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 جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا 

 برنامج أساليب التدريس

 

في تنمية القدرة  "قصيره المدى"فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب 
لدى طلبة الصف التاسع في العلوم  فيالتحصيل و  التعلم تحمل مسؤولية على

 فلسطين

 

 : إعداد

 أسامة محمود دمحم قطيط

 (فلسطين)ريس العلوم جامعة القدس المفتوحة ساليب تدبكالوريوس أ

 

 :ةإشراف الدكتور

 ايناس ناصر 

 

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في اساليب  التدريس ضمن 

 .جامعة القدس  /عمادة الدراسات العليا  /برنامج اساليب التدريس 
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 داءاإله

 

من أحمل أسمه لى إ..إلى من علمني العطاء دون انتظار.. ن كلله هللا بالهيبة والوقار لى مإ

ى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار ررجو من هللا أن يمد في عمرك لتأ..بكل افتخار

 ..وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد والى األبد

 والدي العزيز

 لى بسمة الحياة وسر الوجودإ.. معنى الحب والحياة والتفاني  لىإ.. ياة إلى مالكي في الح

 لى من كان من دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي الى أغلى الحبايبإ

 أمي الحبيبة

 لى من جمعت فيها كل األماني إ.. من أسعى معها لتحقيق أحالمي  لىإ

 تقي وأواصللى من بدعمها سأرإ.. إلى من رافقت تعبي المتواصل 

 زوجتي الغالية

 سرانا البواسل، صناع الحياة ، منارة الضالين ، أ لى القابضين على الجمرإ

 .ينهلون من العلم و المعرفة، زمالء الدراسةلى من نفضوا غبار التقاعس و ما زالوا إ

  ..لى كل من ساندنيإ

 هدي هذا الجهد المتواضعليهم جميعا أإ

 

 الباحث                   

 قطيط دمحم أسامة محمود
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 : إقرار

 

أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، و أنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
ستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، و أن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليا ألي اب

 . جامعة أو معهد آخر

 

 دمحم قطيط امة محمودأس: سماإل

 

 : التوقيع

 

 م1024 \   \  :التاريخ
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 : شكر و تقدير

 السالم على معلم الناس الخير بال عمد و باسط االرض بال مدد والصالة و  الحمد هلل رافع السماء

  .من ال يشكر الناس ال يشكر هللا

تصويب هذا البحث ة و جو التفضل بقبول شكري وتقدريي وعظيم امتناني لتكرمكم بدعم ومساندأر 
 . المتواضع

قطفنا الثمار معًا، لم تبخل يوما بكلمة ، تقاسمنا الوقت و ةكريم تأخو  ةمشرف   ايناس ناصر ةالدكتور 
 .معرفة، لك كل الثناءلت خير مستشار ومنبع علم و اما ز نت و اكانت ذات أهمية، فك

تكرمتم بالموافقة على نقاش  لقدصيفي الدكتور زياد قباجة والدكتور عبد الغني ال أعضاء لجنة المناقشة
 .الرسالة مما زادها جماال أن رسمتم مالحظاتكم  بين سطورها فلكم عظيم االمتنان

كلية العلوم التربوية ممثلة بعميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية للكلية وعمادة الدراسات العليا وجامعة 
 .القدس بجميع كوادرها

  .بدوا الرأي السديد في أدوات الدراسةالمحكمين االفاضل الذين أ

والمدارس التي اجريت فيها الدراسة  ذكور كنار الثانويةمدرسة مدرستي والمحضن التربوي الرائع 
معلمون و طالب لكم جزيل مدرسة ذكور ابن سينا األساسية ومدرسة بنات دار السالم األساسية 

 .الشكر على مساهماتكم في تسهيل تطبيق هذه الدراسة

أصدقائي وأقربائي الذين وقفوا معي وساعدوني في جميع مراحل دراستي وفي التدقيق اللغوي للرسالة 
 .وفي ترجمة الملخص للغة اإلنجليزية

 يليق بعطائكم عظيم الشكر والعرفان

 الباحث  

 أسامة محمود دمحم قطيط
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 الملخص 

في  "قصيره المدى"ية عبر الويب فاعلية استخدام الرحالت المعرف ستقصاءلى اإهدفت هذه الدراسة  
  .لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين في العلوم والتحصيل التعلم تنمية القدرة على تحمل مسؤولية

، فلسطينساسي في مدارس التربية و التعليم في األ تاسعمن طالب الصف ال مجتمع الدراسة تكون 
طالبًا انتظموا في شعبتين في ( 50) لىع من تربية جنوب الخليل عينة الدراسة القصدية حيث شملت

طالبة انتظمن في شعبتين في مدرسة بنات دار السالم ( 37)األساسية و ذكور ابن سينامدرسة 
بالطريقة االعتيادية  المحتوى التعليمي درست) ضابطة  ى الشعبتين في كلتا المدرستيناحد األساسية،

 (.الرحالت المعرفيةبطريقة مبنية على  سهالمحتوى التعليمي نف درست) تجريبية  خرى و اال( 

ا م، وتم التحقق من صدقهتحمل مسؤولية التعلمو استبانة  التحصيلتكونت أدوات الدراسة من إختبار 
على عينة  تحمل مسؤولية التعلمواستبانة التحصيل  ا بالطرق المناسبة، حيث طبق اختبارموثباته

، و الرحالت المعرفية عبر الويب على التحصيلبنية على لتحديد أثر طريقة التدريس المو  ،استطالعية
تم استخدام المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية، وتحليل التغاير  ،تحمل مسؤولية التعلم

استبانة تحمل مسؤولية و  التحصيللمقارنة متوسطات أداء الطلبة في اختبار  (ANCOVA)الثنائي
وجود فروق دالة إحصائيًا في تحمل مسؤولية التعلم لدى طلبة  :التالية النتائجب و خلصت الدراسة التعلم

عدم وجود فروق و ، الصف التاسع في مادة العلوم تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية
دالة إحصائيًا في تحمل مسؤولية التعلم تعزى للجنس، عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في تحمل 

 . لتفاعل بين طريقة التدريس والجنسدى طلبة الصف التاسع في مادة العلوم تعزى لمسؤولية التعلم ل
وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم تعزى لطريقة التدريس 

وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة و ولصالح المجموعة التجريبية، 
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة الصف التاسع و ى للجنس ولصالح الذكور، العلوم تعز 

التي توصلت إليها  على النتائج وبناءً  .في مادة العلوم تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس
ي ف الرحالت المعرفية عبر الويبطريقة التدريس المبنية على بضرورة توظيف  ت الدراسةأوص الدراسة

 ولبحاث التي تتناجراء المزيد من الدراسات واألإو   يها،تدريس العلوم، و تدريب و تأهيل المعلمين عل
 .أخرى  دراسيةبمتغيرات أخرى ومباحث  الرحالت المعرفية عبر الويب
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Abstract 

 
The study aimed to investigate the effect of using the Web Quest method (short-term) in 

improving the 9
th

 grade students' ability of responsibility of learning and achievement in 

Science. 

The population of the study consisted of all the 9th grade schools in Palestine. The study 

has been applied on a purposeful sample of the 9th grade student in the public schools, in 

Hebron district in school year 2014/2015.Whereas the sample consisted of (50) male 

students divided in to two groups from Ibn Sina Basic School for Boys, and (73) female 

students divided in to two groups from Dar Al-Salam Basic School For girls. In each 

school, there was one control group was taught by using the traditional method of teaching. 

and one experimental group. In each school, the experimental group was taught by using 

Web Quest method (short-term).  

 

The researcher has prepared two tools: An achievement test and a responsibility of learning 

questionnaire. Content validity and reliability were established for all tools. And in order to 

know the  effect of using the Web Quest method (short-term) in improving the 9
th

 grade 

students' ability of the responsibility of learning and achievement; the means, standard 

deviations and covariance analysis (ANCOVA)  were used to compare the means of the 

students' performance in the achievement test and the responsibility of learning 

questionnaire. 

 

The results of the study showed that there are statistically differences in the 9
th

 grade 

students' the responsibility of learning in science subject  due to the teaching method in 

favor of the experimental group. in science subject  due to the teaching method in favor of 

the experimental group. There are no statistically differences in the 9
th

 grade students' the 

responsibility of learning in science subject due to the students' gender. There are no 

statistically differences in the 9
th

 grade students' responsibility of learning in science 

subject due to the interaction between Web Quest method and students' gender. There are 

statistically differences in the 9
th

 grade students' achievement in science subject  due to the 

teaching method in favor of the experimental group. There are statistically differences in 

the 9
th

 grade students' achievement in science subject due to the students' gender in favor 

of the male students. There are no statistically differences in the ninth grade students' 

achievement in science subject due to the interaction between teaching method and 

students' gender.     

 

In the light of the previous results, the researcher recommends the need to employ Web 

Quest method in education in general and in teaching science in particular and to conduct 

more research on other variables. 
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 الفصل األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 :المقدمة 3.3

التكنولوجيا بالتعليم، وقد تأثرت كل   شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في توظيف ودمج
عناصر الموقف التعليمي بالتكنولوجيا، وعلى رأسها المعلم حيث تغير دوره من ناقل للمعرفة إلى مسهل 

لية التعلم، فأصبح المعلم يصمم بيئة التعلم، ويشخص مستويات طلبته، ويصف لهم ما يناسبهم من لعم
 .المواد التعليمية، ويتابع تقدمهم ويرشدهم، ويوجههم حتى تتحقق النتاجات المطلوبة

إلى  وأصبح توظيف أدوات التكنولوجيا في برامج إعداد المعلم مطلبًا ملحًا له ما يبرره، فالمعلم يحتاج
التعليم والتدريب المستمرين لذا فإن توفر أدوات التكنولوجيا في برامج إعداد المعلم يجعل منها عامل 

  .تغيير في دور وأداء المعلم

ويأتي توظيف اإلنترنت في العملية التعليمية كأداة تكنولوجية ضرورة ملحة؛ لما تمتلكه من ميزات     
لية التعليمية له تطبيقات عدة ومنها الرحالت المعرفية،    عدة، كما أن توظيف اإلنترنت في العم

وترتكز الرحلة المعرفية على توظيف اإلنترنت في الغرفة الصفية من قبل الطلبة بشكل نشط،   .والجوالت
تشجع الطلبة على العمل والتفكير، بشكل فردي  ،للطلبة التقصي عبر مهمات وأنشطةحيث يترك المجال 
 .(1022 ,قطيط) .يضاأنترنت الكبيرة والكثيرة مكانات ومصادر اإلإمن  وجماعي، مستفيدين

كما تغير دور المتعلم نتيجة أدوات التكنولوجيا، فلم يعد متلقيًا سلبيًا، بل أصبح نشطًا إيجابيًا، وأصبح 
  .للمعرفةالتعلم متمركزًا حول المتعلم، وذلك باالهتمام بالطرق واألساليب التي يتبعها المتعلم في الوصول 
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ولقد تأثرت المناهج الدراسية أيضًا بدخول أدوات التكنولوجيا، وشمل هذا التأثير أهداف هذه المناهج 
ومحتواها، وأنشطاتها، وطرق عرضها، وتقديمها، وأساليب تقويمها، ولقد أصبح إكساب الطلبة مهارات 

ي من األهداف الرئيسة للمنهج التعلم الذاتي، وغرس حب المعرفة وتحصيلها في عصر االنفجار المعرف
 (.1007سعادة، والسرطاوي،) .الدراسي

نحو األفضل لمواكبة خصائص العصر  مستمراً  وتطويراً  ودولياً  محلياً  كبيراً  شهد تدريس العلوم اهتماماً و 
 ويؤكد التربويون في التربية العلمية على. العلمي والتقني ومتطلبات العصر الحديث والتحديات المستقبلية

، (الطالب)لى المتعلم إص ليس مجرد نقل المعرفة العلمية أن التعليم بوجه عام، وتدريس العلوم بشكل خا
زيتون . )وبتكامل شخصيته من مختلف جوانبها( عقليا ووجدانيا ومهاريا)بل هو عملية تعنى بنمو الطالب 

,1005) 

لتغيير من يمكن التعرف على هذا احداث تغيير سلوكي مرغوب فيه لدى المتعلم و إلى إويهدف التعليم 
والمادة المباشرة التي نتعامل بها  ،للتعلم ونتاج للعملية التربوية فالتحصيل نتيجة ،خالل التحصيل الدراسي

ونظرا ألهميته يعد التحصيل الدراسي معيارا أساسيا في العملية التربوية يتم من خالله   .من خالل التقويم
ي الدراسة، فهو من المحكات التي يمكن االعتماد عليها في تحديد مستوى تحديد مقدار تقدم الطلبة ف

 .(1027,العتوم وسليمان . )وتحديد نقطة البداية معه ،ليه الطالب في التعلمإاألداء الذي يصل 

ويتوقف مردود العملية التعليمية على مقدار ما حققته من أهداف ويمثل التحصيل جانبا أساسيا من 
ال أنه يشكل األساس إوعلى الرغم من أن التحصيل الدراسي يعتمد على العمليات العقلية هذه األهداف، 

الذي تبنى عليه سائر األهداف األخرى لذلك اهتم العديد من الباحثين بدراسة المشكالت التربوية المرتبطة 
الزعانين ) .بالتحصيل الدراسي وتوظيف الحاسوب في عالجها وقياس أثره في تنمية التحصيل الدراسي

,1003) 

رض ويتفاوت الطلبة في تحصيلهم ومستويات تعلمهم حتى عندما تتساوى كافة الظروف، ولذلك افت
فهي من المفاهيم والمبادئ التربوية . لى هذا التفاوت أهمها الدافعيةإالعلماء وجود عدة عوامل تؤدي 
 .(1005,و غزال وأب,الجراح ,عالونة ,العتوم . )المهمة وبدونها قد ال يحدث تعلم
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يجد أنها تؤسس على افتراضات نظريتي بياجيه والبنائية من خالل  رحالت المعرفيةوالمتفحص لفلسفة ال
مبدأ بنائية المعرفة، أي أن الفرد هو الذي يبني معرفته بنفسه، وا عادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية 

جتماعي في تحقيق النمو العقلي والتخلص من األخرين، وأهمية هذا التفاعل اإل تفاوض اجتماعي مع
التمركز حول الذات وبناء الخبرة القائمة على النشاط، وقد أكد بعض المتخصصين أن المدخل البنائي 

ليه نموذج مهام الويب التعليمية، من خالل إبأسسه ومبادئه ونظرياته يمثل األساس النظري الذي يستند 
نترنت، يتم اختيارها في ضوء در تعلم متنوعة موثوق بها عبر اإلمصا توفيرمثل مبادئ التعلم البنائية 

توفير سياقات ، و واستكشاف المعلومات بسالسة ويسر المعرفة السابقة للمتعلم بحيث تحفزه نحو استقصاء
تنفيذها بحيث تمكن مهام الويب المتعلمين من  تشاركية تعاونية للتعلم،فردية مستقلة وسياقات جماعية 

واقعية، تقديم مهام تعليمية حقيقية و وكذلك   .جتماعي المنظمطار التفاعل اإلإردي أو تعاوني في بشكل ف
، ا يسمح له باإلبداعمكجابة على أسئلة مفتوحة النهاية، ر الدراسي، وتتطلب من المتعلم اإلترتبط بالمقر 

ستقصاء مة على البحث واالات التعلم القائستراتيجياتوظيف و .  نجازهاإوحفزه إلنجاز المهام المطلوب 
ستراتيجيات التي مليات فوق المعرفية وغيرها من االستكشاف والمناقشة والحوار واالبتكار والتعاون والعواإل

توفير فرص نمو و   .بداعيإج يجابي يثمر عن منتإطار إل البنائي للمعرفة، وتوظيفها في تنظم العم
ايضا، من خالل اطالعه على مصادر تعلم عديدة،  المعرفي والمهاري، ليس للمتعلم فقط بل للمعلم

وتصميمه للدروس في صورة مهام تعليمية والعمليات الالزمة لتنفيذها، وتقييم المنتجات التعليمية للطالب 
 .(1024  عبد العاطي،)

فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب قصيره المدى في لذلك سيقوم الباحث بعمل دراسة لتقصي 
 .مية القدرة على تحمل المسؤولية والتحصيل في مادة العلوم لدى طلبة الصف التاسع في فلسطينتن
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 :مشكلة الدراسة 1.3

إن العملية التعليمية باتت تخلو من اإلثارة والتشويق وأصبح الطالب يشعرون بالملل من الوسائل 
وقضائه وقت أكثر في ط بالطالب وذلك بسبب التطور التكنولوجي الهائل المحي ؛التعليمية التقليدية

رفة العلمية من مصادر مختلفة مثل ة العنكبوتية وقدرته على الوصول إلى المععبر الشبك هإبحار 
البرامج التلفزيونية والمعلومات واألفالم الوثائقية والفيديوهات عبر الشبكة العنكبوتية باستخدام أجهزة 

باإلضافة على األلعاب اإللكترونية التعليمية التي تزيد من  الحاسوب المتطورة واألجهزة الخلوية الذكية،
شراك جميع حواسه للوصول للمعرفةإهتمام الطالب وتشويقه و   (1024عبد العاطي،).ا 

ومن هنا تأتي هذه الدراسة استكماال لجهود البحث العلمي وتوصيات الباحثين إلستخدام التكنولوجيا 
دراسة جاسكل و مكنلتي  ؛(2100،زهران وشحاته)  ؛(2112,جاد هللا )مثل  وطرق التدريس الحديثة

 حيث (  Chuo, 2004)دراسة شو  ؛(Gaskill , McNulty & Brooks, 2006)وبروكس 
في تنمية  "قصيرة المدى"فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب حاولت هذه الدراسة استقصاء 

 .طلبة الصف التاسع في فلسطين القدرة على تحمل مسؤولية التعلم والتحصيل لدى

 :التالي  دد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيستتحو 

في تنمية القدرة على تحمل مسؤولية  "قصيرة المدى"ما فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب 
 التعلم والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين ؟

 :ية توقد انبثقت منه األسئلة اآل  

طلبة الصف ل تحمل مسؤولية التعلم حصائية بين متوسطاتإفروق ذات داللة  هل توجد -2
 ؟ (هماطريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بين): تعزى إلىلتاسع في العلوم ا

متوسطات الحسابية لتحصيل طلبة الصف التاسع لحصائية بين اإهل توجد فروق ذات داللة  -1
 ؟( هماطريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بين)ية تعزى إلى في العلوم بين المجموعتين الضابطة والتجريب
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 : فرضيات الدراسة 1.3

بين المتوسطات ( α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2
تحمل مسؤولية التعلم تعزى إلى طريقة  نحوالحسابية الستجابات طلبة الصف التاسع في مادة العلوم 

 (.االعتيادية , ت معرفية رحال)التدريس 
بين المتوسطات ( α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -1

 .تحمل مسؤولية التعلم تعزى إلى الجنس نحوالحسابية الستجابات طلبة الصف التاسع في مادة العلوم 
المتوسطات بين ( α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -7

تحمل مسؤولية التعلم تعزى إلى التفاعل  نحوالحسابية الستجابات طلبة الصف التاسع في مادة العلوم 
 .بين طريقة التدريس والجنس

بين المتوسطات ( α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -4
لمجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى لطريقة الحسابية لتحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم بين ا

 (.االعتيادية , رحالت معرفية )التدريس 
بين المتوسطات ( α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -5

الحسابية لتحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى 
 .للجنس
بين المتوسطات ( α = 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد  -6

الحسابية لتحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى 
 .للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

 
 :أهداف الدراسة 4.3
مدى في تنمية القدرة على تحمل فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب قصيرة المعرفة  -2

 .المسؤولية لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين
معرفة فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب قصيرة المدى في تنمية القدرة على التحصيل   -1

 .لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين
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 :أهمية الدراسة 4.3
العلوم وتطويره ووضع خطط منهاج يستفيد منها واضعو المناهج عند صياغة : األهمية العلمية -1

لهم  اً تفيد الباحثين حيث ستوفر مرجع قدو ، ثرائية لتعزيز المنهاج بالتعليم اإللكترونيإوبرامج 
، وتضع هذه الدراسة أداة لتحمل المسؤولية وتلفت انتباههم إلجراء دراسات أخرى ذات عالقة

 .بين أيدي الباحثين

التربويين حيث سيستفيدون منها في تدريب المعلمين تفيد المشرفين  قد: األهمية العملية -2
تدريس حديثة يمكن استغاللها في تدريس العلوم ولتطوير قدراتهم ووضع برامج  كإستراتيجية

إنتاج  يستفيد منها المعلمون في وقد، للتدريب على التعليم االلكتروني وتوظيفها في التعليم
يب و تقديم مقياس لتحمل المسؤولية نحو مادة دروس علوم بطريقة الرحالت المعرفية عبر الو 

 .العلوم و إعداد دليل للمعلم يساعد على تدريس العلوم باستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب

 .تعد هذه الدراسة استكمااًل لجهود الباحثين والبحث العلمي: األهمية البحثية -3

 
 :محددات الدراسة 1.3

 
الجهاز "سة على الفصل األول من الوحدة الثانية حيث تقتصر الدرا :المحدد الموضوعي -2

 .من كتاب العلوم العامة للصف التاسع األساسي" الهضمي
حيث تم تطبيق الدراسة في مدرستين من مدارس تربية وتعليم جنوب الخليل  : المحدد المكاني -1

 . مدرسة ذكور ابن سينا األساسية  ومدرسة بنات دار السالم األساسية
 .  م1025-م1024تم إجراء الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي : يلزماناالمحدد  -7
 .طالب الصف التاسع األساسي في فلسطين: المحددالبشري  -4
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 :مصطلحات الدراسة 6.3

تقوم على أنشطة بأنها استراتيجية البحوث الموجهة التي  (1027) عرفها فتح هللا :الرحالت المعرفية  
تستند الى عمليات البحث في المواقع المختلفة ذات العالقة المباشرة  ،هة استقصائياجو تربوية هادفة وم

بهدف الوصول  ،مبالمهمات الموكلة للطلبة والمتوافرة على شبكة اإلنترنت والمحددة من قبل المعل
  .لى المعلومات المطلوبة بأقل وقت وجهد ممكنينإباشر مالصحيح وال

مجموعة من اإلجراءات التعليمية  بأنها (1002)نوفل و  عرفها الحيلة :مدىالرحالت المعرفية قصيرة ال
التي يقوم بها المتعلم لإلجابة عن تساؤل أو استقصاء موجه أو مشكلة تتطلب عمليات عقلية بسيطة 

زودون بمواقع انترنت يسهل التعامل معها وتهدف ينترنت، إذ وتقدم للطلبة المبتدئين في استخدام شبكة اإل
 .ويبلغ مداها الزمني محاضرة أو محاضرتين .تزويدهم بمعارف بسيطة ومحددة الى

على هي قدرة الفرد على تحمل المهمات الملقاة على عاتقه على نحو يجعله قادرا  :تحمل المسؤولية
محمود ).خرين على الوفاء بحاجاتهمتحرم اال نجاز األعمال بحيث الا  القيام بالتصرفات المسؤولة و 

وتعرف اجرائيا بالعالمة التي يحصل عليها الطالب في استبانة تحمل مسؤولية التعلم   .(1000,وآخرون 
 .التي أعدد خصيصا لهذه الدراسة

جاع هو ناتج ما يتعلمه الطالب بعد فترة زمنية من الدراسة، وقدرته على استر  :التحصيل الدراسي 
بالعالمة التي حصل عليها  ف اجرائياويعر   .(1021عشا وأخرون،.) وفهم وتطبيق المحتوى المتعلم

والذي أعده الطالب على االختبار التحصيلي البعدي لوحدة جسم االنسان من مادة العلوم للصف التاسع 
 .الباحث خصيصا لهذا الغرض
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 لفصل الثانيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : االطار النظري و الدراسات السابقة

طار النظري، و الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع اإلهذا الفصل من الدراسة كاًل من تناول 
نترنت في التعليم، الرحالت استخدام اإل: راسة المحاور اآلتيةطار النظري للدحيث شمل اإل  .الدراسة

لباحث منها و قد تم عرض الدراسات التي اطلع عليها ا  .المعرفية عبر الويب ، تحمل مسؤولية التعلم
 . لى األقدمإو تم عرضها من األحدث  ،جنبيةأدراسات عربية و أخرى 

 
 طار النظري اإل 0.2

 
 نترنت في التعليماستخدام اإل  0.0.2

يعتبر البحث عبر اإلنترنت من النشاطات التي يمكن توظيفها لتخدم العملية التعليمية، والمشكلة أن 
من النتائج مما ُيشتت الباحث  اً كبير  اً قد ُيظهر عدد( قوقل وياهو وغيرها)البحث في محركات البحث مثل 

