لمتطبيؽ وقابمة مفيدة افكار -

  لمتطبيؽ قابمة وغير مفيدة افكار -

  طريفة افكار -

 مستثناة افكار - 

  :مصححة راجعة تغذية إعطاء :رابًعا

  مجموعة لكؿ التعمـ خطوات مراجعة -

  الخاطئة اإلجابات وتصحيح االسئمة عف اإلجابة -

  لمدرس الصحيح النموذج تقديـ -

 الطالبات: مسئولية زيادة :خامسا

لمدرس  (5)وعمؿ النشاط لمجير والتعرؼ عمييا مشاىدة مراحؿ االنقساـ المنصؼ باستخداـ ا 

   .الخامس
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  :الباتلمط المستقمة الممارسة :سادًسا

 :السؤاؿ طرح خالؿ مف الفردي لمتعمـ لمطالبات  فرصة بإعطاء المعممة قياـ

خالؿ عمؿ فاطمة في مختبر االبحاث شاىدت تحت المجير شيء لفت انتباىيا وىي  1- 

 ؟ والطور االستوائي الثاني  ،كيؼ تترتب الكروموسومات في كؿ مف الطور االستوائي األوؿ

  :ضع إشارة صح أو خطأ – 2

      يبدأ تكويف الغاميتات في مرحمة الطفولة(   ) 

  التمقيح ىو عممية اتحاد الغاميت المذكر مع الغاميت المؤنث لتكويف الزايغوت اثناء عممية

  (   ) .االنقساـ

 (. 1ف )ات عمى العدد النصفي مف الكروموسومات تحتوي الغاميت   (   )  

  بعد حدوث عممية اإلخصاب (2ف )يكتمؿ عدد الكروموسومات. (   .)  

  :التقويم

في إحدى  الكروموسوماتكـ عدد  ،كروموسوًما 16إذا كانت الخمية األصمية تحتوي عمى  -

وفي الخمية الناتجة عف المرحمة  ،الخاليا الناتجة عف المرحمة األولى مف االنقساـ المنصؼ

 الثانية مف االنقساـ المنصؼ ؟ وما الفرؽ بيف ىذيف الرقميف ؟ 

 

  :الواجب

  .22ص  5س
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 الرابع لمدرس( 5) عمل رقةو 

 .........................      :.الشعبة          ...........................            :االسم

 ..........................:التاريخ   .........                  ..............:المجموعة

 .المنصؼ االنقساـ أىمية تستنتج :اليدف

 .تتبع مراحؿ وأدوار االنقساـ المنصؼ والتمييز بينيا        

  .مشاىدة مراحؿ االنقساـ المنصؼ باستخداـ المجير والتعرؼ عمييا        

بعد مشاىدة اليوتيوب الذي يوضح المراحؿ المختمفة لالنقساـ المنصؼ  :عزيزتي الطالبة 

ارجو االجابة عف ومشاىدة الشرائح مراحؿ االنقساـ المنصؼ باستخداـ المجير والتعرؼ عمييا 

  :االسئمة التالية

 .................................................ما اىمية االنقساـ المنصؼ ؟  – 1

 ........................................................:.عرؼ الخمية الجنسية - 2

 ...........................................................:.االنقساـ المنصؼ -  3 

  :في أي دور مف أدوار االنقساـ المنصؼ تحدث التغيرات اآلتية -4

 .........................................................:اختفاء خيوط المغزؿ -

 ................................................................:اختفاء النوية -

 ..............................................................:.حدوث العبور -

واكتب اسـ  ،حدد مرحمة االنقساـ لكؿ منيا ،باستخداـ الشرائح الجاىزة التي أمامؾ  –5

  .المرحمة عند الرقـ المناسب
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 (5)ورقة تصحيح الدرس 

 مف ثابت عدد عمى جنسًيا تتكاثر التي الكائنات تحافظاىمية االنقساـ المنصؼ 1- 

 .الكروموسومات

والمبيضاف عند الخصيتاف )ىي الخاليا التي توجد في الغدد الجنسية  :الخمية الجنسية – 2

  .وتنقسـ انقساًما منصًفا (اإلنساف

يتضاعؼ حجـ الخمية ويتضاعؼ عدد عضيات الخمية وتتضاعؼ  :االنقسام المنصف - 3

 وتظير عمى شكؿ شبكة تسمى الشبكة الكروماتينية والمريكزاف (DNA)كمية المادة الوراثية 

بأطوار االنقساـ المنصؼ والذي يتـ في بالقرب مف النواة والنوية واضحة وتمر الخمية بعد ذلؾ 

    .مرحمتيف

من بين ىذه  ،تحدث عدة تغيرات عمى الخمية أثناء مراحل االنقسام المنصف المختمفة -4

  :التغيرات

 اختفاء خيوط المغزؿ في الدور النيائي األوؿ والثاني.  

 اختفاء النوية في الدور التمييدي األوؿ والثاني.  