أكثر من الالزم، وتزداد المشكلة عندما يبحث  اً في الحصول على المعلومة المطلوبة ويستغرق وقت
األطفال أو المراهقين عن المعلومات في اإلنترنت، فالنتائج ال ُتراعي طبيعة الشخص القائم بعملية 

مكاناته وقدراته العقلية لتوفير ( WebQuest)م الرحالت المعرفية عبر الويب لذلك ظهر مفهو . البحث، وا 
  .االستخدام األمثل لإلنترنت في عملية إيجاد المعلومة
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نترنت شبكة واسعة للتعلم تتكون من مجموعة من الحواسيب موصولة ببعضها البعض تعد شبكة اإلو 
الصوت والرسومات موزعة في أنحاء العالم وتخزن قدرًا هائاًل من المعلومات بأشكال من النصوص و 

الزعبي ).والصور المتحركة، ونستطيع أن تبحر في هذه الشبكة لإلفادة من المعلومات بسهولة ويسر
 (.1006وآخرون، 

تعتبر اإلنترنت، أحد مصادر التعلم والتعليم، التي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات، و 
يفية استخدامها وتحببهم إلى ارتياد فضاء المعرفة التي تمكنهم من إدراك أهمية مصادر المعرفة، وك

الواسع، وتدربهم على كيفية إعداد البحث أو المقال أو التلخيص، وبما أن التحديات التي تواجه النظام 
في مقدمتها ثورة االتصاالت والمعلومات، وما تبعها من انفجار معرفي، و التعلمي كثيرة وعديدة، ومعقدة، 

دراك األهمية المتزايدة للتعليم في التنمية، وزيادة الطلب على ا لتعليم، وفي ظل تزايد أعداد السكان، وا 
لى تغيير في دور الطالب،  ،وتغيير في دور المعلم، من المصدر الوحيد للمعرفة، إلى أحد المصادر وا 

كفاءة، من مجرد متلقي، إلى مشارك إيجابي يعتمد على كيفية الوصول إلى مصادر المعرفة واستخدامها ب
بينها من هذه التحديات وغيرها الكثير، أدت إلى االستعانة بالعديد من مصادر التعليم المختلفة، 

اإلنترنت، التي اعتبرت مصدًرا متجدًدا ذات تكاليف مناسبة، وقادرة على إيصال المعرفة إلى أي مكان 
ن يتعلم من خالل أل األقران، و يتعلم ذاتيا من خال في العالم، شبكة االنترنت تسمح الفرصة للمتعلم أن

نترنت يساعد التالميذ على مواجهة واإل . خبرات معلمين وموجهين ومتخصصين في تلك الشبكة
يجابي، نحو المدرسة على أنها جزء إويساعد المتعلم على تكوين اتجاه وعدم الخوف منها،  ،االتكنولوحي

نما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، نه ليس مختلف، أل مع المنزل والمجتمع والعالم، و متكام وا 
هذا النوع من . يستخدم التقويم الفردي والجماعي للتالميذ نترنت يجعل المعلماستخدام اإللى أن باإلضافة إ

التقويم، يخلق جوا من المنافسة الشرعية بين التالميذ، لحل المسائل على مستوى المدرسة ويساعدهم على 
 (.1006العساف، ) .سرعة اتخاذ القرار

 :إلى مميزات شبكة االنترنت كأداة تربوية أنها( 1007)كما أشارا سعادة والسرطاوي 
 ألن الطلبة يتحكمون بمدى تقدمهم األكاديمي عند : تعليمية غنية وذات معنى اً توفر فرص

شعورهم بالسيطرة والتحكم على تعلمهم، ويشاركون رؤيتهم وتجاربهم مع اآلخرين أكثر من 
نترنت، وأنه يمكن تطوير هذه القدرات فر لديهم فرصة التعلم من خالل اإللبة الذين ال تتو الط

 .بوساطة االتصال مع األصدقاء والزمالء ومشاركتهم لألفكار
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  تطوير مهارات الطلبة التعليمية بشكل يفوق محتوى مادة التخصص في المنهاج، وذلك من
ادة، وتشكيل الفريق، والتواصل القي: مثلخالل العمل على إكساب الطلبة مهارات مهمة 

وبينت الدراسة أن استخدام االنترنت يمكن . يجابي، والتفكير الناقد، ومهارات حل المشكالتاإل
 .أن يزيد من إكساب الطلبة لهذه المهارات

 فالتعلم عبر اإلنترنت يوفر بيئة تعليمية ال تقتصر على : تجاوز التعلم بحواجز الزمان والمكان
نما التحرر من قيود الزمان والمكان، مما يشجع على التع لم الصفي أو ضمن زمان محدد، وا 

التواصل مع اآلخرين لالستفادة من معلوماتهم، واالستفادة من أكثر من مصدر واحد على 
 .الشبكة، باإلضافة إلى تكوين مهارات ذاتية في البحث لدى المتعلمين المستخدمين لإلنترنت

 نترنت توفر فرص التطوير المهني واألكاديمي فشبكة اإل: ة للمعلمينأدوار جديد إعطاء
للمعلمين من خالل االشتراك بالمؤتمرات الحية من خالل البريد اإللكتروني وشبكة االتصال 
المباشر، والحوار بين المتخصصين األكاديميين، واالطالع المستمر على التطورات العلمية 

واستفادة المعلم من هذا التواصل بشكل ينعكس على طلبته  واألكاديمية على مستوى العالم،
ايجابًيا من أجل تدريبهم لالتصال بما يفيدهم تربوًيا، واالبتعاد عن األمور غير التربوية وغير 

 .المناسبة لتعلمهم ولنمو شخصياتهم
 

 :معيقات استخدام االنترنت في التعليم المدرسي 2.0.0.2
 

 : نترنت في المجاالت التاليةاإلتتمثل المشكالت التي تواجه 
من أكثر المشكالت التي قد تواجه المعلم : مشاكل تقنية وفنية ناجمة عن الشبكة والخطوط واألجهزة

ومستخدم اإلنترنت بشكل عام، هي بطء تبادل المعلومات، لدى استخدامهم خدمة الشبكة العالمية الناجمة 
ن مواقع معينة، بعد أن ا يتفاجأ المعلم أيضا بتغير عناويم اُ عن ازدحام خطوط االتصال بالشبكة، وكثير 

مثل هذه المشاكل قد تؤثر على عملية : لالستعانة بهذه المواقع في التدريس لكل الصف خططكان قد 
التعليم داخل الصف أو مختبر الكمبيوتر، ألن المعلم في هذه الحالة سوف يواجه مشكلة ضبط الصف 

 .لهوهم بأمور أخرى  نظًرا لملل بعض الطلبة، أو
ن يمكن اعتبار اإلنترنت، موسوعة من نوع مختلف حيث أن نسبة عالية م: مشاكل معلوماتية

مما يؤدي إلى مشاكل تربوية . في صحتها وتوضع من قبل هواه المعلومات غير مؤكدة أو مشكوك
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فإن هذه الميزة . وبما أن اإلنترنت تعتبر وسطا تتوفر فيه النصوص والصور والصوت واألفالم. عديدة
الل هذا الوسط في يمكن استغ هبالرغم من اإليجابيات، إال أنو . تعتبر إيجابية وسلبية في الوقت ذاته

الجريمة  :تشكل مخاطر متنوعة على الطلبة، كالتي ظهرت في المجتمعات الغريبة مثلتبادل معلومات 
يد من قلق المجتمع خصوًصا األسرة ما يز . اإلباحية، اإلدمان، والتي قد تؤثر على مجتمعنا أيًضا

 االختراق :مثل. ويزيد من الجدل القائم بينهم حول مدى جدوى استخدام اإلنترنت في التعليم. والمدرسة
 .(1006العساف، ) .الفيروسات الكمبيوتريةو 

 
 (Web quest) الرحالت المعرفية عبر الويب 2.0.2
التعليم اإللكتروني الذي يساعد على تحسين عملية من أساليب  الرحالت المعرفية عبر الويبوتعتبر 

التعليم والتعلم حيث يجمع بين التخطيط التربوي والتعليمي المحكم من جهة وبين استخدام الحاسوب 
 (.1004طيبي، ) .واإلنترنت من جهة أخرى 

تمد تعأنشطة تربوية هادفة وموجهة استقصائيًا  :بأنها الرحالت المعرفية عبر الويبويمكن تعريف 
نترنت بهدف الوصول الصحيح والمباشر إلى المعلومة محل الجهد بأقل على عمليات البحث في شبكة اإل

لى تنمية القدرات الذهنية للطلبة، وهي وسيلة تعلمية تهدف إلى تقديم نظام تعلمي  وقت وجهد ممكنين، وا 
لتعلمية، وهي وسيلة تعلمية مرنة نترنت في العملية التعليمية اللطلبة وذلك عن طريق دمج شبكة اإلجديد 

الحيلة . )يمكن استخدامها في جميع المراحل الدراسية والجامعية وفي كافة المواد والتخصصات
 .(1002,ونوفل

العديد من التعريفات وسنستعرض  االمعرفية، يجد له تالرحالبإن المطلع على األدب النظري المرتبط 
 :بعضًا منها

 اإلنترنت في تصميم الحصة الصفية أنشطة تعليمية معتمدة على. 

  استخدام المعرفة المراد تعليمها بنشاط مبني على رحلة باستخدام اإلنترنت، وتعليم الطلبة
 .وكيفية التعامل معها باإلضافة إلى البحث باستخدام اإلنترنت

 تعتمد في المقام األول على عمليات البحث في اإلنترنت؛ بهدف الوصول   أنشطة تربوية
 .حيح والمباشر للمعلومة بأقل وقت وجهدالص
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  تقديم نظام تعلمي جديد للطلبة عن طريق دمج شبكة الويب  وسيلة تعليمية جديدة تهدف إلى
  .في العملية التعليمية

 في جميع المراحل الدراسية وفي كافة المواد  اوسيلة تعليمية مرنة يمكن استخدامه
 .دريس والتعلموالتخصصات من خالل توظيف اإلنترنت في الت

عبارة عن فعاليات تربوية ترتكز في األساس على عمليات البحث واالستكشاف في  لرحالت المعرفيةفا
شبكة اإلنترنت بهدف الوصول إلى المعلومة بأقل جهد ووقت ممكن، وتهدف هذه الفعاليات كذلك إلى 

، والعديد من المهارات الحاسوبية (....التحليل، الفهم، اإلدراك، )تنمية القدرات الذهنية المختلفة مثل 
لدى الطلبة، وتحفز الطالب لكي يكون الرحال المستكشف لرحلته المعرفية، مما يشبع حاجات الطلبة 
ويزيد من دافعيتهم للتعلم، ويتيح الفرصة لالطالع على الكثير من المصادر، كما أنه يحسن قدرة 

 (.1022الفار ،) .الطلبة على المناقشة فيما بينهم

 :الرحلة المعرفية باآلتي مما سبق ذكره من تعريفات فإنه يمكن تعريف

نشاط تعليمي يقوم على توظيف اإلنترنت بمصادره المختلفة، بشكل يساعد المتعلم على البحث 
 .والتقصي والتفكير من أجل مساعدته على اكتساب المعرفة والمهارة في جو ممتع ومشوق ونشط

 عرفيةالم تأهمية الرحال 0.2.0.2

تعتبر الرحالت المعرفية أهم نموذج يجمع بين التخطيط التربوي المحكم واالستعمال العقالني 
للحواسيب، تعتمد الرحالت المعرفية على التعليم المتمحور حوال الطالب ألنه يتكون من مهمات مختلفة 

 (.1002سقول وعقل، ع) .تساعد الطالب على القيام بعمليات مختلفة من البحث واالستكشاف للمعلومات

للطلبة مهمات تتيح استخدام مهارات تفكير عليا في تحصيل المعرفة مثل  الرحلة المعرفية  كما توفر
حل المشكالت، حيث أن التعلم الذاتي المبني على المعرفة هو ناتج أساسي للرحلة المعرفية من خالل 

 .حلول إبداعية مناسبة للقضايا المطروحةاستخدام الطلبة التفكير اإلبداعي وحل المشكالت للوصول إلى 
 .(1022قطيط، )
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مكانه إعادة بناء إن بأهو الذي يبني معرفته بنفسه، كما ولكون الفرد في توظيف هذه االستراتيجية 
ثر في تحقيق أالتفاعل االجتماعي من  معرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين وما لهذا

لذا فان فلسفة الويب . وبناء الخبرة القائمة على النشاط-التمركز حول الذات  والتخلص من-النمو العقلي 
جمعة وأحمد، . )كويست تقوم على افتراضات نظريتي بياجية والبنائية من خالل مبدأ بنائية المعرفة

1021.) 

نولوجيا تعتمد على توظيف أساليب التدريس الحديثة المبنية على استخدام التك كما أن الرحلة المعرفية
بحيث يصبح الطالب في بؤرة النشاط التعليمي وتخلق تعلم فعال ونشط وأكثر دقة من التعليم التقليدي 

 .المعتمد على الحفظ والتذكر

للطلبة إمكانية البحث في نقاط محددة بشكل عميق ومدروس ولكن من خالل  وتمنح الرحلة المعرفية
ًا على عدم تشتت الطلبة، وتكثيف جهودهم في االتجاه مما يساعد كثير . حدود مختارة من ِقبل المعلم

وهذا يجعل الويب كويست فّعااًل ومثاليًا للصفوف التي تحتوي على . المطلوب للنشاط الذي يقومون به
 .مستويات ذات تباين حاد في المستوى التفكيري للطلبة

الل األنشطة التعليمية وعملية خ فيما تقدمه من استخدام آمن لالنترنت  وتنبع أهمية الرحلة المعرفية
تساعد الطلبة على تنمية مهارة البحث عبر شبكة  الرحلة المعرفية  كما أن. البحث عن المعلومات

 .(1022قطيط، ) .، وهذا يتجاوز مجرد كونهم متصفحين لمواقع اإلنترنت اإلنترنت بشكل خاّلق ومنتج

 

 رحالت المعرفية أنواع ال 2.2.0.2

يبلغ مداها الزمني حصة واحدة إلى أربع حصص، وعادًة ما يكون : قصيرة المدى الرحالت المعرفية
الهدف التربوي منها هو الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمعرفة وفهم موضوع معين، وغالبًا ما يستعمل 

وقد يستعمل أيضًا . هذا النوع من الويب كويست مع المبتدئين في استعمال تقنيات محركات البحث
، وقد اعتمد الباحث هذا النوع من الرحالت في طويلة المدى رحلة المعرفيةلتحضير لللة أولية لكمرح

 .دراسته حيث قام بتقسيم دروس الوحدة إلى رحالت معرفية قصيرة المدى
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عمر الويب كويست طويلة المدى يتراوح  بين أسبوع وشهر كامل، : طويلة المدى الرحالت المعرفية
، ويقدم ...لة تتطلب عمليات ذهنية متقدمة كالتحليل، والتركيب، والتقويم إلخوهي تتمحور حول أسئ

حصاد هذه الرحلة في شكل عروض شفوية أو الكترونية، أو في شكل بحث أو ورقة عمل، للعرض في 
 (.1021صالح، ) .غرفة الصف أو على الشبكة

 

 المعرفية تمميزات الرحال 3.2.0.2

ي الغرفة الصفية بمثابة عامل تغيير لدور كل من المعلم والمتعلم؛ ف ُيعد توظيف الرحلة المعرفية
 :ويمكن تلخيص أهداف ومميزات الويب كويست في الميدان التربوي على النحو التالي

 تعد نمطا تربويا بنائيا تتمحور حول نموذج المتعلم الرحال والمستكشف 

 لطلبةتقوم بتشجيع العمل الجماعي، وتبادل اآلراء وألفكار بين ا. 

 تعزز وسيلة التعامل مع مصادر المعلومات بكفاءة وجودة عالية. 

  تطوير قدرات الطالب التفكيرية، وبناء طالب باحث يستطيع تقييم نفسه، إضافة إلى أن المعلم
 .وليس فقط تزويدهم بها يمنح الطلبة فرصة استكشاف المعلومة بأنفسهم، 

 ةيها شبكة اإلنترنت ألهداف تعليمياستغالل واستثمار التقنيات الحديثة، بما ف. 

  تتيح الفرص للطلبة البحث في مواضيع محددة بشكل عميق ومدروس وبحدود مختارة من قبل
 المعلم

  تكسب الطلبة مهارة البحث على شبكة االنترنت بشكل فاعل ومنتج، وهذا يتجاوز مجرد كونهم
 .متصفحين لمواقع االنترنت

  نترنت في التعليماإليادة الخبرة التعليمية وتوظيف ز. (Dodge, 1995). 

 :مزايا أخرى مثل إنها( 1022)ويضيف الفار 
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  وسيلة تعليمية تربوية جديدة تهدف إلى تقديم نظام تعلمي جديد للطلبة وذلك عن طريق دمج
 . اإلنترنت في العملية التعليمية

 ة المواد وسيلة تعليمية مرنة يمكن استخدامها في جميع المراحل الدراسية وفي كاف
 .والتخصصات

  تعتبر من أساليب التدريس التي تثير تفكير الطلبة، وتزوده بالمز يد من المعلومات عن طريق
البحث واالستقصاء، واالنطالق إلى فضاء أوسع يستطيع فيه المعلم و الطلبة مواكبة كل 

 .جديد

 

 :رحالت المعرفيةمبادئ ال 1.2.0.2

 :منها المعرفية؛ الرحلة تصميم في تراعى أن يجب التى اييروالمع األسس بعض إلى اإلشارة وتجدر

الطالب  باهتمام مرتبطة واقعية حقيقية ومشكالت مهام صورة فى االستراتيجية تصميم يكون  أن -
 المهام تكون  وأن عنه، منفصل نشاط مجرد وليست له، الدراسى البرنامج أو المقرر من جزًءا وتمثل
 .المعلومات مصادر من مصدر من أكثر فى البحث معها تعاملال ويتطلب التساؤالت متعددة

نما  المحددة، المعلومات مصادر من بيانات أو معلومات تجميع مجرد االستراتيجية تستهدف أال - وا 
حل  فى منها يستفاد تطبيقية وظيفية وحلول أفكار إلى المعلومات هذه تحويل إلى تهدف أن يجب

 .المعرفية الرحلة تطرحها التى تالتساؤال أو المهام أو المشكالت

 بيانات بتسجيل عنها يجاب تقليدية أسئلة مجرد تكون  أال االستراتيجية مهام تصميم فى يراعى -
تلخيص  أو قرار اتخاذ أو رأى لتكوين التفكير على الطالب حث تستهدف بل معلومات، أوتجميع
 .جديد فكر إلنتاج معلومات

مرتبطة  تكون  بحيث وعناية بدقة الطالب إليها يرجع التى والمواقع اتالمعلوم مصادر اختيار يتم أن -
 .الطالب وجهد وقت تضيع وال التصفح فى بالسهولة وتتسم االستراتيجية مهام بطبيعة
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 .المعرفية الرحلة استراتيجية مهام تنفيذ أثناء الطالب أدوار وتنظيم تحديد يراعى -

معارفه  استكمال من المتعلم تمكن العنكبوتية؛ الشبكة برع متنوعة تعلم مصادر بتوفير االهتمام -
نما مقدماً  للمتعلم المعلومات كل تقديم عدم بمعنى وخبراته، بحثه  خالل من معلوماته يستكمل وا 

 .واستنتاجاته

تم  التى التعلم مصادر عبر عنها البحث مجرد وليس وتوظيفها المعلومات باستخدام االهتمام -
 (.1024طلبة،).تحديدها

 

 الرحالت المعرفيةخصائص  2.2.0.2

قد تكون أحادية التخصص أو متعددة و  بًا ما تكون أنشطة جماعيةغال الرحالت المعرفية عبر الويب
قد تركز على عنصر التشويق ، و التخصصات وهنا يبرز دورها في تجاوز الحدود الفاصلة بين المواد

ن يكون مخبرًا أو عالمًا أو ممثاًل أو والتحفيز للمتعلم من خالل إعطاء المتعلم دورا يلعبه، كأ
 (.Dodge, 1995).صحفياً 

  عناصر الرحلة المعرفية 2.2.0.2

 أقسام خمسة لها وضع الة،عالف الرحالت المعرفية لبناء العامة األسس من مجموعةبوضع  دودج قام
 :هي

 من ابتداءً  المتعلم، بها سيقوم التي للمهمة المجملة والصورة العام السياق بتقديم تبدأ :المقدمة: أوال
 مدمج، قرص ق،ار و أ( البحث تقديم وطريقة المطلوب، والتقييم البحث، وأسلوب البحث، فكرة تحديد
 اهتمامه وجذب المتعلم دافعية إثارة منه الرئيسي الهدف رئيسيًا، محورياً  سؤاالً  وتتضمن، ...) وغيره

 .للموضوع

 التي المشكلة تتضمن أن ويمكن ، ووضوح بدقة للنشاط ئيةالنها النتائج وصف فيها يتم :المهام: ثانيا
 سُيصمم، الذي واإلنتاج عنها، سيدافع التي والمبادئ عنه، سيكشف الذي الغموض أو ُتحل أن يجب
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 يذكر القسم هذا وفي .بكتابتها الطلبة سيقوم التي والملخصات والمالحظات الشخصية، راءاآل وصياغة
 .النشاط في الطلبة تخدمهاسيس التي األدوات كل المعلم

 انقطاع وأي بها، التقدم وكيفية بالتفصيل، لألنشطة المتسلسلة الخطوات ذكر يتم هنا :العمليات: ثالثا
 يعرفون  فمنه اآلخرين للمعلمين دليالً  القسم هذا يعتبر كما .جيدة غير نتائج إلى سيؤدي الخطوات بين
 تحديد فيه يتم كما .الدارسية حصصهم في يطبقوهو  منه يستفيدوا أن يمكن وكيف الدرس، سير خطة

 للموضوع ثقافية خلفية المصادر هذه وتعتبر إليها، بالوصول الطلبة ليقوم نترنتاإل على المواقع
 المعلم شكلها التي المجموعات من مجموعة كل وتقوم األخرى، المنتمية المصادر إلى باإلضافة
 تنظيم كيفية في اإلرشادات بعض توفر أن أيضاً  الممكن ومن لهم، وفرها التي المصادر في بالبحث

 أية أو تقديمية عروض لملخصات،ا جداول المفاهيمية، ئطراالخ مثل جمعها سيتم التي المعلومات
 .أخرى  طرق 

 تقويماً  أم المجموعة لكامل التقويم وهل الطلبة، أداء تقويم سيتم كيف وصف يتم وهنا :التقييم: رابعا
 لهم يتسنى حتى التقويم، جدول على يطلعوا بأن لذلك، الطلبة ينبه أن المعلم على جبيتو  لذا فرديًا،
 في الطلبة بين كالتعاون  بتقويمها، سيقومون  التي األشياء هي وما منهم، المتوقع هو ما على التعرف
 .لبةالط بين التواصل مهارات المجموعات، بين المعلومات تبادل جع،اوالمر  المصادر استخدام العمل،

، حولها البحث يتم التي للرحالت المعرفية المحورية للفكرة ملخص عن عبارة وهي :الخاتمة: خامسا
 النشاطات أو األسئلة بعض تضمين ويمكن الدرس، أو النشاط هذا في إنجازه سيتم ما وتلخيص
 تذكير يتم ككذل الجزء هذا وفي الموضوع، في التوسع في الطلبة رغبات تحقق التي المنتمية والروابط
 تم التي النتائج من االستفادة على وتحفيزهم الرحلة، نهاية عند سيكتسبونها التي تابالمهار  المتعلمين
 (.Dodge,2004).إليها التوصل

 

 رحالت المعرفيةمعيقات تطبيق ال 2.2.0.2

 عبر  ال يناسب تطبيقها لطلبة المرحلة االبتدائية الدنيا، وذلك لضعف امتالكهم لمهارات البحث
 .اإلنترنت ولضعف القدرة القرائية لديهم
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 ال تتناسب استراتيجية الويب كويست كل الموضوعات الدراسية في بعض المواد الدراسية. 

 يأخذ بعض المعلمين وقتًا في تصميم الويب كويست. 

  ال يصل بعض المعلمين إلى أفضل الروابط أو المصادر اإللكترونية الالزمة لتحقيق األهداف
 .ةبسهول

 انقطاع االتصال باإلنترنت أو ضعفه، أو انقطاع التيار الكهربائي. 