  الدور التمييدي األوؿحدوث العبور في.  
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 الخامس  الدرس( 5) نشاط ورقة

 اكتب اسم الدور بجانب كل  ،التغيرات التالية تحدث خالل عممية االنقسام المنصف

 دقائق  (5)                                                   :عبارة

  .انفصاؿ الوحدات الرباعية .1

 .نمو خيوط المغزؿ واستطالتيا .2

  .يتكوف غالؼ نووي جديد وتظير نوية جديدة .3

  .يتكوف غالؼ نووي جديد وتظير نوية جديدة .4

  .يتجمع عند كؿ قطب نصؼ عدد الكروموسومات .5

  .تترتب الكروموسومات عمى شكؿ أزواج متقابمة وسط الخمية .6

  .يتخصر السيتوبالـز وتنقسـ الخمية إلى خميتيف .7

  .تتقاطع الكروماتيدات غير الشقيقة وتحدث عممية العبور .8

 تتصؿ خيوط المغزؿ مع الكروموسومات عند منطقة السنترومير  .9

 ارسم كل مما يمي:  

  :المرحمة االولى لالنقساـ المنصؼ

  .كرموسوـ 2المرحمة االستوائية لخمية تحتوي عمى  -

  .كرموسوـ2المرحمة االنفصالية لخمية تحتوي عمى  -
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 2014....../......./:.التاريخ........................                          :اليوم

 (1  ) :الحصص عدد عممية العبور                                 :الموضوع

 :األىداف

 :أن عمى قادرة تكون أن الدرس نياية بعد الطالبة من يتوقع

  .توضيح آلية حدوث عممية العبور -

  .تفسير أثر عممية العبور في تنوع الكائنات الحية -

  :المستيدفة المفاىيم

 ،االوؿ االنفصالي الدور ،األوؿ االستوائي الدور ،االوؿ التمييدي الدور ،المنصؼ االنقساـ

 ،الدور االنفصالي الثاني ،الدور االستوائي الثاني ،الدور التمييدي الثاني ،األوؿ النيائي الدور

  .الدور النيائي الثاني

  :المعينة الوسائل

 لكيفية فيديو ولقطات ،المنصؼ االنقساـ مف والثانية االولى لمرحمة االربعة االدوار صور

http://www.youtube.com/watch?v=6x- ،مرحمة لكؿ االربعة االدوار تكوف

Nz3y6rCE 

https://www.youtube.com/watch?v=Nrds6jRsX5Q 

 -http://www.youtube.com/watch?v=ZEwddr9ho و  

 .  LSD– عرض جياز ،وتوضيحية تخطيطية رسومات ،المدرسي الكتاب

  :الدرس في السير خطوات

 العصؼ بطريقة الحالية بالمعمومات وربطيا  لمطالبات المعرفية الخمفية عمى التعرؼ :اوالً 

   .الذىني

http://www.youtube.com/watch?v=6x-Nz3y6rCE
http://www.youtube.com/watch?v=6x-Nz3y6rCE
http://www.youtube.com/watch?v=6x-Nz3y6rCE
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 :المشكمة تحديد - 1

 ما ىي الطفرات ؟  ما ىي الصفات الوراثية ؟  ما ىو التنوع في الكائنات الحية  ؟

 الدرس السادس  (6)بالرجوع الى الشكؿ 

  :إعادة صياغة المشكمة – 2

 ما المقصود بعممية " العبور " ؟  -

 ما المقصود بالكيازما ؟  -

 ما أثر حدوث العبور عمى الكائنات الحية ؟  -

  :االتية بالقواعد التقيد يتم االسئمة ىذه عمى االجابة عند

  زميمتؾ طرحيات فكرة ألي نقًدا توجو ال –  1

  يطرح سؤاؿ كؿ حوؿ مجموعتؾ اماـ لديؾ ترد االفكار مف عدد اكبر اذكر –2

 او فكرتيف بيف الجمع المشاركيف مف طالبة أي بإمكاف لمجميع ممؾ المطروحة االفكار –3

 واإلضافة الجمع فكرة وتحسيف اكثر

  المعممة توجييات تحت الباتلمط الموجية الجماعية الممارسة :ثالثًا

    إعادة مرحمة في الييا التوصؿ تـ التي االسئمة بتدويف المعممة تقوـ الذىني العصؼ جمسة -

 .وردت كما متسمسؿ بشكؿ وتدوينيا افكارىـ الطالبات يقدموا اف عمى الموضوع صياغة

  السابقة القضايا في البحث منيا كؿ ويتولى مجموعات إلى الطالبات تقسيـ -

 :يمي ما خالل من (غرابة االفكار اكثر المعممة بإشراف الطالبات تحدد) فكرة اغرب تحديد -

  لمتطبيؽ وقابمة مفيدة افكار -

  لمتطبيؽ قابمة وغير مفيدة افكار -

  طريفة افكار -
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 مستثناة افكار - 

  :مصححة راجعة تغذية إعطاء :رابًعا

  مجموعة لكؿ التعمـ خطوات مراجعة -

  الخاطئة اإلجابات وتصحيح االسئمة عف اإلجابة -

  لمدرس الصحيح النموذج تقديـ -

 الباتالط مسئولية زيادة :خامسا

 لمدرس( 6) النشاط وعمؿ عمييا والتعرؼ المجير باستخداـ المنصؼ االنقساـ مراحؿ مشاىدة 

   .السادس

  :لمطالبات  المستقمة الممارسة :سادًسا

 :السؤاؿ طرح خالؿ مف الفردي لمتعمـ  لمطالبات فرصة بإعطاء المعممة قياـ
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 :مقارنة بين االنقسام المنصف واالنقسام المتساوي