  عدم توفر أجهزة الحاسوب في المدرسة بصورة كافية لتنفيذ المعلمين لعدد من الويب كويست
 (.1000جودة، ) .في عدة فصول في وقت واحد
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 تحمل مسؤولية التعلم 2.2

ب القدير يتحمل كامل المسؤولية عن تعلمه، ويعطيه يعتمد التعلم المنظم ذاتيًا أساسا على أن الطال
الفرصة لكي يكون قادرا على وضع أهداف تعليمية واقعية ويعمل على تحقيقها، ويقرر المتعلم في نهاية 
األمر معالم نشاطاته، وما يحكم مستوى تقدمه هو السرعة والقدرة، ويؤكد أنه عندما تدار الخبرات 

ال، فإنها ستضيف إلى الطالب شعورا بحسن األداء والفاعلية، األمر الذي يؤدي التعليمية ذاتيًا، وبشكل فع
إلى زيادة الدافعية لديه، وعليه، فإن الدوافع الداخلية والمستمرة تشكل عنصرا مهما من عناصر التعلم 

 (.1020الجراح، ).المنظم ذاتيا

  الفاعلون  الطلبة يمارسها تيا،ذا المنظم للتعلم مكونات ثالثة (Zemmerman,1987) زيمرمان ويقدم
 أنماط الوظيفية بين للعالقات وعيا أكثر فيكونون  بهم، الخاصة التعلم عمليات أثناء في (النشطون )

 المنظم المتعلم يقوم وفيه معرفي، وراء ما األول االجتماعية، البيئية والمخرجات وأفعالهم، أفكارهم،
 لعملية المختلفة المراحل خالل الذاتي، والتقييم الذاتية، ةوالدراس والتنظيم، التخطيط، بعمليات ذاتيا

 .ومدفوعًا داخلياً  ومستقاًل، كفؤًا، باعتباره ذاته المتعلم يدرك وفيه والثاني دافعي، .المعرفة اكتساب
 الكتساب ومادية اجتماعية بيئة يصمم أو ويبدع ويبني، ذاتيا، المنظم المتعلم يختار سلوكي، والثالث
 .درجة ممكنة بأقصى المعرفة

المراحل  ويعد التعلم المنظم ذاتيًا عملية بنائية نشطة يمكن من خاللها تنمية مهارات إبداعية لدى طلبة
خالل التخطيط  المختلفة، إذ يفيد في تدريبهم على صياغة األفكار والتعبير عن المشاعر بشكل جيد من

 (.1027العمري، ) .خصية والجودةالذاتي، وتقوية الجهد اإلبداعي لتحقيق المعايير الش

على أنها إحدى مهارات  Taking Responsibility Skillويمكن تعريف مهارة تحمل المسؤولية 
التفكير التي تستخدم من أجل بناء نوع من الدافعية الذاتية لالعتماد على النفس أو تحمل المسؤولية في 

تتمثل في القيام بعمل ما ينبغي القيام به من أجل التعلم أما تعريفها من جانب الطلبة ف. العملية التعليمية 
 (.1007, جودت)

جل بناء نوع من الدافعية أمهارات التفكير التي تستخدم من  على أنها إحدى( 1000)ويعرفها سعادة 
ما تعريفها من جانب الطلبة أ. لمسؤولية في العملية التعليميةالذاتية لالعتماد على النفس أو تحمل ا

 .ثل في القيام بعمل ما ينبغي القيام به من اجل التعلمفتتم
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 :يةهمية تدريس مهارة تحمل المسؤولأ 0.2.2

في ضوء االنفجار المعلوماتي الهائل الذي نالحظه هذه األيام، فإن ذلك يتطلب تطوير طريقة للتعلم 
ف، وغرس االتجاهات تشجع الطلبة على تحمل المسؤولية في التعامل مع هذا الكم الالمحدود من المعار 

اإليجابية لدى المتعلمين وتشجيعهم على ضرورة اكتساب هذه المهارة من أجل استخدام القدرات والطاقات 
 (.1021عشا وأبو عواد، ) .لديهم وتطبيقها بفاعلية مرتفعة

 كما تؤكد االتجاهات الحديثة في التعلم على دور المتعلم في تحمل مسؤولية تعلمه، وتقع على عاتقه
ي هذه المسؤوليـة يسهم في زيادة قدرة المتعلـم على استحضـار الخبرات المخزنة في هذه المسؤوليـة وأن تبنّ 

قطامي ).الذاكـرة، ومراقبتـه ألدائه واالستراتيجيـات المستخدمـة التـي تسهـل عمليـة إدمـاج الطلبـة فـي التعلـم
 (.1000وقطامي، 

ادة قدرة الطالب على تحمل المسؤولية في تعلمه ومساعدته فمهارة تحمل المسؤولية تهدف إلى زي
ليصبح متعلماً  مستقاًل سواء بتوجيه مباشر، أو غير مباشر من المعلم، وتزويد المتعلم بأساليب التفكير 

 (.1007, جودت).واتجاهات نحو استقاللية العمل الذهني

( النجاح والفشل)اقـف التعلـيم المختلفـة فعندما يصل الطلبة لمرحلة يـستطيع أن يعـزو فيهـا جميـع مو 
ن الطالب إذا عرف أنه هـو المسؤول عن تحصيله فإن قد اقتربنا من الهدف المنشود ، ألإلى نفسه نكون 

ذلك يولد لديه دافعًا قويًا، ليكون أمـام موقـف يدفعـه إلـى الجـد واالجتهاد، واالعتماد على الذات، وعلى 
تبـدأ أهميـة أدوار األدوات التربوية المختلفة في توضيح وترسيخ مبدأ المسؤولية  جهده وقدرته، ومـن هنـا

 .التحصيلية الداخلية لدى الطلبة ، ليعتمـدوا على قدراتهم في تحسين واقع حياتهم الدراسية واالجتماعية
 (.1020الخزاعلة والحمدون، )

 

 :هداف تدريس مهارة تحمل المسؤوليةأ 2.2.2

و التعلم المنظم ذاتيًا بأنهم ذوو دافعية عالية؛ ألن لديهم استعدادا أكبر للمشاركة يوصف الطلبة ذو 
والمثابرة لفترة زمنية أطول عند أداء المهام التعليمية، ويبذلون جهدًا أكبر من أولئك الذين ليس لديهم 

ون واسع من تنظيم ذاتي، كما أنهم يمارسون خبراتهم التعليمية بكفاءة وبطرق مختلفة، ولديهم مخز 
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االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية، وقدرة على إعادة ترتيب وتنظيم أنفسهم، ويحددون أهدافهم 
التعليمية ويثابرون للوصول إليها، كما أنهم بارعون في مراقبة أهدافهم، ولديهم دافعية داخلية، واستقاللية، 

 (.Zimmerman,1995)  .ونشاط ما وراء معرفي في أثناء تعلمهم الشخصي

القدرة على أن يصف فوائد ضبط : ومن خالل تدريس مهارة تحمل المسؤولية تتحقق األهداف األتية
العمليات التعليمية الخاصة به، كما يوضح أهمية تحمل المسؤولية في المواقف التعليمية التي يمر بها، 

ق كل خطوة من خطوات تحمل ويصف الخطوات التي تقوم عليها مهارة تحمل المسؤولية، وكذلك يطب
المسؤولية، وتنمية عملية الضبط الداخلي لألنشطة التعليمية، وتطبيق المهارات بدقة عالية، ويحكم على 

 (.1007, جودت) .مدى فعالية تحمل المسؤولية بعد القيام بعمليات تطبيقها أو ممارستها ميدانيا

 

 :خطوات مهارة تحمل المسؤولية 3.2.2

 .ه نحو المهام المناط بها المتعلم شد االنتبا ( أ

 .اإللمام بأن المسؤولية الشخصية مهمة وضرورية  ( ب

 .تنمية ودعم االتجاهات اإليجابية نحو مفهوم تحمل المسؤولية  ( ت

 .غراض بعيده المدى ذات العالقة بمهارة تحمل المسؤولية تحديد األ ( ث

 .ة هداف الخاصة بمهارة تحمل المسؤوليتحديد األ ( ج

 .تحديد االلتزامات الواجب القيام بها تجاه مبدأ المسؤولية  ( ح

عمال التي تشجع على تحمل و التعاونية للطلبة في األأنشطة التشاركية القيام بعملية األ ( خ
  .المسؤولية

 .التدرب على تنظيم الوقت وضبطه  ( د

 .تطبيق مهارة تحمل المسؤولية (  ذ
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ة تحمل المسؤولية من حيث ما تم إنجازه فعال ، وما لم يتم إنجازه بعد ، الحكم على فعالية مهار  ( ر
 ( .1000سعادة، ) .وما يمكن إنجازه الحقا بطرق جديدة ومختلفة

 

 :اءات تدريس مهارة تحمل المسؤوليةإجر  1.2.2

يحرص المعلم الفعال على االلتزام بمجموعة مهمة من إجراءات تدريس مهارة تحمل المسؤولية    
 :التي تتمثل في اآلتي و 

قيام المعلم بربط قصة من خبرته الحياتية الشخصية بعملية تحمل المسؤولية الضرورية لدى   ( أ
  .الطلبة

استفسار المعلم من طالبه لتحديد الوقت أو األوقات عندما كانوا في موقع تحمل المسؤولية ، وأن  ( ب
 .الدراسية من أجل مناقشتها من الجميع يطرحوا خبرتهم السابقة أمام زمالئهم في الحجرة 

تركيز المعلم على قيام الطلبة بعمل واجب بيتي بعد كتابة عنوان هذا الواجب على السبورة من  ( ت
 .(1007, جودت).ة التالميذ له في دفاترهم الخاصةجانب المعلم وكتاب
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 :الدراسات السابقة 3.2

 :المعرفية دراسات تناولت الرحالت : المحور األول

إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام الرحالت المعرفية ونموذج  (2103( أبو خرمةدراسة هدفت 
سوخمان االستقصائي في تنمية التفكير الناقد والدافعية واكتساب المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف 

لبات الصف الثامن حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طا. الثامن األساسي في محافظة العاصمة 
والبالغ عددهن , التابعة لوزارة التربية والتعليم " مشروع مدارس األردن"األساسي في مدارس اإلناث في 

( 27656)وبواقع , شعبة  14مدرسة منتشرة في جميع أنحاء المملكة األردنية الهاشمية وبعدد شعب  26
طالبات توزعن على ( 202)غت عينة الدراسة وتم اختيار عينة الدراسة قصديا من مدرستين وبل, طالبة 

وتم تطبيق , طالبة ( 76)وضابطة وعددها , طالبة ( 31)ثالث مجموعات اثنتان تجريبيتان وعددهما 
الدراسة وجمع بياناتها عن طريق استخدام ثالث أدوات وهي اختبار المفاهيم العلمية واختبار التفكير الناقد 

روق ذات داللة إحصائية على كل من اختبار المفاهيم العلمية واختبار وأظهرت نتائج الدراسة وجود ف. 
. التفكير الناقد ومقياس الدافعية بين الرحالت المعرفية والطريقة التقليدية لصالح الرحالت المعرفية 

الرحالت -استقصاء سوخمان واالستقصاء االلكتروني ) وأوصت الدراسة بضرورة استخدام االستقصاء 
كأهم استراتيجيات التدريس التي تنمي مهارات التفكير الناقد وتزيد من اكتساب المفاهيم (  -المعرفية

 .العلمية لدى الطالبات عن طريق تحفيزهن وزيادة دافعيتهن نحو تعلم العلوم 

 

( ةالرحالت المعرفي)إلى الكشف عن أثر استراتيجية الويب كويست  (2103(سمارة دراسة هدفتكما 
مباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة اللغة اإلنجليزية ، استخدمت في التحصيل ال

طالبة من مدرسة ( 10)الباحثة المنهج التجريبي، حيث ُطبقت الدراسة على عينة قصدية مكونه من
طالبة من مدرسة الماسية، وقد وزعت العينة على مجموعتين إحداها ( 10)المحور الدولية الخاصة و

ستراتيجية الويب كويست في تدريس المجموعة التجريبية، بينما اة واألخرى ضابطة واستخدمت تجريبي
استخدم التدريس االعتيادي في تدريس المجموعة الضابطة أظهرت النتائج جود فروق  في التحصيل 
المؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة اللغة اإلنجليزية، تعزى إلستراتيجية التدريس 

 .ولصالح استراتيجية الويب كويست( الويب كويست، التدريس االعتيادي)مستخدمة  ال
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 Web)إلى معرفة فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبـر الويـب  (2100)الفار، دراسة وهدفت
Quest) ستوى التفكير التأملي والتحصيل لدى طالب الـصف الثــامن في تــدريس الجغرافيا على م

طالبًا مقسمين إلـى مجموعـة (  62) محافظة شمال غزة ، وتكونت عينة الدراسـة مـن األساسي في 
" أ " تم اختيارهم من مدر سة ذكور جباليا اإلعدادية (  72) ومجموعة ضابطة (  70) تجريبيـة 
العلميـة واتبع الباحث المنهج التجريبي، واستخدم في دراسته اختبـار التحصيل المعرفي للمفــاهيم . لالجئين

واسـتخدم اختبـار ت ومربع ايتا كأسـاليب . فــي الجغرافيـا، ومقيـاس لمهارات التفكير التأملي فـي الجغرافيا
إحـصائية، وتوصلت الدراسـة إلـى وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين درجات المجموعـة التجريبيـة 

ـاد الرؤيــة البـصرية والوصـول إلــى اسـتنتاجات ووضــع والمجموعة الـضابطة فـي التطبيــق البعــدي علــى أبع
حلــول مقترحة وعلى الدرجة الكلية للتفكير التـأملي وكانـت الفروق لـصالح المجموعـة التجريبيـة وكـذلك 

 وقـد أوصت الدراسـة بـضرورة اسـتخدام الــرحالت المعرفيــة عبــر الويـب. بالنـسبة الختبار الفهـم المعرفي
فـي تدريس وحـدات الجغرافيـا فـي المراحـل الدراسـية المختلفـة ألهميتهـا فـي تحقيـق نتـائج تعليميـة هامـة فـي 

 .الجغرافيا

 

إلى التعرف على فاعلية رحلة معرفية عبر شبكة االنترنت  ( 2100)زهران وشحاته دراسة هدفتكما 
, جغرافية النظم الطبيعية وتنمية اتجاهاتهم نحوها في تحصيل طلبة الفرقة الثالثة بكلية التربية لمادة

, الفضاء والنظام الكوني" نترنت لوحدتي معرفية طويلة المدى عبر شبكة اإل ولتحقيق ذلك تم تصميم رحلة
واختبار تحصيلي وكذلك مقياس اتجاهات نحو مادة جغرافية النظم , "وشكل األرض وأنظمة اإلحداثيات

طالبا بالفرقة الثالثة شعبة تعليم أساسي تخصص دراسات ( 55)ة البحث من وقد تكونت عين. الطبيعية 
موزعين بطريقة عشوائية على  1000/1020اجتماعية بكلية التربية بدمياط في العام الجامعي 

وقد توصل الباحث . طالبا كمجموعة ضابطة  (150) ،طالبا كمجموعة تجريبية( 70)بواقع , مجموعتين 
وفي , نترنت في تحصيل مادة جغرافية النظم الطبيعية م الرحلة المعرفية عبر شبكة اإلداالى فعالية استخ

 .تنمية االتجاهات االيجابية نحوها 
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تحديد أثر استخدام رحلة معرفية على محتوى المعرفة لدى تالميذ Oliver (2010 )وليفرأ دراسة
ارات تفكير التالميذ أثناء ممارسة وكذلك بحث مدركات المعلمين عن مه ،الصفوف األولى من التعليم

 ،وتكونت عينة الدراسة من تالميذ في مدرسة ابتدائية بجنوب كاليفورنيا ومعلميهم ،أنشطة الرحلة المعرفية
وقد أوضحت النتائج أن استخدام الرحلة المعرفية زاد من المحتوى المعرفي لتالميذ الصف الخامس أكثر 

كما أشار المعلمون الى أن طالبهم حققوا مستويات  .احصائيا يس داالً من التدريس التقليدي ولكن بفارق ل
لى أن إوقد توصلت الدراسة كذلك  ،أنشطة الرحلة المعرفية امرتفعة من مهارات التفكير عندما مارسو 

 .مدركات المعلمين عن فاعلية الرحالت المعرفية ال زالت غير واضحة

ثر استخدام المعرفة أالتعرف على ) Allan and Street 2112)دراسة ألن واستربت  واستهدفت
القائمة على الويب كويست، في تدريب معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية والتعرف على اتجاهاتهم 

داة الدراسة أوتكونت . اتطالبًا من طالب تخصص مادة الرياضي( 05)وتكونت عينة الدراسة من, نحوه
 وتوصلت الدراسة إلى أن طريقة  ،تصوراتهم نحو الويب كويستمن استبيان للتعرف على اتجاهاتهم و 

 .الويب كويست ذات تأثير وفاعلية في تنمية المعرفة والتعليم عالي الرتبة

 

ثر استخدام الويب كويست علي تنمية دافعية أ ىالتعرف عل Halat (2008) هالت دراسة هدفتو    
 101ربية  في مادة الرياضيات البالغ عددهم واتجاهات طالب شعبة التعليم األساسي في كلية الت

وقد تم استخدام استبيان بطريق ليكرت للتعرف علي اتجاهاتهم تم تطبيقه قبليا وبعديا علي ,طالب 
وجود  ىوتوصلت الدراسة إل، بالويب كويست والمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية التي درست

يجابية نحو مقرر الرياضيات بين المجموعة التجريبية إداللة إحصائية في تكوين اتجاهات فروق ذات 
 .والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

 

لى استخدام المهام المتعددة في إ Ikpeze & feince (2007) إكبيز وفينز دراسة هدفت كما
رات وتنمية مهاالرحالت المعرفية عبر الويب بهدف زيادة التفاعل داخل الغرفة الصفية، وزيادة التعلم 

( 5) طلبة منهم( 6)وقد تكونت عينة الدراسة من , ى طلبة الصف الخامس االبتدائي التفكير العلمي لد
نتاج إواستبانة ومجلة ثمرة القراءة من وقد اعتمد تقييم الطالب على المالحظة , طالب وطالبة واحدة 
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في زيادة تعلم  ساهم يباستخدام الرحالت المعرفية عبر الو   أنوقد توصلت الدراسة الى , الطلبة 
وأن استخدام المهام . الطالب واكتسابهم لمهارات التفكير العلمي عند اختيار وتنظيم المهمات بعناية 

المتعددة في الرحالت المعرفية عبر الويب ساهم في زيادة التعاون والتواصل فيما بينهم من جهة وبين 
 . كما زاد من دافعيتهم للبحث , المعلم من جهة أخرى 

 

إلى استخدام الويب  كويست كأداة  Lara & Reparaz (2007)  الرا و ريبيرز دراسة هدفتكما 
طالب ( 10)إلنتاج شريط فيديو علمي من خالل التركيز على التعلم التعاوني، وتكونت عينة الدراسة من 

ثة طالب، بحيث مجموعات، كل مجموعة تضم ثال( 5)من طالب المرحلة الثانوية، تم تقسيم العينة إلى 
تنتج كل مجموعة شريط فيديو تعليمي باستخدام الويب كويست، والمصادر المرفقة بها، حيث تم تقييم 
الطالب من خالل جودة المنتج، ومن استبانة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التالميذ عملوا بشكل تعاوني، 

بالنسبة لهم طريقة جيدة ساعدتهم على وأنهم أعجبوا بطريقة العمل، وأن أستخدام الويب كويست كانت 
سرعة إنجاز العمل من خالل توزيع أدوار العمل فيما بينهم، باإلضافة إلى زيادة دافعيتهم للبحث عن 

 .الحلول المناسبة للمشاكل التي واجهتهم

 

إلى  Gaskill , McNulty & Brooks (2006)دراسة جاسكل و مكنلتي وبروكس  وهدفت
دريس باستخدام استراتيجية الويب كويست على تحصيل طالب المرحلة الثانوية في التعرف على أثر الت

ون المنهج التجريبي، بحيث تكونت ولتحقيق غرض الدراسة استخدم الباحث. مادتي التاريخ والجيولوجيا
راسة تكونت عينة الد. داتا الدراسة من اختبار تحصيلي ومقابلة للطالب والمعلمين في المجموعة التجريبيةأ

طالبًا مثلوا ( 42)طالبًا مثلوا المجموعة التجريبية، و( 72)طالب وزعوا إلى مجموعتين ( 31)من 
وجود فروق ذات دالة إحصائية في االختبار البعدي : وتوصلت نتائج الدراسة إلى. المجموعة الضابطة

ائية في االختبار البعدي كما ال توجد فروق ذات دالة احص.  لصالح المجموعة التجريبية في مادة التاريخ
ب والمعلمون في المجموعة التجريبية الوأبدى الط. ة في مادة الجيولوجيالصالح المجموعة التجريبي

 .العمل باستخدام طريقة الويب كويست في استمتاعهم بشكل كبير
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 إلى تصميم دروس تعليمية تعلميه باستخدام نماذج الويب كويست (2112)جاد هللا  دراسة هدفتو 
 .واتجاهاتهم نحو الكيمياء( المباشر والمؤجل ) ومعرفة أثرها في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي 

تكون أفراد الدراسة من شعبتين من طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة إناث مخيم عمان 
لتحقيق واستخدم في الدراسة ثالث أدوات  .وتم اختيار المدرسة بأسلوب قصدي، اإلعدادية األولى

اختبار تحصيلي مكون من : والثانية . األولى اسطوانة مدمجة تحوي دروس الويب كويست: أغراضها
فقرة من نوع اختيار من متعدد لقياس التحصيل القبلي والمباشر والمؤجل للصف العاشر األساسي ( 40)

واستخدم أسلوب , الكيمياء  مقياس اتجاهات نحو مادة:والثالثة . وحدة الهيدروكربونات /في مادة الكيمياء 
تحليل المضمون للتعرف على أهم المعيقات التي تواجه الطالبات لدى استخدام الويب كويست في تعليم 

أن استخدام استراتيجية الويب كويست زادت من تحصيل واتجاهات وقد توصلت الدراسة إلى . الكيمياء 
هم المعيقات تتمثل في أ ن إجابات الطالبات أن تحليل مضمو وأظهرت نتائج الطالب نحو مادة الكيمياء، 

نشطة البحث اإلضافية على شبكة وقلة الوقت المخصص لممارسة أ" بطء خطوط شبكة اإلنترنت"
وكانت أهم " . نترنت للغة اإلنجليزيةقع اإلاستخدام بعض مواو  نترنت خارج أوقات الدوام المدرسياإل

الكلفة المادية العالية وعدم تعود الطالبات " في تعلم الكيمياء المعيقات التي تواجه استخدام الويب كويست 
 ".على العمل في مجموعات خالل الحصص الصفية 

 

إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية الويب كويست على ( Chuo) 2004شو وهدفت دراسة 
م الباحث المنهج التجريبي ستخداو . جنبية واتجاهاتهم نحوهاأيل دارسي اللغة اإلنجليزية كلغة زيادة تحص

طالب، وطبقت للختبار تحصيلي ومقياس االتجاهات لتحقيق أغراض دراسته، وتمثلت أدوات الدراسة في ا
ب كلية الدراسات األجنبية في تايوان، بحيث تم تقسيمهم الطالب من ط( 207)سة على عينة من الدرا

استخدام : وتوصلت الدراسة إلى أن. طالباً ( 51)طالبًا ومجموعة ضابطة من( 52)إلى مجموعة تجريبية 
استراتيجية الويب كويست زادت من تحصيل الطالب، حيث كانت الفروق ذات دالة إحصائية لصالح 

 .المجموعة التجريبية
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 دراسات تناولت تحمل المسؤولية :المحور الثاني

 

لمسؤولية التحصيلية هذه الدراسة الى الكشف عن توجهات ا (2103) ندراسة العتوم وسليما هدفت
والتعرف على أثر برنامج تعليمي ومستوى تحصيل الطالبات في تعديل توجهات , ( داخلية أم خارجية)

ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقياس للمسؤولية . المسؤولية التحصيلية الخارجية الى داخلية  
ر لتعديل توجهات الممسؤولية التحصيلية لى نظرية العزو السببي لواينإالتحصيلية وبرنامج تعليمي مستند 

طالبة تم توزيعهن بالطريقة ( 31)تكونت عينة الدراسة من . والتحقق من دالالت الصدق والثبات 
أظهرت النتائج أن توجهات المسؤولية التحصيلية كانت . العشوائية إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية 

حصائية إوق ذات داللة كما أظهرت وجود فر , س القبليخارجية لدى جميع أفراد عينة الدراسة في القيا
في توجهات المسؤولية التحصيلية في القياس البعدي تبعا لمتغير ( α ≤ 0.05)ى الداللة عند مستو 
ولصالح المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج التعليمي بهدف تعديل توجهات المسؤولية , المجموعة 