 االنقسام المتساوي المنصفاالنقسام  وجو المقارنة

 الخاليا الجسمية  مكان الحدوث

المحافظة عمى عدد ثابت من  اليدف

الكروموسومات لتكوين 

 الغاميتات

 

في الخمية  الكروموسوماتعدد 

 األم

  

 (2العدد األصمي )ن  الناتجةعدد الخاليا 

عدد الكروموسومات في 

 الخاليا الناتجة

  

 

  :التقويم

 مف يمكنؾ طريقة اقترح ،انقساميا اثناء ما لخمية انفصاليا طورا تحتوي شريحة اعطيت-

 .ثانيا انفصالًيا او اوالً  انفصاليا الدور ىذا كاف إذا تحديد خالليا

  :الواجب

 .25ص  4س ،22ص  ،6س ،5س
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 السادس لمدرس( 6) عمل ورقة

 .........................      :.الشعبة        ...........................          :االسم

 ..........................:التاريخ.......................                   :المجموعة

  .توضيح آلية حدوث عممية العبور :اليدف

  .تفسير أثر عممية العبور في تنوع الكائنات        

بعد عرض يوتيوب يظير منطقة العبور وتمثيميا بواسطة الممتينو حيث تكوف  :عزيزتي الطالبة

  :أجيبي عف االسئمة اآلتية ،بعدة الواف

 ...........................................................:.عممية العبور ىي1- 

 ......................................................................الكيازما ىي2- 

 ..............................................................ما أىمية العبور ؟3- 

ماذا تتوقع أف يحدث لو أف أحد الكروماتيدات غير الشقيقية في الكروموسومات المتماثمة  - 4

 أخذت جزء مف الكروموسوـ ولـ تعطي المقابؿ ليا ؟ 

...................................................................................... 

 ؟ الحية الكائنات عمى العبور حدوث أثر ما -5

..................................................................................... 
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 الدرس السادس  (6)عمل  تصحيح ورقة

: ىي ظاىرة تحدث اثناء الدور التمييدي األوؿ في االنقساـ المنصؼ العبورعممية  - 1

 .غير الشقيقة لمكروموسومات المتماثمة حيث يتـ تبادؿ أجزاء مف الكروماتيدات 

  .العبور عممية تحدث لكي الشقيقة غير الكروماتيدات فييا تتقاطع منطقة ىي :الكيازما2 - 

 .وراثية صفات إلنتاج الكروموسومات بيف ما الوراثية المادة بتبادؿ تسمح العبور اىمية - 3

قد يحدث خمؿ اثناء عممية العبور بأف تأخذ احدى الكروماتيدات المادة الوراثية وال تعطي  – 4

لمكروماتيد االخر مما يؤثر عمى تركيب الكروموتيدات تمؾ مما يحدث نوًعا مف أنواع 

 الطفرات.

الناتجة وحدوث التنوع في  لألفرادحيث يساعد ذلؾ عمى ظيور تراكيب جينية جديدة  – 5

  .الكائنات الحية
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 الدرس السادس  (6) ورقة نشاط

  (دقائق 5 (          :التالية االسئمة عن ناجب الشكل خالل من

  :يأتي فيما خمية كؿ داخؿ الكروموسومات عدد اكتب  - أ 

 

 .......................................؟ االولى المرحمة نياية في نتجت خمية كـ( ب

 ..................................؟ دور كؿ اسـ وما ؟ الثانية المرحمة تشمؿ دور كـ – ج

.......................................................................................... 

  ؟ المنصؼ االنقساـ مف الثانية والمرحمة المتساوي االنقساـ بيف العالقة ما – د

......................................................................................... 

  ؟ الثانية المرحمة نياية في نتجت خمية كـ –   ح

......................................................................................... 

 ؟ منيا كؿ كروموسومات عدد وما الناتجة الخاليا اسـ ما – خ

....................................................................................... 
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 2014....../......./:.التاريخ........................                          :اليوم

 (1  ) :الحصص عدد تكوين الغاميتات الذكرية عند االنسان         :الموضوع

 :األىداف

 :أن عمى قادرة تكون أن الدرس نياية بعد الطالبة من يتوقع

  .االنسافتتبع مراحؿ تكويف الحيوانات المنوية عند  -

 .تصؼ تركيب الحيواف المنوي -

  :المفاىيم المستيدفة

 .الطالئع المنوية ،الحيواف المنوي ،الخصيتاف ،عممية التمايز 

 :المعينة الوسائل

  المنوي الحيواف تكويف مراحؿ يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=_w3C4gAxrz0 

 .  LSD– عرض جياز ،وتوضيحية تخطيطية رسومات ،المدرسي الكتاب

  :خطوات السير في الدرس

  :بطريقة العصؼ الذىني :التعرؼ عمى الخمفية المعرفية وربطيا بالمعمومات الحالية :أوالً 