حصائية عند إم تظهر النتائج فروقا ذات داللة ول. لى داخلية إارجية تحصيلية لدى الطالبات من خال
تبعا لمتغير مستوى التحصيل والتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل ( α ≤ 0.05)مستوى الداللة 

 .لى داخلية إت المسؤولية التحصيلية الخارجية مما يعني أن البرنامج التعليمي استطاع تعديل توجها

إلى الكشف عن درجة امتالك طلبة المرحلة األساسية العليا لمكونات  (2103)العمري  دراسة هدفتو 
التعلم المنظم ذاتيًا في مناهج العلوم، وما إذا كانت هذه المكونات تختلف باختالف جنس الطالب، 

 طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة( 750)تكونت عينة الدراسة من . ومستواه الصفي، وتحصيله األكاديمي
ولتحقيق أهداف الدراسة تبنت الباحثة . األساسية في مديرية التربية والتعليم التابعة لمنطقة إربد األولى

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك الطلبة لمكونات التعلم المنظم . مقياس لمكونات التعلم المنظم ذاتياً 
جاء مرتفعًا، في حين جاء بعد ( مات التعلمإدارة بيئة التعلم والسلوك، والبحث ومعلو )ذاتيًا على بعدي 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق . ضمن المستوى المتوسط( السلوك التنظيمي غير التكيفي)
دالة إحصائيًا في درجة امتالك الطلبة لمكونات التعلم المنظم ذاتيًا ُتعزى لمتغير مستوى التحصيل، 

وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة التعلم المنظم ذاتيًا ولصالح ذوي مستوى التحصيل المرتفع، 
 .لدى الطلبة ُتعزى الختالف جنس الطالب ومستواه الصفي
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لى معرفة المسؤولية التحصيلية لدى طلبة الثانوية إ (2101)الخزاعلة وحمدون  دراسة هدفتكما 
داخلية تعود على ذات الطالب أم وهل هي مسؤولية , في مدارس تربية قصبة المفرق ( التوجيهي)العامة 

لى الحظ والصدفة والقدر واآلخرين وغيرها إة عن قدراته واستعداداته تعزى خارجية تعود الى ظروف خارج
لى التعرف على الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة إكما هدفت هذه الدراسة , لخارجيةمن األمور ا

دم الباحثان المنهج الوصفي بالصورة المسحية على عينة بلغت واستخ, (اناث,ذكور)تبعا لمتغيرات الجنس 
لى أن المسؤولية التحصيلية إوأسفرت النتائج , ة قصبة المفرق طالبا وطالبة شملت مدارس تربي( 225)

جابات تبعا لدى طلبة المرحلة الثانوية العامة تتجه نحو المسؤولية الداخلية ولم تظهر فروق في اإلست
يالء موضوع ا  وأوصت الدراسة بضرورة اإلعداد النفسي لدى الطلبة و , (ناثإ,كور ذ)لمتغير الجنس 

لى إهتمام بهذا الموضوع باإلضافة دى المعلمين ومدراء المدارس واالالمسؤولية التحصيلية األهمية ل
 . كجراء مزيد من البحوث التي تتعلق بالمسؤولية التحصيلية وزيادة عدد المتغيرات المتعلقة بذلإتوصية 

 

بدراسة في مصر هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام نموذج جاريسون  (2101) عبد الفتاحقام و  
طالبًا وطالبًة، ( 220)تكونت عينة الدراسة من . للتعلم المنظم ذاتيًا في التحصيل األكاديمي والدافعية

( 22 -12)مارهم بين طالبًة من طلبة الجامعة المفتوحة في مصر تراوحت أع( 54)طالبًا، و( 65)منهم 
أظهرت نتائج الدراسة وجود . استخدم في هذه الدراسة مقياس التعلم المنظم ذاتيًا، ومقياس الدافعية. سنة

وأشارت . عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين التعلم المنظم ذاتيًا، والدافعية، ومستوى التحصيل األكاديمي
مهارات التنظيم الذاتي يتمتعون بدافعية مرتفعة ومراقبة ذاتية  النتائج أيضًا إلى أن الطلبة الذين يستخدمون 

 .مرتفعة بشكل يساعدهم على استخدام استراتيجيات التعلم بشكل أفضل، ومواءمتها مع الموقف األكاديمي

 

اإلتزان )ف درجة بعض السمات الشخصية تعرّ إلى  (2100) صوالحة والعبوشي دراسة هدفتو 
لدى ( النظام, السيطرة , اإلبداع, جتماعيةالقابلية اال ,لحزم واتخاذ القرارا, يةتحمل المسؤول, والعقالنية

حصائيا في هذه السمات الشخصية إا اذا كان هناك فروقا دالة ومعرفة فيم, طلبة جامعة عمان األهلية 
لتراكمي والمعدل ا, عدد الساعات المعتمدة التي أنهاها الطالب , نوع الكلية , الجنس )تبعا لمتغيرات 
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تم استخدام أداة . طالبا وطالبة من الكليات العلمية واألدبية( 573)تكونت عينة الدراسة من (. للطالب
أشارت النتائج أن مستوى السمات الشخصية . فقرة ( 40)لقياس السمات الشخصية السابقة اشتمل على 

يا بين تقديرات عينة الدراسة حصائإارت النتائج عدم وجود فروق دالة كما أش, المقاسة كانت متوسطة 
لمستوى السمات الشخصية تعزى لمتغير عدد الساعات الدراسية المعتمدة التي أنهاها الطلبة على كل 

حصائيا على بعض سمات إبينما كانت الفروق دالة , الكلي سمة من السمات السبعة وعلى المقياس 
 . اكمي للطالبنوع الكلية والمعدل التر , ا لمتغيرات الجنسعالشخصية تب

 

لى الكشف عن أثر برنامج تدريبي في تعديل إSreekala (2007 )دراسة سريكاال هدفت كما 
وقد تكونت عينة , سلوك طالب المدارس الهندية في وضع أهداف التعلم وتحسين مسؤولية التحصيل 

المجموعة  حيث خضعت, لى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية إطالبا تم تقسيمهم ( 75)دراسة من ال
نجاز وتدريب الطالب على وضع األهداف عداده لتعديل توجهات اإلإ يبية للبرنامج التدريبي الذي تم التجر 

حصائيا للبرنامج التدريبي في إثر دال أأظهرت النتائج وجود . صيل لديهم وذلك لتحسين مسؤولية التح
لى إول سلوك الطالب التحصيلي ظهرت تحكما أ. تحسين مسؤولية التحصيل لدى المجموعة التجريبية 

 . نجاز والثقة بالنفس بالقدرة على تحقيق درجات عليا سلوك ينبع عن دافعية اإل

 

كان من أهدافها الكشف عن العالقة االرتباطية بين  دراسة Sui-Chu (2004)كو -سوي  وأجرى 
عامًا من هونج   25مارهم التحصيل األكاديمي والتعلم المنظم ذاتيًا، لدى عينة من الطلبة بلغ متوسط أع

كونج، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التعلم المنظم ذاتيا، وبين التحصيل 
األكاديمي في مواد القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت استراتيجيات التحكم، والكفاءة الذاتية األكثر 

تبط مكوني الدافعية والتذكر بشكل سلبي مع التحصيل ارتباطًا مع التحصيل بالمواد الثالثة، في حين ار 
كما أشارت النتائج إلى أن طلبة هونج كونج أقل استخدامًا الستراتيجيات التعلم . في الرياضيات والعلوم

 .المنظم ذاتيًا من باقي الطلبة المشاركين في الدراسة من الدول األخرى 
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 في النشط التعلم استراتيجيات توظيف ثرأ استقصاء إلىWilke (2003) ويلكه  دراسة هدفتو 
ثارة الدراسي التحصيل  في األمريكية تكساس والية في أنجيلو جامعة لطلبة الذاتية والفاعلية الدافعية وا 
 تدريسها تم تجريبية مجموعة على الدراسة عينة اشتملت (.األعضاء وظائف علم) الفسيولوجيا مساق
 من ذاته المساق تدريسها تم ضابطة ومجموعة النشط لتعلما استراتيجيات توظيف خالل من المساق
 على النشط التعلم استراتيجيات تأثير ولتقييم .المحاضرة كأسلوب االعتيادية التعليم أساليب توظيف خالل
 االختبار نتائج بينت .ذاته المساق في موحد تحصيلي الختبار الفئتين أفراد خضع الدراسة أفراد

 الضابطة، المجموعة طلبة نتائج من بكثير أفضل كانت التجريبية المجموعة لبةط نتائج أن التحصيلي
 المجموعة في أقرانهم من فاعلية أكثر وكانوا المساق، تدريس أثناء في أفضل للتعلم دافعيتهم وكانت

 المجموعتين طلبة دافعية في إحصائية داللة ذات فروقات وجود الدراسة نتائج أظهرتو   .الضابطة
 اتجاهات لديهم كانت والضابطة التجريبية المجموعتين في الطلبة أن بينت كما والضابطة، بيةالتجري
 من أفضل بشكل الجامعية المساقات تعلم في يساعدهم النشط التعلم أن وأفادوا النشط، التعلم نحو إيجابية
 .التقليدية المحاضرة أسلوب

 

العالقة بين استراتيجيات التنظيم الذاتي لى إتعرف الكان من أهدافها  دراسة (2112)ردادي وأجرى 
طالبا وطالبة من الصف الثالث المتوسط، (  170) للتعلم، والتحصيل الدراسي لدى عينة تكونت من 

وطلبة الثالث الثانوي في مدرسة منارات المدينة المنورة، وقد بينت النتائج أن الذكور يتفوقون على اإلناث 
دافعية الداخلية، في حين تفوقت اإلناث على الذكور في مكون قلق االختبار، في مكوني فاعلية الذات، وال

كما تفوق طلبة الثالث الثانوي على طلبة الثالث المتوسط في مكوني فاعلية الذات والدافعية الداخلية، وقد 
 .تنبأت استراتيجيات التنظيم الذاتي بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبة الذكور فقط

 

التعرف إلى تأثير مكونات الدافعية، أجراها إلى ه من خالل دراس (0111)حميدعبد الهدف و 
واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في التحصيل األكاديمي لدى طلبة كلية التربية بالزقازيق، وقد تكونت 

من طالبا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة تأثر التحصيل األكاديمي بكل (  475) عينة الدراسة من 
مكونات الدافعية، واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا، وأن الذكور حصلوا على درجات أعلى من اإلناث في 
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استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ككل، وعدم وجود فروق بين الجنسين في أبعاد التكرار، واإلتقان، 
ابعة أكثر امتالكا الستراتيجيات والتنظيم، والبحث عن المساعدة، كما أظهرت النتائج أن طلبة السنة الر 

 .التعلم المنظم ذاتيا من طلبة السنة األولى

 

 العالقة عن الكشفإلى  Pintrich & DeGroot(1990)  وديجروت بنتريك دراسة تهدفو 
 والتحصيل ذاتيًا، المنظم والتعلم Motivational Orientation الدافعية توجه بين االرتباطية
 للغة شعب وسبعة للعلوم، شعب ثمان في السابع الصف طالب من طالبا ( 173 ) لدى األكاديمي
 الداخلية والقيمة الذاتية، الكفاءة بين إيجابية ارتباطية عالقة وجود إلى النتائج أشارت اإلنجليزية،
 االنحدار تحليل نتائج أظهرت كما األكاديمي، التحصيل وبين ذاتيًا، المنظم للتعلم مكونين باعتبارهما

 األكاديمي بالتحصيل متنبئات باعتبارها عملت قد االختبار وقلق الذاتية، والكفاءة الذاتي، لتنظيما أن
 .للطلبة األكاديمي التحصيل في مباشر تأثير أي الداخلية للقيمة يكن لم حين في للطلبة،
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  :التعقيب على الدراسات السابقة 1.2

دراسات تناولت الرحالت المعرفية عبر  :ن رئيسينلى قسميإيم الدراسات السابقة في الدراسة تم تقس
 :وبعد استعراضها تبين ما يلي. ودراسات تناولت تحمل المسؤولية نحو التعلم ،الويب

البالغة لها في عملية  لى األهميةإرحالت المعرفية عبر الويب أشارت الدراسات التي تناولت ال -
لى زيادة التحصيل العلمي لدى إي التدريس وأشارت يل استخدامها فلى وجوب العمل على تفعا  التعليم و 

؛  1027سمارة،)الطالب الذين طبقت عليهم طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب مثل دراسة 
 (.Chuo,2010؛ Gaskill , McNulty & Brooks, 2006 ؛1022زهران وشحاتة،؛ 1022الفار،

عبر الويب في التدريس عمل على رفع  وبينت بعض الدراسات أن استخدام طريقة الرحالت المعرفية
جاد ؛ 1022زهران وشحاتة،؛ 1027أبو خرمة،)دافعية الطلبة واتجاهاتهم نحو التعلم مثل دراسة 

 (.1006هللا،

ن استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في التدريس يعمل على ألى إض الدراسات عكما أشارت ب
؛ 1022الفار،؛ 1027أبو خرمة،)علمية مثل دراسة تنمية مهارات التفكير واكتساب المفاهيم ال

oliver,2010 ؛ Ikpeze & feince,2007.) 

لتي تناولت المسؤولية بعض الدراسات ا تتناولت تحمل المسؤولية فقد أشار  أما بالنسبة للدراسات التي
توم الع)لى تفوق المسؤولية الداخلية التي تنبع من داخل الطالب نفسه مثل دراسة إالتحصيلية 
 (.Sreekala,2007؛ 1020الخزاعلة وحمدون،؛ 1027وسليمان،

نه بين الدافعية والتحصيل ع التعلم المنظم ذاتيا أنه يوجد بيو وبينت بعض الدراسات التي تناولت موض
؛         Sui-Cho,2004؛   Matuga,2009؛ 1020عبد الفتاح،)يجابية مثل دراسة إعالقة 

Neber & Schommer,2002. ) 

رت بعض الدراسات أن التحصيل األكاديمي للطلبة الذين يمتلكون مهارة التعلم المنظم ذاتيا تأثر وأظه
عبد ؛ 1001ردادي،)يجابيا مثل دراسة إنات التعلم المنظم ذاتيا تأثيرا بكل من الدافعية ومكو 

 (.2000الحميد،
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ة في تنمية القدرة على تحمل وقد تميزت الدراسة الحالية بأنها تناولت موضوع فعالية الرحالت المعرفي
 .لية التعلم لدى طلبة الصف التاسع مسؤو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جراءاتهاإطريقة الدراسة و 

 

تبعها الباحث في تطبيق دراسته و التي يصف فيها المنهج اهذا الفصل  الخطة العملية التي  تناول
عداد إ دوات التي استخدمت و التي هي من لمجتمع الدراسة و عينتها و األ وصفاً و  ،ةالمتبع في الدراس

 ،جراءات التي اتبعها الباحث في الدراسةو كذلك اإل ،و ثباتها ،و طرق التأكد من صدقها ،الباحث
 .لى النتائجإحصائية في تحليل البيانات للوصول والمعالجات اإل

 

 :منهج الدراسة 0.3

فاعلية استخدام لمعرفة  (1X1)العاملي  التجريبي والتصميم شبه شبه لدراسة المنهجهذه ا تستخدما
الرحالت المعرفية عبر الويب قصيرة المدى في تنمية القدرة على تحمل المسؤولية والتحصيل لدى طلبة 

 .الصف التاسع في فلسطين
 

 :مجتمع الدراسة 2.3

ي المدارس الحكومية في فلسطين و المنتظمين تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع ف
 . م 1025-م 1024األول من العام الدراسي   في الدراسة في الفصل
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 :عينة الدراسة 3.3

مدرسة بنات دار ) و(  مدرسة ذكور ابن سينا األساسية)  من بطريقة قصديهعينة الدراسة تم اختيار 
لباحث من هاتين المدرستين ومعرفته بالهيئة التدريسية لقرب انظرا لكبر حجم المجتمع و ( السالم األساسية

 .فيهما ويتوفر فيهما الصف التاسع مكون من شعبتين أو أكثر 

،  طالبًا انتظموا في شعبتين( 50) عينة الدراسة في مدرسة ذكور ابن سينا األساسية من  كما تكونت
حيث تم ب ،الدراسة هذه لتطبيق البسيطة عشوائيةالطريقة الب الضابطةالمجموعة التجريبية و  تعيينو تم 

 تاسعمن كتاب العلوم للصف ال أجهزة جسم االنسانطالبًا وحدة ( 15)ا عددهتدريس الشعبة التجريبية و 
، طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب ستخدام طريقة تدريس مبنية على اب ول ،الفصل األ في ساسياأل

 ن الىاو خضعت المجموعت ، طالبًا بالطريقة االعتيادية(  15)  اعددهبينما تم تدريس الشعبة الضابطة و 
بعد تطبيق قبل و  تحمل المسؤولية نحو التعلماستبانة نسان و ار التحصيل في وحدة أجهزة جسم اإلاختب

 .المعالجة التجريبية

 ، في شعبتين نانتظم ةطالب( 37) وتكونت عينة الدراسة في مدرسة بنات دار السالم األساسية من 
حيث تم ب ،الدراسة هذه لتطبيق البسيطة عشوائيةالطريقة الب الضابطةالمجموعة التجريبية و  تعيينو تم 

 تاسعمن كتاب العلوم للصف ال نسانأجهزة جسم اإلوحدة  بةً طال( 76)ا عددهتدريس الشعبة التجريبية و 
، المعرفية عبر الويب  طريقة الرحالتستخدام طريقة تدريس مبنية على اب ول ،الفصل األفي ساسي األ

ن اخضعت المجموعتو  ، بالطريقة االعتيادية ةطالب(  73)  ابينما تم تدريس الشعبة الضابطة و عدده
قبل و بعد  تحمل المسؤولية نحو التعلماستبانة نسان و ار التحصيل في وحدة أجهزة جسم اإلاختب الى

 .تطبيق المعالجة التجريبية
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 : (إعداد المادة التعليمية)الرحالت المعرفية دليل المعلم الستخدام  1.3

لمناسبتها  ولساسي الجزء األاأل تاسعمن كتاب الصف ال" أجهزة جسم االنسان" تم اختيار وحدة *
 . ألغراض الدراسة

، و تبويب التحليل حسب مكونات هرم المعرفة  تم تحليل الوحدة بتحديد االهداف العامة و الخاصة*
 . (نظريات فاهيم ، مبادئ وقوانين ، تعميمات و ق ، محقائ) العلمية 

تم تحديد المفاهيم و االتجاهات التي يسعى الباحث إلكسابها للطالب من خالل انشطة الوحدة التي *
 .صممها الباحث، مع مراعاة مناسبة هذه االنشطة للنمو المعرفي لدى الطالب

و  طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب ،ع قام الباحث بإعادة تصميم الوحدة الدراسية بما يتناسب م*
الرحالت المعرفية عبر  بطريقة أجهزة جسم االنساناعداد دليل المعلم الذي وضح فيه كيفية تدريس 

 ( 0)ملحق رقم  .الويب 

دليل )قام الباحث بتصميم موقع الكتروني عبر اإلنترنت يتم من خالله عرض المادة التعليمية *
 :لرابط للدخول الى الموقع اإللكرونيوفيما يلي ا(. المعلم

https://sites.google.com/site/webquest9science/home?pli=1 

 

 :صدق المادة التعليمية 0.1.3

ن المحكمين من ذوي م المادة التعليمية بعرضها على مجموعة صدققام الباحث بالتحقق من 
خذ تم األو  ، جلهأعد من أ للغرض الذي  دليل المعلممة ءللتأكد من مدى مال ، الخبرةاالختصاص و 

 (2ملحق رقم ) .تهمضافة بما يتناسب مع رؤياالو  ،التعديلو  ،الحذف بعهتو ، بمالحظات المحكمين

 

 

 

https://sites.google.com/site/webquest9science/home?pli=1
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 :أدوات الدراسة 2.3

 :للدراسة أداتينتم تصميم 

 :حصيلياالختبار الت 0.2.3

أثر الرحالت المعرفية  وفق مستويات بلوم المطور لمعرفة  الباحث بإعداد اختبار تحصيلي قامحيث  
 : لدى طلبة الصف التاسع من خالل  التحصيلعلى 

 .هدافحسب مستويات بلوم و معرفة عدد األتحليل الوحدة الدراسية - 

( 1)ملحق رقم( ل فة ، التطبيق ،االستدالالمعر ) طور وفقا لمستويات بلوم الم بناء جدول مواصفات -
يراعي الوزن النسبي لكل من المحتوى ومستويات األهداف ، حيث تم اعتماد مستويات تصنيف بلوم 

 : م وهي 1003المطبق في العام  TIMSSألغراض اختبارات  الذي استخدم المطور

ات واإلجراءات التي تعد المنطلق رفة بالحقائق والمفاهيم واألدو وتشير إلى المع: مستوى المعرفة  -أ
 .األساسي للعمليات العقلية العليا 

يتمثل هذا المستوى في التطبيق المباشر للمعرفة في المواقف المطروحة : مستوى التطبيق  -ب
ويتطلب قياسه أن يتمكن الفرد من أن يقارن ويطابق ويصنف بهدف تفسير معلومات عملية على 

 .عمليات والتعليمات التي سبق تعلمها ضوء الحقائق والمفاهيم وال

ويشمل أنماطا من العمليات العقلية تتضمن القدرة على التفكير  ( :االستدالل)مستوى التفكير  -ج
وقوانين يمكن  المنطقي المنظم الذي يتضمن التفكير الحدسي واالستقرائي المبني على أنماط أو نماذج

 . دية لى حل مسألة غير اعتياأن تستخدم للوصول إ

متها لمستوى ءو مال ، وضعها في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحهاو  االختبارصياغة تعليمات  -
 . الطالب

 (.7ملحق رقم ) ربعة مموهات لكل سؤالأمن متعدد بواقع  سؤال من نوع االختيار( 16)صياغة  -
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 : صدق االختبار 2.2.3

ختصاص و اإل المحكمين ذوي جموعة من عرضه على م من خالل التأكد من صدق االختبارتم   
جله، والتحقق من السالمة أمن  تعدا داة لقياس ما يهم في مدى مالءمة األخذ رأأجل أالخبرة من 

 .قام الباحث باألخذ بمالحظات المحكمين المتفق عليها ، ثمتساق البدائل والصحة العلميةاو  اللغوية
 (.2)ملحق رقم 

 

 : ثبات االختبار 1.2.3

على  هبتطبيق(  Test-Retest)إعادة االختبار عن طريقاحث بالتحقق من ثبات االختبار قام الب
تم تطبيقه على طالب  حيث  ،عينة استطالعية من مجتمع الدراسة و من خارج عينة الدراسة االصلية

طالبًا و ذلك بهدف ( 10)و البالغ عددهم  ذكور كنار الثانويةاالساسي في مدرسة  تاسعالصف ال
و الذي ( 0.22) ثم قام الباحث بحساب معامل الثبات و الذي كانت نتيجته  ،د ثبات االختبارايجا

، و كذلك تم تحديد زمن االختبار من خالل حساب متوسط الزمن  يعتبر مقبوال في مثل هذه الدراسات
 .الذي استغرقه الطالب في العينة االستطالعية في االجابة على االختبار

 

 :لصعوبة والتمييزمعامالت ا 3.2.3

قام الباحث بتحديد درجة الصعوبة و معامل التمييز لفقرات االختبار بعد تطبيقه على عينة استطالعية 
 :فجاءت النتائج كما يلي  (5و 4ملحق رقم ) فيطالبا ، كما يوضح الجدول ( 22)مكونة من 

 .كانت جميع األسئلة واضحة للطالب  -

 .كانت مدة االختبار مناسبة  -

 :تم حساب معامل الصعوبة لكل سؤال باستخدام المعادلة األتية  -

=معامل الصعوبة 
ن

 %200 × س
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 .جابة صحيحة الطالب الذين أجابوا على السؤال إعدد : حيث س 

 .مجموع الطالب : ن        

 :مل التمييز فقد تم حسابه كما يليأما معا

 .عديا حسب الدرجات تم ترتيب أوراق االختبار تصا -

 (.21.5أقل من ) دنيا و  (21.5على من أو تساوي أ ) لى مجموعتين عليا تم تقسيم أوراق الطالب إ -

جابة صحيحة من بين أولئك الذين حصلوا لطالب الذين أجابوا على كل سؤال إتم حصر عدد ا -
 .على درجات  عليا 

بة صحيحة من بين أولئك الذين حصلوا جالطالب الذين أجابوا على كل سؤال إتم حصر عدد ا -
 .على درجات  دنيا 

 .تم طرح الخطوة الثالثة من الخطوة الرابعة  -

 .يقسم الناتج على عدد أفراد احدى المجموعتين  -

= وبهذا يكون معامل التمييز  -
ن

صس  

 .جابة صحيحة سؤال إلتحصيل الذين أجابوا على العدد طالب الفئة العليا في ا: حيث س  -

 .جابة صحيحة ذين أجابوا على السؤال إعدد طالب الفئة الدنيا في التحصيل ال: ص          

 .مجموع احدى المجموعتين : ن          

تم اعتماد ( 5و 4ملحق رقم ) بناء على جدول درجات الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار  -
ذا كانت ( 0.2 – 0.1)تعد جيدة اذا تراوحت معامالت الصعوبة بين فقرات االختبار ألن الفقرة  ، وا 

 (.1000عودة،).  0.7قيم تمييزها أكبر من 
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 :التعلم استبانة تحمل مسؤولية 2.3

 قاملدى طلبة الصف التاسع في فلسطين حيث التعلم لقياس أثر الرحالت المعرفية على تحمل مسؤولية  
وتعديلها بما يتناسب مع  (27ملحق رقم ) ( Yeşil,2013)سة اجنبية من دراالباحث بترجمة استبانة 

 .(3ملحق رقم)، وظهرت اإلستبانة بصورتها النهائية البيئة الفلسطينية

 

 : صدق االستبانة 0.2.3

 لمحكمين المختصينقام الباحث بالتحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها على مجموعة من ا
و مدى سالمة الصياغة  تحمل المسؤولية نحو التعلم ،مالءمتها لقياس  بداء الرأي في مدىإمن اجل 

 (6ملحق رقم ) .اللغوية للفقرات

 

 :ثبات االستبانة 2.2.3

و من خارج عينة الدراسة  ،قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة
خ الفا إليجاد معامل الثبات، و التي كان ثم باستخدام معادلة كرونبا ،للتحقق من ثبات االستبانة

 .مما يدل على أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات( 0.05)

 

 :متغيرات الدراسة 2.3

 :تشمل الدراسة على المتغيرات التالية 

 . طريقة التدريس:  المتغير المستقل -
 .نثى أالجنس ذكر أو ( : مضبوط)متغير معدل  -
في مادة  تاسعتحصيل طلبة الصف الو  تحمل مسؤولية التعلم القدرة على :المتغيرات التابعة  -

 .العلوم العامة 
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 :اجراءات الدراسة 2.3

 :تيةتبع الباحث الخطوات اآلالتطبيق مراحل هذه الدراسة 

ل على كتاب تسهيل المهمة الموجه لى قسم الدراسات العليا في جامعة القدس للحصو إتوجه الباحث  -
 .ليم في محافظة الخليللى مدير التربية و التعإ

 .تطبيق الدراسة فيها للحصول على موافقتها على تطبيق الدراسة المرادلى المدرسة إ توجه الباحث -
 (22و 20ملحق رقم )

 .نسان أجهزة جسم اإل تم اختيار الوحدة التعليمية و المتمثلة في وحدة -

التأكد من صدق و  ،معرفة العلميةتحليل محتوى الوحدة المختارة من خالل تحديد مكونات هرم ال -
 .التحليل بين شخصيو  ،من خالل التحليل عبر الزمنو  ،من ثبات التحليلو  ،التحليل

 .طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب عادة صياغتها لتتناسب مع إ و  ،تصميم الوحدة التعليمة -

الرحالت  تعليمية بطريقةعداد الدليل الخاص بالمعلم الذي يتضمن مذكرات تدريس الوحدة الإ تم  -
 (0 ملحق رقم) .المعرفية عبر الويب 

خصائيين وذوي األالمحكمين تحقق الباحث من صدق المادة التعليمية بعرضها على مجموعة من  -
 .(2ملحق رقم) .وصى به المحكمون أضافة حسب ما الحذف و اإلالخبرة ثم تم التعديل و 

 .و ثباتها بالطرق المبينة سابقا ،تحقق من صدقهاالو  ،دوات الخاصة بالدراسةعداد األإ تم  -

لحساب ثبات األصلية من خارج عينة الدراسة و  ،اختيار عينة استطالعية من مجتمع الدراسة -
 .معرفة الزمن التقريبي للمقياس لتطبيقهو  ،االختبار التحصيلي

حساب استطالعية و على عينة  ابتطبيقه استبانة تحمل المسؤولية نحو التعلمالتحقق من ثبات  -
 .لفا أكرونباخ  الثبات معامل
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 و تعيين المجموعتين الضابطة و التجريبية بطريقة عشوائية ،تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية -
 .من بين الشعب الموجودة في المدرسة  بسيطة

ن مدرسة الذكور لمدرستيفي كلتا االتجريبية لقبلية على المجموعتين الضابطة و تم تطبيق المقاييس ا -
 .عدها الباحثأ والتي ناث ومدرسة اإل

تدريس المجموعة الضابطة و الرحالت المعرفية عبر الويب تدريس المجموعة التجريبية بطريقة  -
 . عتياديةحسب الطريقة اال

 في كلتا المدرستين الذكور واإلناث طبقت المقاييس البعدية على المجموعتين الضابطة و التجريبية -
 .دريس الوحدةبعد ت

 .الستخراج النتائج و تفسيرها Spssباستخدام برنامج حصائيا إمعالجتها جمع البيانات و  -

 .نقاشها بشكل علمي موضوعي مقنع سير النتائج و تف -

 .كتابة التوصيات والمقترحات -

 

 : المعالجة االحصائية 1.3

قياس ثبات و  لفاأيقة كرونباخ باستخدام طر  نحو التعلم تم حساب ثبات استبانة تحمل المسؤولية
تم حساب ، كما  وحساب معامل اإلرتباط بيرسون  عادة االختبارإ ة قاالختبار التحصيلي باستخدام طري

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة على االختبار وتم اختبار الفرضيات 
 .(1X1)(ANCOVA)باستخدام تحليل التغاير المصاحب



44 
 

 

 

 الرابع لفصلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة نتائج 

 

 البيانات وتحليلها، وجمع تهاإجراءا تنفيذ بعد الدراسة إليها توصلت التي النتائج الفصل هذا يعرض

في تنمية  (المدى قصيرة)فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب  عن الكشف الدراسة وحاولت
 وذلك ، لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين في العلوم  والتحصيل التعلم القدرة على تحمل مسؤولية

   :الرئيس اآلتي السؤال على اإلجابة خالل من

في تنمية القدرة على تحمل مسؤولية  "قصيرة المدى"ية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب ما فاعل
 لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين ؟ في العلوم التعلم والتحصيل

 .وفرضياتها الدراسة أسئلة ضوء في إليها التوصل تم   النتائج التي يلي وفيما

 

  األول بالسؤال المتعلقة النتائج :أوال

طلبة  لتحمل مسؤولية التعلم لدىحصائية بين المتوسطات الحسابية إهل توجد فروق ذات داللة 
والجنس  الصف التاسع في العلوم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى إلى طريقة التدريس

 والتفاعل بيتهما ؟

 لتحمل مسؤولية تعلمية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار السؤال  الإلجابة عن هذ
وذلك بحسب المجموعة في استبانة تحمل مسؤولية التعلم الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة 

 .هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية( 4.5)، ويبين الجدول والجنس
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طلبة  دىلتحمل مسؤولية التعلم لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 5.4)جدول 
 .والجنس، حسب المجموعة  أداة تحمل مسؤولية التعلم المجموعتين في

نتائج تحمل مسؤولية التعلم  االحصاءات الوصفية الجنس

 القبلية

نتائج تحمل مسؤولية التعلم 

 البعدية

 المجموع الضابطة التجريبية المجموع الضابطة التجريبية

 45 32 32 45 32 32 العدد ذكور

 51.91 الحسابي المتوسط

 

53.75 

 

52.83 63.04 

 

58.81 

 

60.93 

 9.99 االنحراف المعياري

 

5.99 

 

7.99 2.56 

 

7.37 

 

4.97 

 27 24 54 27 24 54 العدد إناث

 61.12 60.69 61.54 35.47 33.74 37.19 المتوسط الحسابي

 6.27 6.82 5.73 8.1 6.32 9.88 االنحراف المعياري

 316 61 64 316 61 64 العدد المجموع

 61.02 59.75 62.29 44.15 43.75 44.55 المتوسط الحسابي

 5.63 7.1 4.15 8.06 6.18 9.94 االنحراف المعياري

 

 لتحمل مسؤولية التعلمأن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية ( 5.4)يالحظ من الجدول 
حيث بلغ  (التجريبية والضابطة)ي الدراسة بين مجموعت ستبانة تحمل مسؤولية التعلملطلبة على ال

، ولمعرفة ما إذا (61.02)بينما بلغ المتوسط الحسالي البعدي ( 44.15)المتوسط الحسابي القبلي 
د ــة عنـة إحصائيـذات دالل لتحمل مسؤولية التعلمكانت الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية 

وكانت النتائج كما في ،(ANCOVA)الثنائي التغاير تم استخدام اختبار تحليل( α=0.05) وى ـمست
 (.4.6) الجدول
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أداة الطلبة في  لتحمل مسؤولية التعلم عند(ANCOVA) الثنائي نتائج تحليل التغاير(: 5.3)جدول 
 .والتفاعل بينهماالجنس بحسب طريقة التدريس و تحمل مسؤولية التعلم 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 5.553 7.89 315.42 4 315.42 االختبار القبلي

 5.554 89.73 2312.22 4 2312.22 المجموعة

 5.32 0.97 24.53 4 24.53 الجنس

 5.15 5.555 5.54 4 5.54 الجنس×المجموعة

 -- -- 27.24 434 5552.25 الخطأ

 -- -- -- 125 522542.5 الكلي

 

 :النتائج المتعلقة بالمجموعة

طلبة المجموعتين  استجاباتالمحسوبة للفرق بين متوسطي ( ف)أن قيمة ( 5.7)يالحظ من الجدول 
 (5.554)تقريبا ، وان مستوى الداللة يساوي (89.73)هي  التحصيلالتجريبية والضابطة في اختبار 

اك فروقًا ذات داللة إحصائية بين طلبة كل ، أي أن هن(α=0.05)وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة 
يبين المتوسطات  (4.5)من المجموعتين التجريبية والضابطة، ولمعرفة مصدر الفروق فان الجدول 

 :الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب المجموعة
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 مسؤولية التعلمالبعدية الستبانة تحمل  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية:(5.2)الجدول
 .حسب المجموعة

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 5.75 75.55 الضابطة

 5.25 25.15 التجريبية

 

كبر من أوهو  (25.15)أن المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية هو  (5.2)ويالحظ من الجدول 
بين المجموعتين لصالح المجموعة وبذلك تكون الفروق ( 75.55)متوسط المجموعة الضابطة 

 .التجريبية

 :النتائج المتعلقة بالجنس

وأن مستوى ( 0.97)هي الجنس المحسوبة لمتغير ( ف)أيضًا أن قيمة  (5.7)ويالحظ من الجدول 
يكون هناك فرق   ال وبذلك (α=0.05)من مستوى الداللة  كبرأوهذه القيمة  (5.325)الداللة يساوي 

 .المجموعتين الضابطة والتجريبية دالٌّ إحصائيًا بين

 

 :والجنس التفاعل بين المجموعةالنتائج المتعلقة ب

ومستوى  (5.555)هي الجنس للتفاعل ما بين المجموعة و ( ف)نجد أن قيمة ( 5.7)بالعودة للجدول 
ثر للتفاعل بين أجد يو ال نه أأي  (α=0.05)من مستوى الداللة  كبرأوهي قيمة  (5.15)الداللة يساوي 
 .الجنسالمجموعة و 
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا 

حصائية بين المتوسطات الحسابية لتحصيل طلبة الصف التاسع في مادة إهل توجد فروق ذات داللة 
 هما ؟والجنس والتفاعل بين العلوم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى إلى طريقة التدريس

 أفراد لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية، استخراج المتوسطات تم، األول السؤال عن ابةولإلج

, رحالت معرفية ) طريقة التدريس  :الدراسة لمتغير وفقا القبلي والبعدي االختبار على الدراسة
 .(عتيادية اال

 :4.1) )الجدول في مبينة هي كما النتائج وكانت

 القبلي االختبار على الطلبة لعالمات المعيارية واالنحرافات لحسابيةا المتوسطات( 5.5)جدول 

 .والجنسالمجموعة   :لمتغيري وفقا والبعدي

االحصاءات  الجنس

 الوصفية

 نتائج االختبار البعدي نتائج االختبار القبلي

 المجموع الضابطة التجريبية المجموع الضابطة التجريبية

 45 32 32 45 32 32 العدد ذكور

 45.4 42.5 41.2 1 1.4 5.5 المتوسط الحسابي

 2.4 3.2 2.2 2.4 3.7 2.7 االنحراف المعياري

 27 24 54 27 24 54 العدد ناثإ

 44.5 45.2 47.1 45.44 45.4 45.3 المتوسط الحسابي

 5.44 5.4 2.5 2.44 5.4 3.3 االنحراف المعياري

 316 61 64 316 61 64 العدد المجموع

 1..3 36.1 39.1 5.19 5.6 5.1 سط الحسابيالمتو

 1.9 1.6 4 1.31 1.11 1.5 االنحراف المعياري

أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على ( 4.5)ويالحظ من الجدول 
فروق ، ولمعرفة ما إذا كانت ال(التجريبية والضابطة)بين مجموعتي الدراسة  التحصيل البعدياختبار 
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تم ( α≤0.05) وى ـد مستــة عنـة إحصائيـالظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات دالل
 .(4.2) وكانت النتائج كما في الجدول،(ANCOVA)الثنائي استخدام اختبار تحليل التغاير

 

يل التحص لعالمات الطلبة في اختبار (ANCOVA) الثنائي نتائج تحليل التغاير(: 5.4)جدول 
 .والتفاعل بينهما المجموعة والجنسبحسب 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 005. 29.20 244.54 1 351.84 االختبار القبلي

 005. 13.49 162.62 1 162.62 المجموعة

 .555 32.44 224.15 4 224.15 الجنس

 5.12 5.552 5.55 1 5.557 سالجن×المجموعة

 ــــ ــــ 43.55 434 4572.747 الخطأ

 ــــ ــــ ــــ 434 22274.555 الكلي

 (α = 0.05)دالة عند مستوى الداللة  *

 :(بالتحصيل) النتائج المتعلقة بالمجموعة

المحسوبة للفرق بين متوسطي أداء طلبة المجموعتين ( ف)أن قيمة ( 5.3)يالحظ من الجدول 
 (0.00)تقريبا ن مستوى الداللة يساوي أ، و (42.51)هي  التحصيللتجريبية والضابطة في اختبار ا

، أي أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين طلبة كل (α=0.05)وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة 
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وسطات يبين المت (4.3)ن الجدول إوالضابطة، ولمعرفة مصدر الفروق فمن المجموعتين التجريبية 
 :الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب المجموعة

 

حسب  التحصيللمتغير البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية(:5.7)الجدول 
 .المجموعة

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 0.43 16.08 الضابطة

 0.46 18.41 التجريبية

 

كبر من أوهو  (18.41)أن المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية هو ( 4.3)الجدول ويالحظ من 
وبذلك تكون الفروق بين المجموعتين لصالح المجموعة ( 16.08)متوسط المجموعة الضابطة 

 .التجريبية

  :النتائج المتعلقة بالجنس 

لبة المجموعتين المحسوبة للفرق بين متوسطي أداء ط( ف)أن قيمة ( 4.2)يالحظ من الجدول 
 (0.00)تقريبا ، وان مستوى الداللة يساوي (32.47)هي  التحصيلالتجريبية والضابطة في اختبار 

الذكور ، أي أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين (α=0.05)قل من مستوى الداللة أوهذه القيمة 
ابية المعدلة لالختبار يبين المتوسطات الحس (5.5)ن الجدول إ، ولمعرفة مصدر الفروق فناثواإل

 :جنسالبعدي حسب ال
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حسب  التحصيللمتغير البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية(:5.2)الجدول 
 .جنسال

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 5.51 45.15 ذكر

 5.55 44.44 أنثى

وهو اكبر من متوسط  (45.15)هو ذكور المعدل للأن المتوسط ( 5.5)ويالحظ من الجدول 
 .الذكوروبذلك تكون الفروق بين المجموعتين لصالح ( 44.44)ناثإلا

 

 :الجنسالتفاعل بين المجموعة و النتائج المتعلقة ب

ومستوى  (5.552)هي  والجنسللتفاعل ما بين المجموعة ( ف)نجد أن قيمة  (4.2)بالعودة للجدول 
ثر للتفاعل بين أيوجد ال نه أأي  (α=0.05)من مستوى الداللة  كبرأوهي قيمة  (5.12)الداللة يساوي 
 .الجنسالمجموعة و 
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 ملخص نتائج الدراسة 1.4

  

وجود فروق دالة إحصائيًا في تحمل مسؤولية التعلم لدى طلبة الصف التاسع في مادة العلوم تعزى  .4
 .لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

 .فروق دالة إحصائيًا في تحمل مسؤولية التعلم تعزى للجنس وجودي ال .3

وجود فروق دالة إحصائيًا في تحمل مسؤولية التعلم لدى طلبة الصف التاسع في مادة العلوم ي ال .2
 . تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

قة التدريس وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم تعزى لطري .5
 .ولصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم تعزى للجنس ولصالح  .4
 .الذكور

وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم تعزى للتفاعل بين ي ال .7
 .طريقة التدريس والجنس
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 خامسالفصل ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة النتائج و التوصيات

 :المقدمة 0.2

في تنمية  (المدى قصيرة)فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب هدفت الدراسة إلى استقصاء   
  .لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين في العلوم والتحصيل التعلم القدرة على تحمل مسؤولية

قبل تم استخدام أداة تحمل مسؤولية التعلم ، دراسة تم تطبيق اختبار تحصيلي، و ف من الولتحقيق الهد
فيما يأتي مناقشة لهذه البدء بالمعالجة التجريبية وبعد االنتهاء منها، وتم تحليل النتائج وعرضها، و 

 .النتائج
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 مناقشة النتائج 2.2

 

 :بالسؤال األولمناقشة النتائج المتعلقة  0.2.2

لدى طلبة الصف التاسع  التعلم مسؤولية تحمل حصائية بين متوسطاتإهل توجد فروق ذات داللة 
 ؟( والتفاعل بين طريقة التدريس والجنس, والجنس, طريقة التدريس : تعزى إلى  في العلوم

بين ( α≤ 0.05)أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ستجابات الطالب على استبانة تحمل مسؤولية التعلم لدى أفراد المجموعة التجريبية، و متوسط ا

متوسط استجابات الطالب لدى المجموعة الضابطة، و ذلك لصالح المجموعة التجريبية، أي أن 
التدريس المعتمد على طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب ساهم في زيادة تحمل مسؤولية التعلم لدى 

 .ب في مادة العلومالطال

لى المعرفة وكانوا مشاركين اعتمدوا على أنفسهم في الوصول إ و يمكن تفسير النتيجة بأن الطالب
ألنه باستطاعة الطالب الوصول توفر لهم جو من الحرية ألمنظمة و فاعلين في العملية التعليمية و 

وقت يريد ومن أي مكان سواء عده الباحث في أي وحة عبر الموقع االلكتروني الذي أ للدروس المطر 
لى المعلومات وتقييم يقة تعتمد على الطالب في الوصول إفهذه الطر  . من المدرسة أو من المنزل

مسؤولية التعلم لدى  نتاجات تعلمه وعرضها أمام الطلبة في مجموعته وهذا ساهم في زيادة تحمل
تتمركز حول الطالب فالطالب هو طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب الطالب، باإلضافة إلى أن 

ليه في الرحلة المعرفية عبر طط لكيفية تنفيذ المهام الموكلة إمحور العملية التعليمية فيها فهو يخ
نها ى نفسه في تنفيذ المهام الموكلة إليه، كما أالمصادر المختلفة المتوفرة لديه مما يزيد من اعتماده عل

ومشاركتهم في جميع األنشطة داخل الحصة وخارجها  الطالب تعمل على زيادة التفاعل والتواصل بين
ثراء المادة التعليمية عن طريق البحث عبر  وتزيد من نشاط الطالب في تحضير دروسه قبل الحصة وا 

 .مي زيادة تحمل مسؤولية التعلم لديهلوبالتا اإلنترنت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة

 Web Quest))ات ربطت بين الرحالت المعرفية عبر الويب ولم يجد الباحث على حد علمه دراس
المعرفية عبر الويب في  ن هناك دراسات تناولت أثر الرحالتتحمل مسؤولية التعلم لدى الطلبة إال أو 
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؛ 1022زهران وشحاتة،؛ 1027ابو خرمة،)ودافعية الطالب نحو المادة الدراسية مثل دراسة اتجاهات 
halat,2008 ؛ 1006جاد هللا،؛Chuo,2004.) 

؛ 1020الخزاعلة وحمدون،)وهناك دراسات تناولت موضوع المسؤولية التحصيلية مثل دراسة 
Sreekala,2007 )والتي اتفقت نتائجها مع هذه الدراسة. 