  :تحديد المشكمة – 1

درست سابًقا عف االنقساـ المنصؼ يحدث في الخاليا الجنسية والتي تنتج بانقساميا غاميتات 

ىي الخاليا التي توجد في الغدد الجنسية الخصيتاف )ذكرية وانثوية وتمر الخمية الجنسية 

بالطور البيني قبؿ دخوليا بعممية االنقساـ  (والمبيضاف عند االنساف وتنقسـ انقساًما منصًفا

لماذا قدرة الرجؿ عمى انتاج حيوانات منوية طواؿ حياتو  ،والذي يمر بمرحمتيفنصؼ الم

 ؟؟؟؟؟؟
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 إعادة صياغة المشكمة  – 2

  :سوؼ يتـ بحث القضايا التالية 

 مراحؿ تكويف الحيوانات المنوية  -

  تركيب الحيواف المنوي -

 أىمية كؿ جزء مف اجزاء الحيواف المنوي  -

  :االسئمة التاليةوذلك من خالل اإلجابة عن 

 ما ىي مراحؿ تكويف الحيوانات المنوية ؟ -

 ما ىو تركيب الحيواف المنوي ؟ -

 ما أىمية كؿ جزء مف أجزاء الحيواف المنوي ؟ -

  :االتية بالقواعد التقيد يتم االسئمة ىذه عمى االجابة عند -

   ؾتزميم طرحيات فكرة ألي نقًدا توجو ال –1

  يطرح سؤاؿ كؿ حوؿ مجموعتؾ اماـ لديؾ ترد االفكار مف عدد اكبر اذكر –2 

 او فكرتيف بيف الجمع المشاركيف مف طالبة أي بإمكاف لمجميع ممؾ المطروحة االفكار –3

 واإلضافة الجمع فكرة وتحسيف اكثر

  المعممة توجييات تحت الباتلمط الموجية الجماعية الممارسة :ثالثًا

    إعادة مرحمة في الييا التوصؿ تـ التي االسئمة بتدويف المعممة تقوـ الذىني العصؼ جمسة -

 .وردت كما متسمسؿ بشكؿ وتدوينيا افكارىـ الطالبات يقدموا اف عمى الموضوع صياغة

  السابقة القضايا في البحث منيا كؿ ويتولى مجموعات إلى الطالبات تقسيـ -

 :يمي ما خالل من (غرابة االفكار اكثر المعممة بإشراف الطالبات تحدد) فكرة اغرب تحديد -

  لمتطبيؽ وقابمة مفيدة افكار -
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  لمتطبيؽ قابمة وغير مفيدة افكار -

  طريفة افكار -

 مستثناة افكار - 

  :مصححة راجعة تغذية إعطاء :رابًعا

  مجموعة لكؿ التعمـ خطوات مراجعة -

  الخاطئة اإلجابات وتصحيح االسئمة عف اإلجابة -

  لمدرس الصحيح النموذج تقديـ -

 الباتالط مسئولية زيادة :خامسا

   .بع السا لمدرس( 7) النشاط وعمؿ عمييا والتعرؼتكويف الحيوانات المنوية  مراحؿ مشاىدة 

  :الباتلمط المستقمة الممارسة :سادًسا

 :السؤاؿ طرح خالؿ مف الفردي لمتعمـ  لمطالبات فرصة بإعطاء المعممة قياـ

 .االنساف عند المنوية الحيوانات تكويف مراحؿ سيمي مخطط شكؿ عمى تتبع       1- 

  .ارسمي الحيواف المنوي وعيني االجزاء عميو        2  - 

  :التقويم

 ما أىمية إنتاج عدد ىائؿ مف الحيوانات المنوية مقارنة بالبويضات ؟  – 1

  .فسر يختمؼ حجـ البويضة الناضجة عف حجـ الجسـ القطبي – 2

  :الواجب

 .7س ،6س ،5س ،فرع ب 4س
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 .الدرس السابع (7)ورقة عمل 

 .........................      .الشعبة        ...........................           :االسم

 ...................:التاريخ.......................                   :المجموعة

  .االنساف عند المنوية الحيوانات تكويف مراحؿ تتبع - :اليدف

 .المنوي الحيواف تركيب تصؼ -               

في  (20)تكويف الحيوانات المنوية ومالحظة الشكؿ   يظير يوتيوب عرض بعد :الطالبة عزيزتي

 :اآلتية االسئمة عف أجيبي ،الكتاب

 ما ىي مراحؿ تكويف الحيوانات المنوية ؟  – 1

........................................................................................... 

 ما تركيب الحيواف المنوي ؟  –2

.......................................................................................... 