بين ( α≤ 0.05)وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ستبانة تحمل مسؤولية التعلم لدى أفراد المجموعة التجريبية، و متوسط استجابات الطالب على ا

 .متوسط استجابات الطالب لدى المجموعة الضابطة تعزى للجنس 

ن الطالب الذكور واإلناث تعرضوا لنفس الظروف أثناء تطبيق الدراسة وألن ويمكن تفسير ذلك بأ
للطالب الذكور واإلناث بصفتها طريقة طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب وفرت التشويق والحماسة 

تدريس حديثة ربطت الطالب بشبكة االنترنت التي هي مركز اهتمام الطالب في العصر الحالي 
 .ويقضون الكثير من وقتهم في تصفحا 

بين ( α≤ 0.05)وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ب على استبانة تحمل مسؤولية التعلم لدى أفراد المجموعة التجريبية، و متوسط استجابات الطال

 .للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس متوسط استجابات الطالب لدى المجموعة الضابطة تعزى 

أي أنه ال يوجد تأثير متبادل بين الجنس وطريقة التدريس وذلك يعود إلى االنتشار الواسع الستخدام 
كور واإلناث على حد سواء وـن استخدام طريقة الرحالتالمعرفية زادت من تحمل اإلنترنت بين الذ

 .مسؤولية التعلم لدى الطالب بغض النظر عن اختالف جنسهم 
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 :بالسؤال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة  2.2.2

مادة  حصائية بين المتوسطات الحسابية لتحصيل طلبة الصف التاسع فيإد فروق ذات داللة هل توج
 ؟( هماوالتفاعل بين, والجنس , طريقة التدريس ):تين الضابطة والتجريبية تعزى إلىالعلوم بين المجموع

بين ( α≤ 0.05)أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
توسط عالمات متوسط عالمات الطالب على اختبار التحصيل لدى أفراد المجموعة التجريبية، و م

الطالب لدى المجموعة الضابطة، و ذلك لصالح المجموعة التجريبية، أي أن التدريس المعتمد على 
 .طريقة الرحالت المعرفية ساهم في زيادة تحصيل الطالب في مادة العلوم

 لقد وصفت العديد من بيئات التعلم القائم على اإلنترنت كأنسب وسيطلتطبيق مبادئ البنائية لألغراض
التعليمية وتأتي مبادئ النظرية البنائية في التربية لتؤكد على مميزات استخدام اإلنترنت في التدريس 
حيث تصمم المادة العلمية في الرحالت المعرفية عبر الويب بحيث تترك للمتعلم امكانية بناء المعرفة 

إلنترنت في التعلم البنائي كما أن النظرية البنائية وضعت مبادئ لإلستخدام الفعال ل.  وفق خبراته 
والتشجيع على التفاعل ذي المعنى مع المحتوى منها توفير الوصول الى المصادر الغنية بالمعلومات 

 .وتعاون المتعلمين معا ليواجهوا ويدعموا ويجيبوا بعضهم البعض 

ويب وضح النتيجة بأن التدريس وفق طريقة الرحالت المعرفية عبر ال هذه يمكن تفسير في ضوء ذلكو 
للطالب األهداف التعليمية في بداية رحلته المعرفية مما ساهم في معرفة الطالب المطلوب منه قبل 
التعلم، وكذلك وضحت للطالب طبيعة المهام المطلوبة منه وجعلت الطالب عنصرا نشطا في عملية 

مما يساهم في  ،اصة بهالتعلم يشارك في البحث عن المعرفة العلمية بنفسه وتشكيل البنية المعرفية الخ
كما أن الباحث . بقاء أثر التعلم لفترة أطول من الطريقة التقليدية التي يكون فيها الطالب مستقبال سلبيا

قد حرص على توفير المصادر العلمية التي تحقق األهداف العلمية المطلوبة وال تؤدي الى تشتيت 
من التشويق مما يساهم في زيادة دافعيته الطالب، كما أن الرحالت المعرفية تضع الطالب قي جو 

 .نحو التعلم وزيادة تحصيله العلمي 

؛ 1006جاد هللا،؛ 1022زهران وشحاته ،؛ 1027سمارة،)و تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
Chuo,2004 ؛Gaskill , McNulty & Brooks, 2006.) أن التدريس والتي تتفق جميعها على

 .ت المعرفية ساهم في زيادة تحصيل الطالب في مادة العلومالمعتمد على طريقة الرحال
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بين ( α≤ 0.05)وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
على اختبار التحصيل لدى أفراد المجموعة التجريبية، و متوسط ( ناثالذكور واإل)متوسط عالمات 

بطة، و ذلك لصالح المجموعة التجريبية ولصالح الذكور أي أن عالمات الطالب لدى المجموعة الضا
التدريس المعتمد على طريقة الرحالت المعرفية ساهم في زيادة تحصيل الطالب الذكور في مادة 

 .العلوم

ن طريقة خدام لشبكة اإلنترنت من اإلناث ألو يمكن تفسير النتيجة بأن الطالب الذكور أكثر إقبال واست
نترنت عبر المصادر التي يحددها شبكة اإل يب تعتمد على البحث عبرفية عبر الو ر الرحالت المع

  .الباحث

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم  وأظهرت نتائج الدراسة
تدريس تفاعل بين طريقة التدريس والجنس أي أنه ال يوجد تأثير متبادل بين الجنس وطريقة التعزى لل

 .وذلك يعود إلى االنتشار الواسع الستخدام اإلنترنت بين الذكور واإلناث على حد سواء 
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 التوصيات 3.2

 

 :على ضوء النتائج التي خلصت لها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية

أن يقوم معلمو العلوم بالتخطيط لدروسهم وفق طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب لزيادة  .2
 .حصيل و تنمية تحمل المسؤولية نحو التعلم عند الطالبالت
 

ستراتيجيات النظرية البنائية في التعليم و علمين قبل الخدمة و أثنائها على إتأهيل و تدريب الم .1
 .طريقة الرحالت المعرفية عبر الويب لما تحققه من فائدة للطالب

 
م وخصوصا طريقة الرحالت التعلينترنت في مراعاة مصممي المناهج استخدام اإلضرورة  .7

 .عرفية عبر الويبالم
 

الرحالت المعرفية عبر الويب على متغيرات  إجراء مزيد من البحوت والدراسات لبحث فاعلية .4
 .أخرى غير التي وردت في الدراسة، وعلى مواد دراسية أخرى ومستويات صفية أخرى 
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 : المراجع

 : العربية المراجع

أثر التدريس باستخدام الرحالت المعرفية ونموذج سوخمان االستقصائي في (: 1027.)ع ,ابو خرمة
تنمية التفكير الناقد والدافعية واكتساب المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثامن األساسي في 

 .األردن ,جامعة اليرموك,أطروحة دكتوراة . محافظة العاصمة
 

علميه باستخدام نماذج الويب كويست ومعرفة أثرها تصميم دروس تعليمية ت(: 1006.)ز، جاد هللا
 .األردن , الجامعة األردنية . في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي واتجاهاتهم نحو الكيمياء

 

العالقة بين التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدى عيمة من طلبة ):0202.(الجراح،ع 

.4، العددوم التربويةالمجلة األردنية في العل.جامعة اليرموك



 Web)استراتيجية باستخدام العضوية الكيمياء تدريس فاعلية (:1021.)ب ،أحمدو  ،ع جمعة،
quest)  مجلة م،العلو  كلية ،السليمانية جامعة .الثالثة المرحلة طلبة تحصيل كويست في الويب 

 .72ص -51،ص)51)العدد،الفتح

 
في تدريس العلوم ( web quest)ة عبر الويب أثر توظيف الرحالت المعرفي(:1000.)و، جودة

, غزة, الجامعة اإلسالمية. على تنمية التنور العلمي لطالب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة
 .فلسطين 

 
 أثر استراتيجية الويب كويست في تنمية التفكير الناقد (:1002.)م , نوفل , م, الحيلة 

المجلة ( . األنروا)ر لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية والتحصيل الدراسي في مساق تعليم التفكي
 .األردن , 7العدد ,  األردنية في العلوم التربوية
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المسؤولية التحصيلية لدى طلبة الثانوية العامة في مدارس تربية (:1020.)م ,الحمدون ,م , الخزاعلة
 .707ص-722ص,العدد األول ,مجلة الجامعة اإلسالمية .قصبة المفرق 

 
 بالتحصيل عالقتها في للتعلم الذاتي التنظيم واستراتيجيات الدافعية المعتقدات :( 3553).ز ردادي،

 .41عدد ،بالزقازيق التربية كلية مجلة .المنورة المدينة منارات مدارس تالميذ لدى الدراسي

 

سي لدى تالميذ فاعلية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدرا(:1003.)ر,الزعانين 
شترك بين مالبرنامج ال, الصف التاسع األساسي بفلسطين  واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب

 .فلسطين ,غزة ,األقصى -جامعتي عين شمس
 

 .، دار وائل، عمان8، طالحاسوب البرمجيات الجاهزة(: 2116( )معدون )الزعبي، ب، وآخرون 
 

فية عبر شبكة االنترنت في تحصيل طلبة الفرقة فاعلية رحلة معر (:1022.)ن ,شحاتة, ه ,زهران
المجلة الدولية لألبحاث . الثالثة بكلية التربية لمادة جغرافية النظم الطبيعية وتنمية اتجاهاتهم نحوها

 .70العدد,مارات العربية المتحدة جامعة األ، التربوية
 

 .فلسطين , رام هللا, لتوزيعدار الشروق للنشر وا ,أساليب تدريس العلوم(: 1005(.)معد.)ع ,زيتون 

دار . والتعليم استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية :( 3552) . السرطاوي، ع، جسعادة، 
 .الشروق للنشر والتوزيع، عمان

الشروق للنشر  دار.(مع مئات األمثلة التطبيقية)تدريس مهارات التفكير(:1007(.)معد.)ج, سعادة
 .ناألرد, عمان , والتوزيع

 
 في التحصيل) ت المعرفيةالرحال(أثر استخدام استراتيجية الويب كويست (. 2113. )سمارة، نسرين

، رسالة ماجستير غير نجليزيةمادة اللغة اال  المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في
 .منشورة، جامعة الشرق األوسط
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بعض السمات الشخصية لطلبة جامعة دراسة وصفية لمستوى (. 1022.)ن ,العبوشي,ع  ,صوالحة
 .20العدد,جامعة بغداد ,مجلة العلوم النفسية. عمان األهلية وعالقتها ببعض المتغيرات

 
مجلة (". احدى استراتيجيات التعلم عبر الويب)الرحالت المعرفية عبر الويب  (:"1024.)طلبة، ع
   .،العدد الخامسااللكترونيالتعليم 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=31&sessio(
)nID=14 

mans.edu.eg/index.php?sessionID=36&page=news&task=showhttp://emag.(
&id=446 )12.22.1024. 

 
للتربية،  القاسمي أكاديمية كلية، الغربية جامعة باقة مجلة .اإلنترنت في البرمجة (:1004.)م طيبي،
 .فلسطين

 
، لكترونيمجلة التعليم اإل ."األسس النظرية والفلسفية للويب كويست"(:1024اب،.)عبد العاطي،ح
 .العدد الرابع عشر

                                                                             
 الدراسي التحصيل على وأثرهما التعلم الدافعية واستراتيجيات بنية دراسة (:4111.)ع الحميد، عبد

 . 22عدد  ،زيقبالزقا التربية كلية مجلة ،الزقازيق جامعة التربية طالب كلية لدى

 
.  أثر برنامج تعليمي في تعديل توجهات المسؤولية التحصيلية(:1027.)ه, سليمان,ع ,العتوم

 .األردن ,جامعة اليرموك 
 

علم النفس التربوي بين (: 1005(.)معدون .)م, أبو غزال , ع, الجراح, ش ،عالونة، ع، العتوم
 .مان ع, دار المسيرة للنشر والتوزيع ,  النظرية والتطبيق

 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=31&sessionID=14
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=31&sessionID=14
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=36&page=news&task=show&id=446%20)28.11.2014
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=36&page=news&task=show&id=446%20)28.11.2014
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استخدام  إتجاهات طلبة الصف االول ثانوي في مدارس مدينة عمان نحو(: 2116. )العساف، ف
 .، عمانالجامعة األردنية، في العملية التعليمية االنترنت

 

 مهارات اكتساب على المهنية للتنمية وورلدلينكس برنامج أثر (:3555.)و ،عقل،م عسقول،

 في قدم بحث .الغوثبوكالة األساسية المرحلة علميم لدى بعد عن التعلم مشاريع تصميم

 للعلوم الجامعيةالكلية وطموح، وتحديات واقع :فلسطين في والمهني التقني التعليم مؤتمر

 .42/45/3555-43 التطبيقية،



أثر استراتيجيات التعلم النشط في تنمية الفعالية (:1021.)ا ,عبد,ا ,الشلبي,ف ,ابوعواد,ا ,عشا
كلية العلوم .لتحصيل األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدوليةالذاتية وا

 .األردن(األنوروا),التربوية الجامعية
 

 .دار األمل للنشر والتوزيع ،عمان. القياس والتقويم في العملية التدريسية(:1000.)عودة، أ
 

 تدريس في(Web quest) الويب عبر لمعرفيةا الرحالت استخدام فاعلية مدى(: 1022.)ز ر،الفا

 رسالة .االساسي الثامن الصف تالميذ لدى والتحصيل التأملي التفكير مستوى على فياراالجغ
 .فلسطين غزة،ر، االزه جامعة . منشورة غير ماجستير

 

الويب أثر التفاعل بين تنويع استراتيجيات التدريس بالرحالت المعرفية عبر (: 1027.)م , فتح هللا 
(web quest ) وأساليب التعليم في تنمية مهارات التعلم االتي واإلستيعاب المفاهيمي في مادة

 . 113ص -255ص, 202العدد ,  المجلة التربوية.  الكيمياء لدى طالب الصف األول الثانوي 
 

 للنشر دار الشروق : عمان .الصفيعي التعلم سيكولوجية.( 2000 ): قطامي،ن، ي قطامي،

 .وزيعوالت
 

 .عمان , دار الثقافة للنشر والتوزيع .  حوسبة التدريس(: 1022(.)معد.)غ , قطيط 
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أثر برنامج ارشادي وفق اسلوب الفعالية الذاتية في تنمية (: 1000.)ح ,سهيل,م ,العبيدي,م, محمود
 .42العدد, مجلة ديالى. األمانة المهنية والمسؤولية الشخصية لدى موظفي كلية التربية

 

 

 :المراجع األجنبية 

Allan، J. Street، M(2007): The Quest for Deeper Learning: An 

Investigation into the Impact of a Knowledge-Pooling WebQuest in 

Primary Initial Teacher Training.British Journal of Educational 

Technology،v38، n6، pp 1102-1112. 

 

Chuo, T. (2004): The Effect of the Web Quests Writing Instruction 

on EFL Iearners Writing Performance, Writing Apprehension, and 

Perception. Unpublished doctoral dissertation. La Sierra University, 

China. 

 

Dodge، B (1995): WebQuests: A technique for Internet-based 

learning.distance Educator، v1،n2، pp10-13. 

Dodge, B. (2004). What are the essential parts of a WebQuest? 

)http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/webquests/index_s

ub7.html( 

 

Gaskill، M. McNulty، A. Brooks، D(2006): Learning from 

WebQuests.Journal of cience Education and Technology، v15، 

n2،pp133-136. 

 

Halat، E(2008): The Effects of Designing Webquests on the Motivation of 

Pre-Service Elementary School Teachers International. Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology، v39،n6،pp793-

802. 

 



64 
 

Ikpeze ,C.Fenice,B.(2007): Web-based inquiry learning :Facilitating 
thoughtful literacy with Web Quest , The reading teacher Journal, 
Vol.60,No.7 ,P.644. 
 

Lara, S& Reparaz, Ch. (2007): Effectiveness of cooperative learning 

fostered by working with WebQuest. Electronic Journal of Research 

in Educational Psychology, 5(3) , pp731-756. 

 

Oliver ,D.(2010):The Effect and Value of a Web Quest Activity on 
Weather in a 5th Grade Classroom, Pro Quest Dissertation&Theses. 
P No. 3405042. 

  

Pintrich, P. DeGroot, E. (1990): Motivational and selfregulated 

learning components of classroom academic performance. Journal of 

Educational Psychology, 82(1), 33-40. 

Sui-Chu, H. (2004): Self-Regulated Learning and Academic Achievement of 

Hong Kong Secondary School Students. Education Journal, vol32. pp87-

107. 

 
Sreekala, E. (2007): Academic chievement of Students: 
Implementation of a Theoretical Model of Personal Causation in 
the Classroom. Retrieved on 2/5/2011 from 
http:/www.ejournal.aiaer.net/vol22110/ 9.pdf. 
 
 

Wilke, R. (2003):The Effect of Active Learning on Student 

Characteristics in a Human Physiology Course for None Majors. 

Advances in Physiology Education. 27, 207-223. 



65 
 

 

Yeşil,R.(2013): School Learning Responsibility Scale’s Validity and 
Reliability Study (For primary school students). Mevlana International 
Journal of Education (MIJE).Vol. 3(4), pp. 1-14, 1 December, 
2013. 
 

Zimmerman, B. (1986): Becoming a self- regulated learner:which are 
the key subprocesses?. Contemporary Educational Psychology, 11, 
307-313. 

 

         Zimmerman, B. (1995). self- regulation Involves more than          

         metacognitions: A Social cognitive perspective. Educational           

          psychologist, 30 (4), 217- 221. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 المالحق

 (0)ملحق رقم 

 

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 

 

 .ي مادة العلوم العامة للصف التاسع األساسيفقرات اختبار التحصيل تحكيم ف

 ة/المحترم                                                              ة /حضرة السيد

في  "قصيره المدى"فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب  "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
وذلك ".  والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين التعلم مسؤولية تنمية القدرة على تحمل

 .استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

 

في تنمية القدرة  "قصيره المدى"فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب لذا ومن أجل اختبار 
أعد الباحث هذا  .والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين لمالتع على تحمل مسؤولية

 .االختبار

 

ونظراً لما عهدناه فيكم من خبرة عملية وعلمية يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار وإبداء  

 .الرأي في فقراته وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا

 مع الشكر والتقدير

 الباحث

 أسامة قطيط
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 (2) رقم ملحق
 "أجهزة جسم االنسان"جدول المواصفات الوحدة الثانية 

ل
ص
لف
ا

 

 

 الدرس

عدد 

 الحصص

وزن 

المفاهيم 

بناء على 

عدد 

 الحصص

  عدد االسئلة في مستويات المعرفة

ع
مو
ج
لم
ا

 

المعرفة 

 والفهم

 االستدالل التطبيق

ل 
ألو
ا

 :
ي
ضم

له
ز ا
ها
ج
ال

 

 4أجزاء الجهاز الهضمي الرئيسية 

 (بلعوم والمريءالفم وال)      

2 7%  

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

45 

 أجزاء الجهاز الهضمي الرئيسية

المعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء )

 (الغليظة 

2 7% 

 ملحقات الجهاز الهضمي و آلية الهضمي

 

3 10% 

المواد الغذائية أهميتها ومصادرها 
وبعض المشكالت الصحية للجهاز 

 الهضمي

5 15% 

   
   
   

ني
الثا

 :
ن  

ورا
ز ال

جها
 

  %12 4 أعضاء الجهاز الدوري ووظائفها

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

( الرئوية)الدورة الدموية الصغرى 
 ( .الجهازية)والكبرى 

3 9% 

الجهاز الليمفي وبعض المشكالت 
 .الصحية لجهاز الدوران 

 

2 7% 

 %6 2 ز الدورانبعض المشكالت الصحية لجها
ث 
ثال
ال

 :
ي
س
نف
الت
ز 
ها
ج
ال

 
 تركيب الجهاز التنفسي

 

3 9%  

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

2 
الحركات التنفسية وتبادل الغازات 

 وتنظيم عملية التنفس

 

4 12% 

 ظواهر مرتبطة بالجهاز التنفسي

وبعض المشكالت الصحية للجهاز 

 التنفسي

2 6% 
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 (3)ملحق رقم 
 "أجهزة جسم اإلنسان"تحصيل في مادة العلوم لوحدة اختبار 

 لصف التاسع األساسيا

..../...../........... التاريخ                                               : ............................. اسم الطالب 

 ( دقيقة 55: ) الزمن                                                                     )     (               الشعبة 

 :غلق ممر الهواء هي لعضلة التي تا -1

 .           العضلة الفؤادية  - أ

 لسان المزمار         - ب

 .         العضلة البوابية   - ت

 .عضلة اللسان  - ث

 

 :حركة انتقال الطعام داخل المريء تسمى  -2

 .       الحركة الدودية  - أ

      كة االنزالقية  رالح - ب

 البلع                     - ت

 .انقباض المريء  - ث

 

 :يوجد على سطح األمعاء الدقيقة انثناءات وظيفتها  -3

 .تساعد على حركة الطعام داخل األمعاء  - أ

 .تساعد على زيادة سطح االمتصاص داخل األمعاء  - ب

 .تعمل على هضم الطعام داخل األمعاء  - ت

 .تساعد على افراز العصارات الهاضمة   - ث

 

 : وظيفتهفي الشكل المجاور  من الجهاز الهضمي العضو -4

 .      إفراز األنزيمات الهاضمة فقط  - أ

 .        إفراز هرمون األنسولين فقط - ب

         إفراز هرمن الغلوكاغون فقط - ت

 . إفراز هرموني الغلوكاغون واألنسولين وبعض األنزيمات الهاضمة - ث

 

 :عشر بواسطة  يتم استكمال هضم الطعام في االثنا -5

 .العصارة الهاضمة في األمعاء الدقيقة  - أ

 .حركة األمعاء الدقيقة - ب

 العصارة الصفراء من الكبد واألنزيمات الهاضمة من البنكرياس  - ت

 . إفرازات المعدة  - ث
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أذا تمت إزالة الحويصلة الصفراوية من جسم مريض بسبب التهاب شديد ماذا تتوقع أن  -6

 : يحصل إلفرازات الكبد

 .العصارة الصفراء يتوقف الكبد عن إفراز  - أ

 .يتم التخلص من العصارة الصفراء عن طريق مجرى البول  - ب

 .يتم طرح العصارة الصفراء مباشرة في أالثنا عشر  - ت

 .ال يحتاج الجسم للعصارة الصفراء  - ث

 

 :أي األجزاء في الشكل المجاور يشير الى مكان هضم البروتينات  -7

   -د            -ج         -ب       - أ

 

 

 :هون في المصادر الحيوانية مثل توجد الد -8

 .الحليب ومشتقاته والبيض  - أ

 .الخبر واألرز  - ب

 .اللحوم والزبدة  - ت

 .الخضروات  - ث

 

 :لتجنب اإلصابة باإلمساك ينصح تناول  -9

 .األطعمة التي تحتوي على ألياف  - أ

 .األطعمة التي تحتوي على ماء أكثر  - ب

 .األطعمة التي تحتوي على دهون  - ت

 .ريات األطعمة التي تحتوي على سك - ث

 

عند اإلكثار من تناول األطعمة التي تحتوي على مواد حمضية وأمالح فإنها تزيد  -11

 :فرصة اإلصابة بـ

 .اإلسهال  - أ

 .السمنة  - ب

 .القرحة المعدية  - ت

 .اإلمساك  - ث

 

 :يتكون القلب من  -11

 .أربع حجرات  - أ

 .حجرة واحدة  - ب

 .حجرتين  - ت
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 .ثالث حجرات  - ث

 

 

  منه في القلب واألوعية الدموية لماذا ال يرجع الدم باالتجاه المعاكس الذي جاء -12

 .بسبب ضغط الدم  - أ

 .بسبب الجاذبية  - ب

 .بسبب وجود صمامات تمنع رجوعه  - ت

 .بسبب نبض القلب  - ث

 

 :جدران الشرايين أكثر سمكا من األوردة  -13

 .ألنها تنقل دم أكثر  - أ

 .لتتحمل وزن الدم  - ب

 .لتتحمل ضغط الم  - ت

 .لزيادة ضغط الدم  - ث

 

 :األوردة بواسطة  يقوم الدم بالعودة الى القلب عبر -14

 .قوة ضغط الدم  - أ

 .انقباض عضالت الجسم  - ب

 .سحب القلب للدم  - ت

 .الجاذبية األرضية  - ث

 

 :ينتقل الدم غير المؤكسد من القلب إلى الرئتين عن طريق   -15

 .الوريد األجوف العلوي  - أ

 .الشريان األورطي  - ب

 .الوريد الرئوي  - ت

 .الشريان الرئوي  - ث

 

 :ما هو سبب ارتفاع درجة حرارتها مرضت أسماء وارتفعت درجة حرارتها ،  -16

 . في الدم عدد خاليا الدم الحمراء انخفاض - أ

 . في الدم عدد خاليا الدم الحمراء ارتفاع - ب

 .في الدمعدد خاليا الدم البيضاء  ارتفاع - ت

 . بسبب حرارة الجو - ث

 

طلب من شاب التبرع بالدم لصالح مريض يحتاج للدم وكان متخوفا من عدم تعويض  -17

 :خسره بماذا تنصحه الدم الذي سوف ي

 .عدم التبرع ألنه سيخسر الدم وال يمكن تعويضه  - أ

 .يتبرع ألنه ينشط النخاع العظمي ليتم تعويض الدم المتبرع به  - ب
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 .يتبرع إذا كانت نسبة دمه مرتفعة كثيرا - ت

 .يبحث عن شخص ضخم ليتبرع بدال منه  - ث

 

 : يعاني ابو دمحم من مرض الذبحة الصدرية يعود ذلك إلى -18

 .لشريان األبهر انسداد ا - أ

 .قلة الهواء الداخل إلى الرئتين  - ب

 .انسداد الوريد الشريان الرئوي  - ت

 .انسداد الشريان التاجي  - ث

 

 :تكثر خاليا الدم الحمراء لدى سكان المناطق الجبلية العالية  -19

 .بسبب قلة نبض القلب عندهم فيحتاجوا لدم أكثر لنقل األكسجين  - أ

 .م الحمراء عندهم لتناولهم أغذية تزيد نسبة خاليا الد - ب

 .بسبب قلة الضغط الجوي فيقل األكسجين في الهواء فيحتاجون لخاليا أكثر لنقله - ت

 .بسبب زيادة الضغط الجوي فيقل األكسجين في الهواء فيحتاجون لخاليا أكثر لنقله - ث

 

قام احد األشخاص بنزع الشعيرات من داخل أنفه العتقاده بأنها غير مفيدة بماذا  -21

 :تنصحه 

 .ها ألنها تسبب له األلم وال تفيد أو تضر عدم نزع - أ

 .نزعها ووضع كمامة على أنفه لحمايته من الغبار  - ب

 .عدم نزعها ألنها تقوم بتدفئة الهواء الداخل إلى الرئتين وتنقيته - ت

 .نزعها ألنها تغلق مجرى التنفس  - ث

 

في اعتقادك لما حدث . يعاني دمحم من النهاب في الحلق فأصبح صوته مبحوحا وحادا -21

 :ذلك 

 .بسبب إغالق مجرى التنفس لديه - أ

 .بسبب تضرر األوتار الصوتية لدبه  - ب

 .بسبب زيادة اإلفرازات في حلقه - ت

 .بسبب انقطاع األوتار الصوتية لديه - ث

 

 :تتكون الرئتين من  -22

 .نسيج إسفنجي ناعم مرن يتمدد ويتقلص أثناء عملية التنفس  - أ

 .نسيج عضلي مرن يتمدد ويتقلص أثناء عملية التنفس  - ب

 .تشعيبات من القصبات الهوائية مكونة من نسيج غضروفي  - ت

 .تجويف داخل الصدر وشبكة معقدة من األوعية الدموية  - ث

 

 :عند الزفير وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الرئتين يتم  -23

 .انقباض عضالت الحجاب الحاجز  - أ
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 .اتساع التجويف الصدري  - ب

 .نقصان الضغط الجوي داخل الصدر  - ت

 .ب الحاجز وعضالت ما بين األضالع ارتخاء عضالت لحجا - ث

 

زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم تحفز مركز التنفس في الدماغ على إرسال  -24

سياالت عصبية إلى عضلة الحجاب الحاجز وعضالت ما بين األضالع مما يسبب انقباضها 

 :فتحصل عملية 

 .الزفير  - أ

 .تبادل الغازات  - ب

 .الشهيق والزفير - ت

 . الشهيق - ث

 

 :سبب العطس  ما هو -25

 .التخلص من ثاني أكسيد الكربون  - أ

 .وجود تهيج داخل األنف  - ب

 .زيادة كمية الهواء في الرئتين  - ت

 . زيادة المخاط داخل األنف - ث

 

أصيب احمد بارتفاع في درجة حرارته وصداع في رأسه وزيادة إفراز المواد  -26

 منه أحمد ؟ المخاطية والسعال مع صعوبة في التنفس باعتقادك ما المرض الذي يعاني

 .تلف أغشية الحويصالت الهوائية  - أ

 .األزمة الصدرية  - ب

 .ذبحة صدرية  - ت

 .التهاب في القصبة الهوائية والرئتين  - ث
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 الصعوبة لبنود االختبار تمعامال( 4.2)جدول  (4)ملحق رقم 

عدد اإلجابات  رقم السؤال

 الصحيحة

عدد اإلجابات 

 الخاطئة

 درجة الصعوبة

4 2 44 5.25 

3 7 43 5.22 

2 5 45 5.55 

5 43 7 5.77 

4 4 42 5.32 

7 5 45 5.55 

2 5 45 5.33 

5 42 4 5.22 

1 7 43 5.22 

45 45 5 5.44 

44 44 2 5.74 

43 4 42 5.32 

42 5 45 5.55 

45 4 42 5.32 

44 4 42 5.32 

47 4 42 5.32 

42 45 5 5.44 

45 5 45 5.33 

41 1 1 5.4 

35 45 5 5.22 

34 45 5 5.44 

33 7 43 5.22 

3 5 45 5.33 

35 4 42 5.32 

34 42 4 5.23 

37 4 42 5.32 
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 (1)ملحق 

 معامالت التمييز لبنود االختبار( 3.2)جدول 

 

عدد اإلجابات  رقم السؤال

 الصحيحة

 فئة عليا

عدد اإلجابات 

 الصحيحة

 فئة دنيا

 درجة التمييز

4 4 3 5.22 

3 4 4 5.55 

2 7 3 5.55 

5 5 5 5.55 

4 5 4 5.22 

7 7 3 5.55 

2 5 5 5.55 

5 1 4 5.55 

1 4 4 5.55 

45 2 2 5.55 

44 2 5 5.22 

43 5 4 5.22 

42 7 3 5.55 

45 4 5 5.44 

44 4 5 5.44 

47 5 4 5.22 

42 5 3 5.77 

45 5 5 5.55 

41 2 3 5.44 

35 1 4 5.55 

34 5 3 5.77 

33 4 4 5.55 

32 5 5 5.55 

35 4 4 5.55 

34 9 2 0.66 

37 4 5 5.44 
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 (6)ملحق رقم 

 

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 

 

 .في مادة العلوم العامة للصف التاسع األساسي القدرة على تحمل مسؤولية التعلمتحكيم فقرات استبانة 

 

 ة/المحترم                                                              ة /حضرة السيد

 

في  "قصيره المدى"المعرفية عبر الويب  فاعلية استخدام الرحالت "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
وذلك ".  والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين التعلم تنمية القدرة على تحمل مسؤولية

 .عة القدساستكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جام

 

في تنمية القدرة  "قصيره المدى"فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب لذا ومن أجل اختبار 
أعد الباحث هذه . والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين التعلم على تحمل مسؤولية

م بتحكيم هذا ونظراً لما عهدناه فيكم من خبرة عملية وعلمية يرجى من حضرتكم التكر االستبانة

 .االختبار وإبداء الرأي في فقراته وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا

 

 مع الشكر والتقدير

 

 الباحث 

 أسامة قطيط

 



76 
 

 (.)ملحق رقم 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العليا

 
 استبانة

 القدرة على تحمل مسؤولية التعلم

 -: ة/عزيزي الطالب

في تنمية  "قصيره المدى"استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب  فاعلية"  يقوم الباحث بدراسة بعنوان

وذلك كمتطلب  "  والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين التعلم القدرة على تحمل مسؤولية

 .للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس 

بوضع  ،ستجابة عن جميع فقرات االستبانة التعاون في استكمال البيانات من خالل اال ي/يرجى منك
علما بأن جميع إجاباتك ستستخدم  ،أمام كل فقرة وتحت درجة التقدير التي تراها مناسبة ( X)إشارة 

 .لغايات البحث العلمي فقط 

 وشكرا لكم على حسن تعاونكم

 أسامة قطيط: الباحث 
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 .لمناسب لوضعك في المكان ا( X)الرجاء إدخال إشارة : المعلومات العامة 

 ذكر                      أنثى                  :الجنس  -

 

 مسؤلية التعلم داخل الحصة أوال
 درجة التقدير

 أبدا أحيانا دائما
    .أطلب اإلذن من أستاذي للحديث والسؤال  4
    . بالواجبات التي كلفني بها معلمي أقوم 3
    .حديث أرفع إصبعي ألطلب اإلذن بال 2
    .أقوم بالمهام المطلوبة مني داخل المجموعات  5
    أتعاون مع زمالئي في تنفيذ النشاطات 4
يريدني األستاذ كتابته على  أكتب فورا كل ما 7

 .الدفتر 
   

    .في الوقت المحدد  البينيةأقوم واجباتي  2
 كما تيةيأتعاون مع زمالئي في أداء الواجبات الب 5

 .لي معلمي وضحه 
   

يع األنشطة والفعاليات داخل أشارك في جم 1

 . الحصة
   

كما الالصفية  فذ جميع األنشطة الصفية وأن 45

 .ينفذها معلمي 
   

    . أصغي باهتمام لما يقوله معلمي وأصدقائي  44
أحضر الكتاب والقلم وجميع األدوات قبل أن  43

 .يأتي المعلم إلى الحصة 
   

    . اطع معلمي عندما يتكلمال أق 42
    .أصدقائي عندما يتكلمونال أقاطع  45

 مسؤولية التعلم خارج الحصة ثانيا
أكتب المعلومات التي أجدها مهمة في دفتري أو  4

 .كتابي مع التوضيح 
   

أشكل جداول لجعل المادة الدراسية أكثر وضوحا  3

 .عند دراستها 
   

    .ها ألخص المعرفة التي تعلمت 2
    .أستخدم الجداول والصور عند التلخيص 5



78 
 

أحدد النقاط التي أجدها مهمة في النص الذي  4

 أقرؤه في الكتاب
   

أسأل معلمي عن المعلومات التي كتبتها وال  7

 .أفهمها 
   

أدرس المعلومات التي ال أعرفها والتي كتبتها  2

 .د الحصة خالل الدرس بع
   

    .ها األستاذ حتي سيشرأحضر الدروس ال 5
ومات في لوحة األخبار والمعل أتابع وأقرأ 1

 .المدرسة اإلعالنات في 
   

أستخدم مصادر أخرى للمعلومات عندما أدرس  45

 .االنترنت في البيت مثل 
   

أستعين بالمكتبة للقيام بالبحوث الكتابية المطلوبة  44
 .مني 

   

 

 انتهت االستبانه
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 (9)ملحق رقم 

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 

 

 

 "أجهزة جسم االنسان"تحكيم دليل المعلم الخاص بوحدة 

 ة/المحترم                                                              ة /حضرة السيد

 

في  "قصيره المدى"يب فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الو  "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
وذلك ".  والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع في فلسطين التعلم تنمية القدرة على تحمل مسؤولية

 .استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

 

ضرتكم ة يرجى من حونظراً لما عهدناه فيكم من خبرة عملية وعلمية /وقد أعد الباحث دليال للعلم

.وإضافة وحذف ما ترونه مناسباه وإبداء الرأي في التكرم بتحكيم هذا الدليل  

 

 مع الشكر والتقدير

 

 

      الباحث 

 أسامة قطيط
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  (5)ملحق رقم 

 (دليل المعلم لتدريس بطريقة الرحالت المعرفية عبر الويب)

 

https://sites.google.com/site/webquest9science/home?pli=1 

 الدرس األول

 3 أجزاء الجهاز الهضمي الرئيسية

 (الفم والبلعوم والمريء) 

 :النظرة الشاملة 

ر وتتركز أهميته في كونه مصد, يعتبر الغذاء من الحاجات األساسية لالنسان ولكافة المخلوقات الحية 

وسنتعرف في هذا الدرس على أجزاء . الطاقة الضرورية للقيام بجميع الوظائف الحيوية في الجسم 

 .الجهاز الهضمي الرئيسية وتركيبها ووظائفها 

 :الهدف العام للدرس 

 .يتعرف أجزاء الجهاز الهضمي الرئيسة 

 :األهدف السلوكية 

 :على أن  بعد االنتهاء من هذا الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا

 .ة المختلفةيصف تركيب الجهاز الهضمي بأجزائ -

 .يشرح مالئمة الفم ألداء وظائفه -
 .في عملية الهضم  ةيبين دور الغدد اللعابي -

 .معرفة أهمية اللسان واألسنان في عملية الهضم -
 .تعداد فوائد اللعاب -

 .داء وظيفته يشرح مالئمة البلعوم أل -
 . دفع الطعام داخل المريء يشرح آلية -

https://sites.google.com/site/webquest9science/home?pli=1
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 :المقدمة 

الفم والبلعوم )درست في الصفوف السابقة الجهاز الهضمي  وتعرفت على أجزائه الرئيسية وهي  
، وفي هذا الدرس سوف نتعرف بتفصيل أكثر ( والمريء والمعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة 

 .عليها ووظائفها 

 فما هو الفم ؟ وما هي مكوناته ؟  -

 كونات ألداء وظيفة الفم ؟وكيف تتالءم هذه الم -

 وما هو البلعوم ؟ وكيف يتالءم ألداء وظيفته ؟ -

 وما هي ألية دفع الطعام داخل المريء ؟ -

 :المهمات 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالتعرف على مفهوم كل 
 .تتالءم مع أداء وظائفهاوما هي آلية عملها و كيف ( الفم والبلعوم والمريء) من 

 :العمليات 

كاتب ، )بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالث طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي 
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

ل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خال
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 

 .الفم: النشاط األول 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 . ؟الروابط المحددة لتستكشف ما هو الفم ؟ وما هي مكوناته وكيف تتالءم مع وظيفته 

 .البلعوم: النشاط الثاني 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هو البلعوم ؟ وكيف يتالءم مع وظيفته؟ 

 .المريء: النشاط الثالث 
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ر عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحا
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هو المريء؟ وكيف يتالءم مع وظيفته ؟

 

 :المصادر 

 مجسم لإلنسان لوحة للجهاز الهضمي 

watch?v=ZiDS4K875Rg&list=UU3Exvvz0ep59Uhttps://www.youtube.com/

G82xlDAlpQ 
https://www.youtube.com/watch?v=dCbu0v64Twc&list=UU3Exvvz0ep59U

G82xlDAlpQ 
https://www.youtube.com/watch?v=5xVY9LjVz_4 

https://www.youtube.com/watch?v=WlVY0u8Z5h4 
system.html-digestive-tube/293-tbeebkhttp://www.tbeebk.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiDS4K875Rg&list=UU3Exvvz0ep59UG82xlDAlpQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZiDS4K875Rg&list=UU3Exvvz0ep59UG82xlDAlpQ
https://www.youtube.com/watch?v=dCbu0v64Twc&list=UU3Exvvz0ep59UG82xlDAlpQ
https://www.youtube.com/watch?v=dCbu0v64Twc&list=UU3Exvvz0ep59UG82xlDAlpQ
https://www.youtube.com/watch?v=5xVY9LjVz_4
https://www.youtube.com/watch?v=WlVY0u8Z5h4
http://www.tbeebk.com/tbeebk-tube/293-digestive-system.html
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 :التقويم

تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء ل زود المجموعات بنموذج التقويم التالي

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط .المجموعات األخرى

 لبيانا (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 التقديم

 بعض الطالبات قمن

 بالتقديم

قامت طالبة واحدة 

 بالتقديم
 العمل الجماعي

 عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 وعرض األخر
 مهارات العرض قراءة من مقالة

بحث متميز يجيب كل 

 التساؤالت

بعض  جيد ويجيب على

 التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 فقطعلي تساؤل واحد 
 العرض محتوى

 متكاملة وتخدم المناقشة
حد ما وتخدم  مرتبة إلى

 بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 المناقشة
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 

 األخطاء ومنسق

حد  ىاألسلوب جيد إل

ما مع بعض األخطاء 

 اللغوية

 العرض المكتوب يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 المحدد الوقت

تسليم بعض األجزاء 

 في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد
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 :أختبر نفسي

 :فيما يلي . ضع دائرة حول رمز االجابة البلع

 يحتوي فم االنسان على -1

 .سنا  32 - أ

 .سنا  28 - ب

 .سنا  36 - ت

 .تسمى العضلة التي تغلق ممر الهواء عند البلع  -2

 .لفؤادينالعضلة ا - أ

 .لسان المزمار - ب

 .العضلة البوابية  - ت

 .تسمى حركة انتقال الطعام داخل المريء  -3

 .االنزالقية .البلع - أ

 .البلع  - ب

 .الحركة الدودية - ت
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 الدرس الثاني

 أجزاء الجهاز الهضمي الرئيسية

 (المعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة )

 : الهدف العام 

 .ئفهامعرفة أجزاء الجهاز الهضمي ووظا

 :األهداف لسلوكية 

 .يشرح دور المعدة في عملية الهضم  -
 .متصاصيفسر كفاءة األمعاء الدقيقة في عملية الهضم واال -

 .يتعرف دور األمعاء الغليظة في عملية الهضم -
   .معرفة تركيب المعدة ودورها في عملية الهضم -

 .معرفة تركيب األمعاء الدقيقة  -

 :المقدمة 

كل من الفم والبلعوم والمريء سنتعرف اليوم على وظيفة وتركيب كل من  بعد التعرف على وظائف

 .المعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة 

 :المهمات 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالتعرف على مفهوم كل 
هي آلية عملها؟ و كيف تتالءم مع أداء وظائفها؟ وما ( المعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة)من 
. 

 

 :العمليات 

كاتب ، )تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالث طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي  بعد
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

ناسب األسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة المعلومات والحقائق الهامة التي ت
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 
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  .المعدة: النشاط األول 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .كوناتها ؟ وكييف تتالءم مع وظيفتها ؟الروابط المحددة لتستكشف ما هي المعدة ؟ وما هي م

 .األمعاء الدقيقة:  النشاط الثاني

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هي األمعاء الدقيقة ؟ وما هي مكوناتها ؟ وكيف تتالءم مع وظيفتها؟ 

  .األمعاء الغليظة: الثالث  النشاط

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
الروابط المحددة لتستكشف ما هي األمعاء الغليظه ؟ وما هي مكوناتها ؟ وكييف تتالءم مع وظيفتها 

 .؟

 :المصادر 

 مجسم لالنسان ، لوحة للجهاز الهضمي 

https://www.youtube.com/watch?v=VjA8TqkZNoI 
https://www.youtube.com/watch?v=96qnZFadQds 
https://www.youtube.com/watch?v=th41vS1lmFo 

system.html-digestive-tube/293-http://www.tbeebk.com/tbeebk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VjA8TqkZNoI
https://www.youtube.com/watch?v=96qnZFadQds
https://www.youtube.com/watch?v=th41vS1lmFo
http://www.tbeebk.com/tbeebk-tube/293-digestive-system.html
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 :التقويم 

خالل مقارنة أدائها بأداء  زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.المجموعات األخرى

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .التقديم

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخروعرض اآل
 مهارات العرض .قراءة من مقالة

بحث متميز يجيب كل 

 .التساؤالت

جيد ويجيب علي بعض 

 .التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 .تساؤل واحد فقط على
 محتوي العرض

متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .ناقشةالم
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد
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 :ختبر نفسي أ

 :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي 

 :تقوم المعدة بسحق الطعام وخلطه بالعصارة المعدية فيتحول الى سائل يسمى  -1

 .العصارة الصفراء - أ

 .الكيموس  - ب

 .سائل الهضم  - ت

 :تعمل على زيادة سطح االمتصاص في األمعاء الدقيقة  -2

 .الشعرات الماصة  - أ

 .زوائد معوية  - ب

 .مالت الخ - ت
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 الدرس الثالث

 ملحقات الجهاز الهضمي و آلية الهضمي

 :الهدف العام 

 .يتعرف على ملحقات الجهاز الهضمي ويشرح آلية الهضم 

 :األهداف السلوكية 

 .أن يوضح وظيفة كل من الكبد والبنكرياس  -

 .أن يتتبع آلية الهضم بداية من الفم حتى خروج الفضالت من الجسم  -

 :مة المقد

بعدما تعرفت على أجزاء الجهاز الهضمي الرئيسية ستتعرف على ملحقات الجهاز الهضمي وهي الكبد 

 .والبنكرياس وعلى آلية هضم الطعام في جميع أجزاء الجهاز الهضمي 

 :المهمات 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالتعرف على ملحقات 
 .الهضمي الكبد والبنكرياس وتتبع عملية هضم الطعام وامتصاصه عبر القناة الهضمية  الجهاز

  

 :العمليات 

كاتب ، )بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالث طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي 
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة 
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 

  .الكبد: النشاط األول 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .لتستكشف ما هو الكبد؟ وما هي مكوناته و وظيفته؟ الروابط المحددة 
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  .البنكرياس: النشاط الثاني 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هو البنكرياس ؟ وما هي وظيفته؟ 

  .لية الهضمآ: النشاط الثالث 

خص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل تتل
الروابط المحددة لتستكشف كيف تتم عملية الهضم ؟ وتتبع لقمة طعام منذ دخولها إلى الفم حتى خروج 

 .فضالتها ؟

 :المصادر 

 مجسم لإلنسان لوحة للجهاز الهضمي 

https://www.youtube.com/watch?v=VjA8TqkZNoI 
vg_KU-https://www.youtube.com/watch?v=TyyTE 

pancreas.html-the-clinic/7375-health-http://www.tbeebk.com/general 

 :التقويم 

زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء 

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.المجموعات األخرى

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (قطتينن)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .التقديم

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخروعرض اآل
 مهارات العرض .قراءة من مقالة

بحث متميز يجيب كل 

 .التساؤالت

جيد ويجيب علي بعض 

 .ؤالتالتسا

غير مرضي يجيب 

 .تساؤل واحد فقط على
 محتوي العرض

https://www.youtube.com/watch?v=VjA8TqkZNoI
https://www.youtube.com/watch?v=TyyTE-vg_KU
http://www.tbeebk.com/general-health-clinic/7375-the-pancreas.html
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متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد

 

 :ختبر نفسي أ

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

 :العصارة التي ينتجها الكبد تسمى العصارة  -1

 .ة العصارة الهاضم - أ

 .العصارة الصفراء  - ب

 .العصارة الكبدية   - ت

 :يفرز البنكرياس هرموني األنسلين والغلوكا غون اللذين يعمالن على  -2

 .هضم الطعام  - أ

 .تنظيف األمعاء  - ب

 .تنظيم مستوى السكر في الدم  - ت
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 الدرس الرابع

 المواد الغذائية أهميتها ومصادرها وبعض المشكالت الصحية للجهاز الهضمي

 :ام الهدف الع

 .أن يتعرف أنواع المواد الغذائية أهميتها ومصادرها وبعض المشكالت الصحية للجهاز الهضمي 

 :األهداف السلوكية 

 .يصنف المواد الغذائية إلى أنواعها المختلفة  -

 .يقارن بين أنواع مجموعات الغذاء من حيث أهميتها لإلنسان -

 .لغذاءيقترح وجبة غذائية متوازنة تحتوي على جميع عناصر ا -

 .يتعرف بعض المشكالت المتعلقة بالجهاز الهضمي -

 . يتعرف أسباب تسوس األسنان والقرحة واإلسهال والسمنة  -

 :المقدمة 

بعدما تعرف على آلية الهضم واالمتصاص سنتعرف اآلن على المواد الغذائية أنواعها وأهميتها 
 .ومصادرها وسنتعرف بعض المشكالت الصحية للجهاز الهضمي 

 :همات الم 

عبر شبكة  تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالبحث
المعلومات العالمية من خالل الروابط المحددة لتستكشف المواد الغذائية أنواعها وأهميتها ومصادرها و 

 .بعض المشكالت الصحية للجهاز الهضمي 

 :العمليات 

كاتب ، )وعات من ثالث طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي بعد تقسيم الطالب إلى مجم
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة 
 :شطة التالية من كل موقع ، وتنفيذ األن

  المواد الغذائية : النشاط األول 
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تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هي المواد الغذائية ؟ وأنواعها وأهميتها ومصادرها؟

 .الهضمي بعض المشكالت الصحية للجهاز :  النشاط الثاني 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
الروابط المحددة لتستكشف بعض المشكالت الصحية للجهاز الهضمي وهي تسوس األسنان والقرحة 

 .واإلسهال والسمنة 

 :المصادر 

 .بعض أنواع األغذية 

http://www.sef.ps/forums/multka572880/#post6031075 
gYRAxAg-https://www.youtube.com/watch?v=lX0 

dBxk-ps://www.youtube.com/watch?v=KTHofThtt 
-http://www.kaahe.org/health/ar/723

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A9

%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9.html%D8%A7%D9 

-http://www.kaahe.org/health/ar/430

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84.html 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9 

 :التقويم 

زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء 

 المجموعات ال

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

شترك الجميع في ا

 .التقديم

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

قراءة بعض األشياء  .عرض بدون قراءة  مهارات العرض .قراءة من مقالة

http://www.sef.ps/forums/multka572880/#post6031075
https://www.youtube.com/watch?v=lX0-gYRAxAg
https://www.youtube.com/watch?v=KTHofT-dBxk
http://www.kaahe.org/health/ar/723-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
http://www.kaahe.org/health/ar/723-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
http://www.kaahe.org/health/ar/723-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
http://www.kaahe.org/health/ar/430-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84.html
http://www.kaahe.org/health/ar/430-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9
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 .ىخروعرض اآل

بحث متميز يجيب كل 

 .التساؤالت

جيد ويجيب علي بعض 

 .التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 .فقط تساؤل واحد على
 محتوي العرض

متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

في تسليم كل األجزاء 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.أخرى

 

 :ختبر نفسي أ

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

 :سكر الالكتوز من السكريات  -1

 .ر أحادية السك - أ

 .ثنائية السكر  - ب

 .عديدة السكر  - ت

 :أمالح الكالسيوم والفسفور تدخل بكميات كبيرة في تركيب  -2

 .العضالت  - أ

 .العظام واألسنان  - ب

 .الدماغ واألعصاب   - ت

 :من وظائف األلياف  -3

 .تساعد في عملية الهضم  - أ
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 .تساعد في بناء خاليا الجسم  - ب

 .تحمي من اإلصابة بالكساح  - ت

 :توي على مواد دهنية وأمالح تؤدي الى كثرة تناول األطعمة التي تح -4

 .اإلصابة باإلسهال - أ

 .صابة بالقرحة المعديةإلا - ب

 . السمنة - ت
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 الدرس الخامس

 أعضاء الجهاز الدوري ووظائفها

 :الهدف العام 

 .يتعرف األعضاء الرئيسية للجهاز الدوري و وظائفها وهي القلب واألوعية الدموية والدم 

 :ية األهداف السلوك

 .يتعرف تركيب الجهاز الدوري  -

 .يصف تركيب القلب وآلية عمله  -
 .الدقيقة الواحدة ييقيس سرعة نبضات القلب ف -

 .يفرق بين الشرايين واألوردة والشعيرات الدموية  -

 .يذكر مكونات الدم  -

 :المقدمة 

ولكي .لجسم ثم يتم امتصاصه ونقله إلي جميع خاليا ا,علمت أن الجهاز الهضمي يقوم بهضم الطعام 

جين الذي يتم نقله من الرئتين يتم احتراق الغذاء في وجود األكس,يستفيد الجسم من هذا الغذاء المهضوم 