  .حدد أىمية كؿ جزء مف أجزاء الحيواف المنوي – 4

......................................................................................... 
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 الدرس السابع (7)عمل  ورقة تصحيح

 المنوية الحيوانات تكوين مراحل:  

يوجد لدى الذكر خصيتان تحتوي كل منيما عمى عدة مئات من االنابيب يبطنيا من الداخل 

  .كروموسوًما 36خاليا تناسمية أولية تحتوي عمى 

عند البموغ يطرأ عمى الخاليا التناسمية األولية تغيرات وانقسامات لتنتج خاليا منوية أولية 

 كروموسوًما   46تحتوي عمى 

المنوية األولية في عممية انقسام منصف لتنتج في النياية اربعة حيوانات تدخل الخاليا 

 .منوية

  اولية تناسمية خاليا_____       منوية انابيب_______       خصيتين)  وىي 

 .(منوية حيوانات_______     اولية منوية خاليا________   

 تركيب الحيوان المنوي: 

  :اجزاء اربعة من المنوي الحيوان يتكون

 اختراق عمى تساعده انزيمات يفرز ،الشكل قمعي وىو نواة بداخمو يحتوي :الرأس (1

 .البويضة

  الوسطى بالقطعة الرأس اتصال منطقة :العنق (2

  الميتوكندريا من كبير عدد عمى تحتوي :الوسطى القطعة (3 

 .لمحركة يستخدم :الذيل 4)

 المنوي الحيوان أجزاء من جزء كل أىمية: 

  .أىمية الرأس لتسييل دخولو الى البويضة

 أىمية القطعة الوسطى حتى تزود الحيوان المنوي بالطاقة الالزمة لحركتو 

  أىمية الذيل يستخدم لمحركة
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 لمدرس السابع (7)ورقة نشاط 

  حدد أنواع االنقساـ الخموي الذي يحدث في العممية وأىمية كؿ منيا 

................................................................................... 

 مف كؿ استخداـ عف الناتجة المنوية الحيوانات عدد ما:  

 .............................................. أولية منوية خاليا5 (أ

 ...........................................ثانوية منوية خاليا 7(ب

 .................................................منوية طالئع10 (ج        

 قدرة الرجؿ عمى إنتاج أعداد كبيرة مف الحيوانات المنوية :عمؿ. 

......................................................................... 

 اإلخصاب عممية لحدوث المنوي الحيواف تركيب يتالءـ كيؼ. 

........................................................................... 

 أنواع أحد خصية في األولية التناسمية الخمية في الكروموسومات عدد كاف إذا 

  يمي مما كؿ في الكروموسومات عدد يكوف كـ ،كروموسومات( 8) الحية الكائنات

  أولية منوية خمية (1      

  ثانوية منوية خمية( 2       

 منوية طميعة (3       
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 2014....../......./:.التاريخ........................                          :اليوم  

 (1) :الحصص عدد           االنسان عند االنثوية  الغاميتات تكوين :الموضوع

 :األىداف

 :أن عمى قادرة تكون أن الدرس نياية بعد الطالبة من يتوقع

 .تتبع مراحؿ تكويف البويضة عند أنثى اإلنساف -

  .وصؼ تركيب الخمية البيضية الثانوية -

 .استنتاج الفروؽ بيف مراحؿ تكويف الحيوانات المنوية والبويضة -

  :المستيدفة المفاىيم

 .المنوية الطالئع ،المنوي الحيواف ،الخصيتاف ، التمايز عممية

 :المعينة الوسائل

 البويضة  تكويف مراحؿ يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=_w3C4gAxrz0 

 .  LSD– عرض جياز ،وتوضيحية تخطيطية رسومات ،المدرسي الكتاب

  :الدرس في السير خطوات

  :الذىني العصف بطريقة :الحالية بالمعمومات وربطيا المعرفية الخمفية عمى التعرف :أوالً 

  :المشكمة تحديد –1

يوجد لدى الذكر خصيتاف وىي عبارة عف عند مرحمة البموغ عند االنساف حيث  سابقا درسنا 

غدتاف بيضاويتاف عند الذكر تحتوي بداخميما عمى عدة مئات مف االنابيب المنوية يتـ بداخميا 

إنتاج الحيوانات المنوية ويوجد لدى االنثى مبيضاف وتقعاف عمى جانبي الرحـ عند االنثى تقوـ 

كروموسوًما والخاليا  (46)تحتوي عمى  بإخراج البويضات حيث اف الخاليا التناسمية الذكرية
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ىؿ تختمؼ مراحؿ تكويف الحيوانات المنوية  عف  ،كروموسوًما (46)تحتوي التناسمية االنثوية 

 ؟؟؟؟؟؟مراحؿ تكويف البويضة  

  المشكمة صياغة إعادة –2

  :التالية القضايا بحث يتـ سوؼ 

 البويضة عند أنثى اإلنساف  تكويف مراحؿ -

 الخمية البيضية الثانوية  تركيبوصؼ  -

  .استنتاج الفروؽ بيف مراحؿ تكويف الحيوانات المنوية والبويضة -

  :التالية االسئمة عن اإلجابة خالل من وذلك

 ؟البويضة عند أنثى اإلنساف  تكويف مراحؿ ىي ما -

 ؟الخمية البيضية الثانوية  تركيب ىو ما -

 ؟ىي الفروؽ بيف مراحؿ تكويف الحيوانات المنوية والبويضة  ما -

  :االتية بالقواعد التقيد يتم االسئمة ىذه عمى االجابة عند -

  زميمؾ يطرحيا فكرة ألي نقًدا توجو ال –1

  يطرح سؤاؿ كؿ حوؿ مجموعتؾ اماـ لديؾ ترد االفكار مف عدد اكبر اذكر –2

 او فكرتيف بيف الجمع المشاركيف مف طالبة أي بإمكاف لمجميع ممؾ المطروحة االفكار –3

 واإلضافة الجمع فكرة وتحسيف اكثر

  المعممة توجييات تحت الباتلمط الموجية الجماعية الممارسة :ثالثًا

    إعادة مرحمة في الييا التوصؿ تـ التي االسئمة بتدويف المعممة تقوـ الذىني العصؼ جمسة -

 .وردت كما متسمسؿ بشكؿ وتدوينيا افكارىـ الطالبات يقدموا اف عمى الموضوع صياغة

  السابقة القضايا في البحث منيا كؿ ويتولى مجموعات إلى الطالبات تقسيـ -
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 :يمي ما خالؿ مف (غرابة االفكار اكثر المعممة بإشراؼ الطالبات تحدد) فكرة اغرب تحديد -
  لمتطبيؽ وقابمة مفيدة افكار -
  لمتطبيؽ قابمة وغير مفيدة افكار -
  طريفة افكار -
 مستثناة افكار - 

  :مصححة راجعة تغذية إعطاء :رابًعا
  مجموعة لكؿ التعمـ خطوات مراجعة -
  الخاطئة اإلجابات وتصحيح االسئمة عف اإلجابة -
  لمدرس الصحيح النموذج تقديـ -

 الباتالط مسئولية زيادة :خامسا
 لمدرس( 8) النشاط وعمؿ عمييا والتعرؼالبويضة عند أنثى اإلنساف  تكويف مراحؿ مشاىدة 

   .الثامف 
  :الباتلمط المستقمة الممارسة :سادًسا

 :السؤاؿ طرح خالؿ مف الفردي لمتعمـ  لمطالبات فرصة بإعطاء المعممة قياـ

الفراغات الجدوؿ التالي يوضح أىـ الفروقات بيف تكويف الحيوانات المنوية والبويضات اكمؿ 

  :التالية

 البويضات المنوية الحيوانات وجو المقارنة

   الخاليا المنتجة 

   عدد الغاميتات 
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  :التقويم

  كؿ حدوث وأماكف البويضة تكويف عممية في يحدث الذي الخموي االنقساـ أنوع حدد- 1

 .منيا  

 .الثانوية البيضية الخمية عف البويضة في الكروموسوـ تركيب يختمؼ :عمؿ- 2

 القطبي والجسـ الثانوية البويضة تركيب بيف الفرؽ ما- 3

 

  :الواجب

 25ص ،6س  ب فرع ،5س
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 .الثامن  الدرس( 8) عمل ورقة

.........................      .الشعبة    .........................             :االسم 

 ........................:التاريخ      ...................          ....:المجموعة

 .اإلنساف أنثى عند البويضة تكويف مراحؿ تتبع :األىداف

  .الثانوية البيضية الخمية تركيب وصؼ          

 .والبويضة المنوية الحيوانات تكويف مراحؿ بيف الفروؽ استنتاج         

 الشكؿ ومالحظةالبويضة عند االنثى   تكويف  يظير يوتيوب عرض بعد :الطالبة عزيزتي 

 :اآلتية االسئمة عف أجيبي ،الكتاب في( 23)

 .اإلنساف أنثى مبيض في البويضة تكويف مراحؿ سيمي مخطط شكؿ عمى تتبع1-  

..................................................................................... 

 ما الفرؽ بيف تركيب البويضة الثانوية والجسـ القطبي ؟  – 2

...................................................................................... 

 وضح الفروؽ بيف تكويف الحيوانات المنوية وتكويف البويضات في االنساف ؟  –3

................................................................................... 
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 الدرس الثامن  (8)ورقة تصحيح عمل 

  :مراحل تكوين البويضة عند االنثى – 1

 36يوجد لدى االنثى مبيضاف يحتوياف عمى خاليا تناسمية أولية تحتوي عمى 1-  

 كروموسوًما 

يبدأ المبيضاف بإخراج البويضات بالتناوب بمعدؿ بويضة واحدة في الشير وذلؾ عند سف 

 46تحتوي عمى البموغ حيث تنمو الخمية التناسمية األولية وتنقسـ فتنتج خمية بيضية أولية 

تدخؿ في عممية انقساـ منصؼ ينتج عف ذلؾ بويضة ناضجة وثالثة خاليا  ،كروموسوًما

  .تسمى أجساًما قطبية تتحمؿ وتموت صغيرة عديمة األىمية

 
  :الفرق بين تركيب البويضة الثانوية والجسم القطبي – 2

وما تحويو  ،أكبرحيث تكوف كمية السيتوبالـز في البويضة الثانوية  :كمية السيتوبالـز – 1

 مف عضيات أكثر 

  .حجـ البويضة الثانوية أكبر مف حجـ الجسـ القطبي :الحجـ – 2

  .االغشية التي تحيط بالبويضة غير موجودة في الجسـ القطبي – 3
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  :االنسان في البويضات وتكوين المنوية الحيوانات تكوين بين الفروق -3  

 تكوين البويضات تكوين الحيوانات المنوية

تتكوف الحيوانات المنوية في االنابيب المنوية 

 الخصية عند الذكر في 

غراؼ في  تتكوف البويضات في حويصالت

  .مبيض االنثى

ينتج عف انقساـ كؿ خمية منوية أولية 

غاميتات حيوانات منوية  (4)انقساًما منصًفا 

  .متشابية في الشكؿ والحجـ

ينتج عف انقساـ كؿ خمية بيضة أولية 

انقساًما منصًفا بويضة واحدة مخصبة وثالثة 

  .أجساـ قطبية صغيرة تتحمؿ وتموت

 (الحيوانات المنوية) أثناء تكويف الغاميتات

 ،فإف المرحمة الثانية مف االنقساـ المنصؼ

تتبع المرحمة األولى مف االنقساـ المنصؼ 

  .دوف فترة راحة

أثناء تكويف البويضات فإف المرحمة الثانية 

مف االنقساـ المنصؼ ال تحدث إال إذا تـ 

 (الناضجة)تحفيز الخمية البيضة الثانوية 

وجد فترة راحة بيف لذلؾ ي ،بعممية اإلخصاب

المرحمتيف األولى والثانية مف االنقساـ 

  .المنصؼ
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 الدرس الثامن (8)ورقة نشاط 

 :يأتي فيما خمية كؿ داخؿ الكروموسومات عدد اكتب (أ

 
  ؟ االولى المرحمة نياية في نتجت خمية كـ – ب

.................................................................................. 

  ؟ دور كؿ اسـ وما ؟ الثانية المرحمة تشمؿ دور كـ – ج

.................................................................................. 

  ؟ المنصؼ االنقساـ مف الثانية والمرحمة المتساوي االنقساـ بيف العالقة ما – د

.................................................................................. 

  ؟ الثانية المرحمة نياية في نتجت خمية كـ –   ح

.................................................................................. 

 ؟ منيا كؿ كروموسومات عدد وما الناتجة الخاليا اسـ ما – خ        

    ..................................................................................... 
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  (انقسام الخاليا)االىداف الوجدانية لموحدة االولى 

 اليدف المستوى الرقم

أف تبدي الطالبة في إلقاء نشرة عف أىمية الكروموسومات  االستقباؿ 1

 .وانقساـ الخمية

أف تشارؾ الطالبة في تصميـ نشرات توعية لممجتمع المحمي عف  االستجابة 2

 وجود خمؿ في الكروموسومات يؤدي إلى وجود طفرات

أف تقدر الطالبة عظمة الخالؽ في بديع صنعو خالؿ دراسة  التقييـ 3

 في االنقساـ المنصؼر منطقة العبو 

 لتمثيؿ االنقساـ المتساوي  أف تضع الطالبة خطة عممية التنظيـ 4

       

  (نفس حركي)االىداف الميارية        

 اليدف المستوى الرقم

 العممية االنشطة لتنفيذ الالزمة األدوات الطالبة تحدد اف الحسي اإلدراؾ 1

 العبور منطقة في المتعمقة

 الميؿ 2

 واالستعداد

 لمكروموسومات مجسـ تصميـ في رغبة الطالبة تبدي اف

 والمنصؼ المتساوي االنقساـ واطوار

 الكروموسومات شكؿ الورؽ بواسطة الطالبة تعمؿ اف االستجابة 3
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 الموجية

 االستجابة 4

 المعقدة

 المتساوي االنقساـ االطوار لعمؿ المعمؿ الطالبة تستخدـ اف

 الممتينة مادة بواسطة والمنصؼ

 التكيؼ 5

 والتعديؿ

 اماـ جماعي بشكؿ المتساوي االنقساـ االدوار الطالبة تمثؿ اف

 الموسيقى بواسطة منظـ بشكؿ المدرسة طالبات
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 من جامعة القدس تسييل ميمة  طمب  بكتا: (9)الممحق 
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 كتاب تسييل ميمة من مديرية التربية والتعميم : (10)الممحق 
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 فيرس المالحق

 الصفحة المحتوى  الممحق

 105 قائمة اسماء المحكميف 1

 107 الجدوؿ الزمني لموحدة االولى انقساـ الخاليا 2

 108 قائمة بالمفاىيـ المتعمقة بوحدة انقساـ الخاليا 3

 111 اختبار تورانس التفكير االبداعي الصورة المفظية )أ( 4

 126 اختبار التحصيؿ 5

 134 اجابات االختبار التحصيميمفتاح  6

 135 جدوؿ المواصفات االختبار 7

 138 دليؿ المعمـ 8

 199 كتاب طمب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس 9

 200 كتاب تسييؿ ميمة مف مدير التربية والتعميـ 10
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 فيرس الجداول 

 الصفحة  اسم الجدول  الرقم 
 64 توزيع افراد العينة تبًعا لعدد الطالبات ومجوعة الدراسة  1.3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التحصيؿ عمى اختبار  1.4

 التحصيؿ القبمي والبعدي حسب المجموعة 
75 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التحصيؿ في االختبار  2.4
 ي حسب مستوى التحصيؿ القبمي والبعد

75 

لمدرجات الكمية الختبار التحصيؿ  (ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير ) 3.4
 حسب المجموعة ومستوى التحصيؿ في االحياء والتفاعؿ بينيما 

76 

المتوسطات الحسابية المعدلة لمجموعات الدراسة التجريبية والضابطة والخطأ  4.4
 المعياري لمتغير التحصيؿ حسب المجموعة 

77 

المتوسطات الحسابية المعدلة واالخطاء المعيارية لمتغير التحصيؿ حسب  5.4
 مستوى التحصيؿ في االحياء 

77 

المتوسطات المعدلة واالخطاء المعيارية لمدرجات الكمية الختبار التحصيؿ في  6.4
 االحياء حسب التفاعؿ بيف المجموعة والتحصيؿ 

78 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التفكير االبداعي عمى  7.4
 المجموعة اختبار التحصيؿ القبمي والبعدي حسب 

79 

سابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التفكير االبداعي في المتوسطات الح 8.4
 االختبار القبمي والبعدي حسب مستوى التحصيؿ 

80 

لمتغير التفكير االبداعي حسب  ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير  9.4
 المجموعة ومستوى التحصيؿ في االحياء والتفاعؿ بينيما 

81 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لمتغير التفكير االبداعي حسب  10.4
 المجموعة 

81 

المتوسطات الحسابية المعدلة واالخطاء المعيارية لمتغير التفكير االبداعي  11.4
 حسب التحصيؿ في االحياء 

82 

ختبار المتوسطات الحسابية المعدلة واالخطاء المعيارية لمدرجات الكمية ال 12.4
 التفكير االبداعي حسب التفاعؿ بيف المجموعة ومستوى التحصيؿ 

82 
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 ب  ................................................................................. الشكر والتقدير
 ج  ........................................................................................ الممخص

 1 .................................................. الفصل األول: مشكمة الدراسة خمفيتيا وأىميتيا
 2 ................................................................................... . المقدمة1.1
 5 ............................................................................ الدراسة. مشكمة 2.1
 6 .................................................................... أىداؼ الدراسة وأسئمتيا 3.1.

 6 ................................................................................. . الفرضيات1.4
 6 ............................................................................. . أىمية الدراسة5.1
 7 ............................................................................ محددات الدراسة6.1
 8 ....................................................................... مصطمحات الدراسة 7.1.

 10 ............................................... الفصل الثاني: االطار النظري والدراسات السابقة
 11 .............................................................. أواًل: االدب التربوي النظري 1,2.

 11 .................................................................... . النظرية البنائية:1.1.2
 12 ..................................... . األسس النظرية الستراتيجية السقاالت التعميمية:1.2.2

 12 ................................................................... مفيوـ السقاالت التعميمية:
 13 ...................................................... خصائص السقاالت التعميمية: 3.1.2.
 14 .......................................................... . أشكاؿ السقاالت التعميمية:4.1.2

 14 ............................................. الغرض مف استخداـ السقاالت التعميمية:5.1.2.

 15 .......................................... العناصر الرئيسية لتقديـ السقاالت التعميمية:6.1.2.

 16 ........................................................... مواصفات سقاالت التعمـ:7.1.2.

 17 .............. ُخطوات استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية في تعميـ وتعمـ األحياء: 8.1.2.
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 19 ......................................... . خطوات دمج السقاالت التعميمية في الدرس:9.1.2
 19 .................. االعتبارات الميمة الواجب مراعاتيا عند تقديـ السقاالت التعميمية: 10.1.2.
 20 .................................. . أىمية السقاالت التعميمية في تدريس مادة األحياء11.1.2
 21 ..................................... .التشابو بيف السقاالت التعميمية وسقاالت البناء:12.1.2
 21 ............................................... مجاالت تحقيؽ السقاالت التعميمية: 13.1.2.

 22 ............................. ثانًيا: االستراتيجيات المعرفية المستخدمة كسقاالت تعميمية: 2.2.
 22 ...................................................... استراتيجية التعمـ بالمتشابيات: 1.2.2.
 22 ................................................................... أنواع المتشابيات:2.2.2.
 24 ......................................... .العوامؿ التي يتوقؼ عمييا التعمـ بالتشبييات:3.2.2

 26 ........................................................ استراتيجية العصؼ الذىني: 2.2.2.
 27 .......................................................... .مبادئ العصؼ الذىني:1.2.2.2
 27 .................................................. مراحؿ تطبيؽ العصؼ الذىني: 2.2.2.2.
 28 ........................................................... مزايا العصؼ الذىني: 3.2.2.2.

 29 .......................................................................... ثالثًا: التحصيؿ 3.2.
 30 .................................. العوامؿ التي تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي لممتعمـ: 1.3.2.
 31 ................................................... أسباب ضعؼ التحصيؿ الدراسي:2.3.2.

 31 ....................................... ( Creative Thinking. رابًعا: التفكير االبداعي  )4.2
 32 ......................................................... (:Thinkingأواًل: التفكير ) 1.4.2.
 Types of Thinking: .............................................. 33أنواع التفكير: 2.4.2.
 34 ...................................................................... ثانًيا: اإلبداع: 3.4.2.
 35 ........................................................... جوانب التفكير االبداعي: 4.4.2.
 35 ................................................. . مكونات االبداع والتفكير االبداعي:5.4.2

 37 ........................................................... ميارات التفكير اإلبداعي:6.4.2.
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