 .وبذلك تتولد الطاقة الالزمة للجسم ,جميع خاليا الجسم  إلى

 كيف ينتقل الغذاء المهضوم وكذلك األكسجين إلي جميع  خاليا الجسم؟ مولكن هل تعل -

 ل الجهاز الدوري؟إن ذلك يتم من خال -

 هل أنت مستعدة للخوض في رحلة معرفية توضح مكونات الجهاز الدوري لإلنسان؟ -

 :المهمات 

عبر شبكة  تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالبحث
 .ناتها ووظائفها المعلومات العالمية من خالل الروابط المحددة لتستكشف أعضاء الجهاز الدوري ومكو 
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 :العمليات 

كاتب ، )تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالثة طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي  بعد
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

ألنشطة وتسجيل المعلومات المهمة المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خالل ا
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 

  .القلب: النشاط األول 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هو القلب ؟ وما هي مكوناته و وظيفته وآلية عمله ؟ 

  .األوعية الدموية: النشاط الثاني 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هي األوعية الدموية وما أنواعها وظيفتها 

   .الدم: النشاط الثالث 

في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول 
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هو الدم وما مكوناته ؟

 :المصادر 

 .  مجسم للقلب ، لوحة لجهاز الدوران 

www.youtube.com/watch?v=FWYiVVU1zrM 
www.sehha.com/diseases/cvs/heart.htm 

www.sehha.com/diseases/cvs/cvs.htm 
www.sehha.com/diseases/cvs/cvs.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=1noYhFrUqkE 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FWYiVVU1zrM
http://www.sehha.com/diseases/cvs/heart.htm
http://www.sehha.com/diseases/cvs/cvs.htm
http://www.sehha.com/diseases/cvs/cvs.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1noYhFrUqkE
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 :التقويم 

زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء 

 .النقاطويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو .المجموعات األخرى

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .التقديم

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخروعرض اآل
 مهارات العرض .قراءة من مقالة

بحث متميز يجيب كل 

 .لتساؤالتا

جيد ويجيب علي بعض 

 .التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 .تساؤل واحد فقط على
 محتوي العرض

متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

بعض األخطاء ما مع 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد

 

 :ختبر نفسي أ

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

 :يتكون القلب من  -1

 .حجرات أربع  - أ

 .حجرتان  - ب
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 .ثالث حجرات  - ت

 :يفصل بين األذين والبطين  -2

 .شريان - أ

 .صمام  - ب

 .عضلة القلب  - ت

 :تقوم الشرايين بنقل الدم من -3

 .من جميع أنحاء الجسم إلى القلب  - أ

 .من الرئتين إلى القلب - ب

 .من القلب إلى جميع أنحاء الجسم  - ت

 :من مكونات الدم  -4

 .سيتوبالزم الدم  - أ

 .بالزما الدم  - ب

 . حبيبات الدم - ت

 .نتاج خاليا الدم الحمراء والبيضاء في يتم إ -5

 .الدم  - أ

 .القلب  - ب

 .نخاع العظم  - ت
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 الدرس السادس

 ( .الجهازية)والكبرى ( الرئوية)الدورة الدموية الصغرى 

 :الهدف العام 

 .يتتبع مسار الدم خالل الدورة الدموية الصغرى والكبرى  

 :األهداف السلوكية 

 (.الصغرى )لدورة الرئوية يتتبع مسار الدم خالل ا -

 ( .الكبرى ) يتتبع مسار الدم خالل الدورة الجهازية  -
 .يستكشف تركيب الدم  -

 :المقدمة 

بعد دراستك ألعضاء جهاز الدوران ومعرفة وظائفها ستتعرف في الرحلة المعرفية التالية على الدورة 
 .الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى 

 :المهام 

عبر شبكة  زيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالبحثتتلخص مهمتك ع
المعلومات العالمية من خالل الروابط المحددة لتستكشف ما مسار الدم خالل الدورة الدموية الصغرى 

 .والكبرى ؟

 :العمليات 

كاتب ، )وهي تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالثة طالب و توزيع المهام داخل المجموعات  بعد
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة 
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 
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  .غرى الدورة لدموية الص:  النشاط األول

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هي الدورة الدموية الصغرى؟ ومسار الدم فيها ؟

 

   .الدورة الدموية الكبرى : النشاط الثاني 

حار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلب
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هي الدورة الدموية الكبرى؟ ومسار الدم فيها ؟

 :المصادر 

 .  مجسم للقلب ، لوحة لجهاز الدوران 

enaa.tzafonet.org.il/geo/dawhttps://sites.google.com/a/r 

http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/6363 

http://www.sehha.com/diseases/cvs/cvs.htm 

 :التقويم 

موذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء زود المجموعات بن

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.المجموعات األخرى

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .التقديم

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

واحدة قامت طالبة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخروعرض اآل
 مهارات العرض .قراءة من مقالة

بحث متميز يجيب كل 

 .التساؤالت

جيد ويجيب علي بعض 

 .التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 .تساؤل واحد فقط على
 محتوي العرض

https://sites.google.com/a/renaa.tzafonet.org.il/geo/daw
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/6363
http://www.sehha.com/diseases/cvs/cvs.htm
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متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

دم مرتبة إلي حد ما وتخ

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

يمه في الوقت لم يتم تسل

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد

 

 :إختبر نفسي 

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

 :الجزء المسؤول في القلب عن استقبال الدم من األوردة هو  -1

 .األذين األيسر  - أ

 .البطين األيسر   - ب

 .األذين األيمن  - ت

 :لى الرئتين هو الجزء المسؤول في القلب عن ضخ الدم غير المؤكسد إ -2

 .البطين األيسر  - أ

 .األذين األيمن   - ب

 .البطين األيمن   - ت

 :الجزء المسؤول في القلب عن استقبال الدم من الرئتين هو  -3

 .البطين األيمن  - أ

 . األذين األيسر   - ب

 .البطين األيسر   - ت
 

 :الجزء المسؤول في القلب عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم هو -4

 .األذين األيمن  - أ
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 .األيمن البطين   - ب

 .األذين األيسر  - ت
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 الدرس السابع

 .الجهاز الليمفي 

 :الهدف العام 

 .أن يتعرف ما هو الجهاز الليمفي وما هي األعضاء المكونة له ووظائفها 

 :األهداف السلوكية 

 .يوضح المقصود بالجهاز الليمفي وما هي وظيفته  -

 .يتعرف أعضاء الجهاز الليمفي وما هي وظيفة كل عضو  -

 .يف ينتقل الليمف داخل األوعية الليمفية يوضح ك -

 :المقدمة 

بعد دراستك لجهاز الدوران عرفت أن الدم ينقل الغذاء إلى خاليا الجسم كيف يتم تبادل المواد بين 
 .لإلجابة عن ذلك قم الرحلة المعرفية التالية . الشعيرات الدموية والخاليا 

 :المهام 

عبر شبكة  رحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالبحثتتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه ال
المعلومات العالمية من خالل الروابط المحددة لتستكشف ما هو الجهاز الليمفي وما هي وظيفته 

 .وأعضاؤه 

 :العمليات 

كاتب ، )تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالثة طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي  بعد
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( بط وقتناطق ومنسق ، ضا

المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة 
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 
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  .الجهاز الليمفي ووظيفته : النشاط األول 

لطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل تتلخص مهمتك عزيزي ا
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هو الجهاز الليمفي ؟ وما هي وظيفته ؟ 

 

   .أعضاء الجهاز الليمفي : النشاط الثاني 

من خالل تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية 
 .ما أعضاء الجهاز الليمفي و وظائفها ؟ الروابط المحددة لتستكشف

 :المصادر 

 .  لوحة للجهاز الليمفي 

https://www.youtube.com/watch?v=3N5RjJrnZ0s 
http://www.sehha.com/diseases/cancer/NHL/LymphSys.htm 

http://www.sef.ps/forums/multka143900/ 

 :التقويم 

أداء زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها ب

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.المجموعات األخرى

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .التقديم

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخررض اآلوع
 مهارات العرض .قراءة من مقالة

بحث متميز يجيب كل 

 .التساؤالت

جيد ويجيب علي بعض 

 .التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 .تساؤل واحد فقط على
 محتوي العرض

https://www.youtube.com/watch?v=3N5RjJrnZ0s
http://www.sehha.com/diseases/cancer/NHL/LymphSys.htm
http://www.sef.ps/forums/multka143900/
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متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد

 :ختبر نفسي أ
 :ة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائر 
 :وظيفة الجهاز الليمفي هي  -1

رجاعها للدم  - أ  .جمع الفضالت من الخاليا وا 

 .جمع السائل بين الخلوي الراشح من الشعيرات الدموية  - ب

 .جمع بالزما الدم وا عادتها للدم  - ت

 :يقوم الطحال بـ -2

 .تنقية الدم من الفيروسات  - أ

 .تنقية الدم من الجراثيم  - ب

 .ة الدم من البكتيريا تنقي - ت

 :وظيفة نخاع العظم هي  -3

 .إنتاج خاليا العظم  - أ

 .إنتاج خاليا الجسم  - ب

 .إنتاج خاليا الدم  - ت

 :ينتقل الليمف داخل األوعية الليمفية عن طريق  -4

 .ضغط الدم على األوعية الليمفية  - أ

 .مضخة الليمف  - ب

 .انقباض عضالت الجسم وحركات الجهاز التنفسي  - ت
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 الدرس الثامن

 .لمشكالت الصحية لجهاز الدورانبعض ا

 :الهدف العام 

يتعرف بعض المشكالت الصحية لجهاز الدوران منها أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض ضغط 
 .الدم 

 :األهداف السلوكية 

 .أن يوضح أسباب حدوث الذبحة الصدرية  -

 .أن يبين مسببات ارتفاع ضغط الدم  -

 :المقدمة 

ان وتعرفك على أجزائه الرئيسية ستتعرف في هذه الرحلة المعرفية على بعض بعد دراستك لجهاز الدور 
 .المشكالت الصحية لجهاز الدوران ومسبباتها 

 :المهام 

عبر شبكة  تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالبحث
هو الجهاز الليمفي وما هي وظيفته المعلومات العالمية من خالل الروابط المحددة لتستكشف ما 

 .وأعضاؤه 

 :العمليات 

كاتب ، )بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالث طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي 
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

ألسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب ا
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 

  .أمراض القلب واألوعية الدموية : النشاط األول 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الذبحة الصدرية ؟ وما أسباب حدوثها ؟الروابط المحددة لتستكشف ما هي 



118 
 

 

 .  أمراض ضغط الدم : النشاط الثاني 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .مسببات ارتفاع ضغط الدم؟ الروابط المحددة لتستكشف

 : المصادر 

http://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-A7%D8%B6 
http://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%

-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-81%D8%A7%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85 
  tch?v=kkceKgHeOxkhttps://www.youtube.com/wa 

 :التقويم 

زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء 

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.المجموعات األخرى

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .تقديمال

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخروعرض اآل
 مهارات العرض .قراءة من مقالة

بحث متميز يجيب كل 

 .التساؤالت

جيد ويجيب علي بعض 

 .التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 .تساؤل واحد فقط على
 محتوي العرض

متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 
األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 
 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

http://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://www.youtube.com/watch?v=kkceKgHeOxk
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 .اللغوية .األخطاء ومنسق

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد

 

 :أختبر نفسي 

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

 :سبب حدوث الذبحة الصدرية هو  -1

 .انسداد الشريان التاجي  - أ

 .انسداد الشريان الرئوي  - ب

 .انسداد الوريد األجوف العلوي  - ت

 :بب ارتفاع ضغط الدم س -2

 .تجلط الدم داخل الشرايين  - أ

 .تضيق األوعية الدموية   - ب

 .ترسب الدهون على جدران األوعية الدموية  - ت
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 التاسعالدرس 

 تركيب الجهاز التنفسي

 :الهدف العام 

 .تتعرف أجزاء الجهاز التنفسي ووظائفها 

 :األهداف السلوكية 

 .يعدد مكونات الجهاز التنفسي  -

 .مة التركيب الداخلي لألنف لوظيفته ءيفسر مال -
 .يذكر وظائف الحنجرة -

 .يعدد مميزات القصبة الهوائية -

 .يبني خريطة مفاهيمية ألجزاء الجهاز التنفسي -
 .يذكر وظائف الحنجرة وأهم خصائصها -
 .تعداد أهم مميزات القصبة الهوائية و الرئتين -

 :المقدمة 

بنقل الغازات والغذاء إلى خاليا الجسم ولكن أين تتم عرفت في رحالت معرفية سابقة أن الدم يقوم 

 .عملية تبادل الغازات بين الدم والهواء لتتعرف على ذلك بشكل تفصيلي قم بالرحلة المعرفية التالية 

 :المهام 

عبر شبكة  تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالبحث
أجزاء الجهاز  ن خالل الروابط المحددة لتستكشف ما هو الجهاز التنفسي وماالمعلومات العالمية م

 .التنفسي ووظائفها 

 :العمليات 

كاتب ، )تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالثة طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي  بعد
البحث عن تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة و ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة 
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 

  .األنف والبلعوم : النشاط األول 
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ل تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خال
 .الروابط المحددة لتستكشف ما هو تركيب األنف ؟ وكيف يتالءم مع أداء وظيفته وما وظيفة البلعوم؟

 

 .  الحنجرة او الصندوق الصوتي : النشاط الثاني 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .هي الحنجرة ؟ وما تركيبها و وظائفها ؟الروابط المحددة لتستكشف ما 

 .القصبة الهوائية و الرئتين :النشاط الثالث 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .ومكوناتها و وظائفها   أهم مميزات القصبة الهوائية و الرئتينالروابط المحددة لتستكشف 

 : صادر الم

 .لوحة الجهاز التنفسي ومجسم لإلنسان 

https://www.youtube.com/watch?v=P2KLEMcMha8 

st6037766http://www.sef.ps/forums/multka573704/#po 

 :التقويم 

زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء 

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.المجموعات األخرى

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .التقديم

 قمنعض الطالبات ب

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخروعرض اآل
 مهارات العرض .قراءة من مقالة

بحث متميز يجيب كل  جيد ويجيب علي بعض  غير مرضي يجيب   محتوي العرض

https://www.youtube.com/watch?v=P2KLEMcMha8
http://www.sef.ps/forums/multka573704/#post6037766
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 .تساؤل واحد فقط على .التساؤالت .التساؤالت

ة وتخدم متكامل

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

أسلوب جيد خالي من 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

ض األجزاء تسليم بع

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد

التسليم في الموعد 

 المحدد

 

 :ختبر نفسي أ

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

 :يغطي تجويف األنف من الداخل مادة مخاطية لزجة وظيفتها  -1

 .تدفئة الهواء  - أ

 .تنقية الهواء من الغبار والجراثيم  - ب

 الى البلعوم نقل الهواء - ت

 :من وظائف الحنجرة  -2

 .ابقاء أنبوب الهواء مفتوحا  - أ

 .تدفئة الهواء الداخل إلى الرئتين   - ب

 .إبقاء المريء مفتوحا  - ت

 :تتكون الرئتين من  -3

 .نسيج عضلي  - أ

 .نسيج ضام  - ب

 .نسيج اسفنجي مرن  - ت

 :تتم عملية تبادل الغازات داخل الرئتين في  -4
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 .القصيبات الهوائية  - أ

 . الحويصالت الهوائية - ب

 .النسيج الرئوي  - ت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 شراعالالدرس 

 الحركات التنفسية وتبادل الغازات وتنظيم عملية التنفس

 : الهدف الرئيس

 .يتعرف آلية التحكم بعملية التنفس 

 :األهداف السلوكية

 .يميز بين عملية الشهيق والزفير  -

 .يوضح آلية تبادل الغازات داخل الرئتين  -

 .عملية التنفس والعوامل المؤثرة فيها  بين كيفية تنظيم -

 :المقدمة 

كيف تتم عملية التنفس وتبادل : بعد تعرفك على أعضاء الجهاز التنفسي يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي 

 .الغازات داخل الرئتين ؟ لإلجابة على هذا السؤال قم بالرحالت المعرفية في األنشطة التالية 

 :المهام 

عبر شبكة  ي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالبحثتتلخص مهمتك عزيز 
المعلومات العالمية من خالل الروابط المحددة لتستكشف كيف تحدث عمليتي الشهيق والزفير وكيف 

 . تتم عملية تبادل الغازات والعوامل المؤثرة في التنفس

 :العمليات 

كاتب ، )طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالثة  بعد
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات المهمة 
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 

  .الشهيق والزفير : النشاط األول 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .الروابط المحددة لتستكشف كيف تحدث عمليتي الشهيق والزفير وما الفرق بينهما؟

 .  آلية تبادل الغازات داخل الرئتين  :النشاط الثاني 
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متك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل تتلخص مه
 .الروابط المحددة لتستكشف كيفية تبادل الغازات بين الدم والهواء داخل الرئتين؟

 .تنظم عملية التنفس والعوامل المؤثرة فيها : النشاط الثالث 

ي اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول ف
 .عملية التنفس والعوامل المؤثرة فيها ؟كيف تتم عملية تنظيم  الروابط المحددة لتستكشف

 : المصادر 

 .لوحة الجهاز التنفسي ومجسم لإلنسان 

watch?v=P2KLEMcMha8https://www.youtube.com/ 

http://www.sef.ps/forums/multka573704/#post6037766 
 

 :التقويم 

زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء 

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.ىالمجموعات األخر

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .التقديم

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخروعرض اآل
 مهارات العرض .مقالةقراءة من 

بحث متميز يجيب كل 

 .التساؤالت

جيد ويجيب علي بعض 

 .التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 .تساؤل واحد فقط على
 محتوي العرض

متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

https://www.youtube.com/watch?v=P2KLEMcMha8
http://www.sef.ps/forums/multka573704/#post6037766


116 
 

أسلوب جيد خالي من 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد

 :ختبر نفسي أ

 :صحيحة فيما يلي ضع دائرة حول رمز اإلجابة ال

عند انقباض عضلة الحجاب الحاجز تتحرك إلى أسفل فيزداد حجم التجويف الصدري  -1

 :فيحدث

 .الشهيق  - أ

 .الزفير  - ب

 .التنفس  - ت

 :عندما يصبح الضغط داخل الرئتين أعلى منه في الخارج تحدث عملية  -2

 .الشهيق  - أ

 .الزفير  - ب

 .التنفس  - ت

 :الدم عبر األغشية المخاطية عن طريق بعد ذوبان األكسجين في السائل النسيجي يمر إلى  -3

 .النقل النشط  - أ

 .االنتشار   - ب

 .خاليا الدم   - ت

زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم تحفز عضلة الحجاب الحاجز وعضالت ما بين  -4

 :األضالع على 

 .االنقباض  - أ

 .االنبساط  - ب

 .الضغط على الصدر - ت
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 الدرس الحادي عشر

 يالجهاز التنفسبظواهر مرتبطة 

 ض المشكالت الصحية للجهاز التنفسيوبع

 :الهدف العام 

 .يتعرف بعض الظواهر المرتبطة بالجهاز وبعض المشكالت الصحية للجهاز التنفسي

 :األهداف السلوكية 

 .المرتبطة بالجهاز التنفسي ( العطس والسعال والتثاؤب ) يفسر ظواهر -

تهابات القصبة الهوائية ال: )مثل يوضح أسباب بعض المشكالت الصحية للجهاز التنفسي -

 .والرئتين و األزمة الصدرية و تلف أغشية الحويصالت الهوائية 

 :المقدمة 

تحدث معك يوميا بعض الظواهر المرتبطة بالجهاز التنفسي مثل التثاؤب والسعال والعطس فما سببها؟ 

المعرفية في  وقد تصاب بمرض في جهازك التنفسي فما هي مسبباته ؟ لإلجابة عن ذلك قم بالرحالت

 :األنشطة التالية 

 :المهام 

عبر شبكة  تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في هذه الرحلة المعرفية مع ثالثة من زمالئك بالبحث
 التنفسي بعض الظواهر المرتبطة بالجهاز المعلومات العالمية من خالل الروابط المحددة لتستكشف

 .وبعض المشكالت الصحية للجهاز التنفسي

 :ت العمليا 

كاتب ، )بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات من ثالثة طالب و توزيع المهام داخل المجموعات وهي 
تقوم كل مجموعة أو كل فرد بزيارة المواقع المحددة والبحث عن ( ناطق ومنسق ، ضابط وقت

مهمة المعلومات والحقائق الهامة التي تناسب األسئلة المطروحة خالل األنشطة وتسجيل المعلومات ال
 :من كل موقع ، وتنفيذ األنشطة التالية 

  .ظواهر مرتبطة بالجهاز التنفسي : النشاط األول 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
هاز المرتبطة بالج( العطس والسعال والتثاؤب ) ظواهرالروابط المحددة لتستكشف ما أسباب 

 .التنفسي؟
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 .  التهابات القصبة الهوائية والرئتين  :النشاط الثاني 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .؟ التهابات القصبة الهوائية والرئتينالروابط المحددة لتستكشف ما أسباب حدوث 

 .صدرية األزمة ال: النشاط الثالث 

تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمية من خالل 
 .أسباب حدوث األزمة الصدرية ؟ما  الروابط المحددة لتستكشف

 .تلف أغشية الحويصالت الهوائية : النشاط الرابع 

بكة المعلومات العالمية من خالل تتلخص مهمتك عزيزي الطالب في النشاط األول في اإلبحار عبر ش
 .تلف أغشية الحويصالت الهوائية ؟  أسباب حدوثما  الروابط المحددة لتستكشف

 

 : المصادر 

 .لوحة الجهاز التنفسي ومجسم لإلنسان 

http://www.sehha.com/generalhealth/cough.htm 
-http://www.al

-health.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA/ 

http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/bodyhealth/heartandbloo

dvessels/Angina.htm 

http://www.sehha.com/generalhealth/cough.htm
http://www.al-health.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://www.al-health.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://www.al-health.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/bodyhealth/heartandbloodvessels/Angina.htm
http://www.feedo.net/medicalencyclopedia/bodyhealth/heartandbloodvessels/Angina.htm
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 :التقويم 

زود المجموعات بنموذج التقويم لكي تقوم المجموعات بتقويم ذاتي من خالل مقارنة أدائها بأداء 

 .ويمكن استخدام نظام احتساب العالمات أو النقاط.ات األخرىالمجموع

 البيان (نقطة واحدة)ضعيف  (نقطتين)متوسط  (ثالث نقاط)متميز

اشترك الجميع في 

 .التقديم

 قمنبعض الطالبات 

.بالتقديم  

قامت طالبة واحدة 

 .بالتقديم
 العمل الجماعي

 .عرض بدون قراءة
قراءة بعض األشياء 

 .ىخروعرض اآل
 مهارات العرض .راءة من مقالةق

بحث متميز يجيب كل 

 .التساؤالت

جيد ويجيب علي بعض 

 .التساؤالت

غير مرضي يجيب 

 .تساؤل واحد فقط على
 محتوي العرض

متكاملة وتخدم 

 .المناقشة

مرتبة إلي حد ما وتخدم 

 .بعض أسئلة المناقشة

غير متوفرة وال تخدم 

 .المناقشة
 العروض المرئية

خالي من أسلوب جيد 

 .األخطاء ومنسق

األسلوب جيد إلي حد 

ما مع بعض األخطاء 

 .اللغوية

 العرض المكتوب .يءاألسلوب رد

تسليم كل األجزاء في 

 .الوقت المحدد

تسليم بعض األجزاء 

 .في الوقت المحدد

لم يتم تسليمه في الوقت 

 .المحدد
التسليم في الموعد 

 المحدد

 

 :ختبر نفسي أ

 :إلجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول رمز ا

 :التثاؤب يحصل نتيجة ارتفاع نسبة  -1

 .األكسجين في الدم  - أ

 .الهواء في الدم  - ب
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 .ثاني أكسيد الكربون في الدم  - ت

 .يحدث نتيجة لوجود تهيج في داخل األنف  -2

 .العطاس  - أ

 .التثاؤب  - ب

 .السعال  - ت

 .تتم معالجة االلتهابات بواسطة  -3

 .المحاليل الطبية  - أ

 .المضادات الحيوية  - ب

 .األدوية العشبية  - ت

 :األمفيزيما هي  -4

 .تمزق الحويصالت الهوائية داخل الرئتين  - أ

 .توسع الحويصالت الهوائية داخل الرئتين  - ب

 .تمزق القصيبات الهوائية داخل الرئتين  - ت
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 (30)ملحق رقم 

 أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم

 العمل مكان المادة المحكمة التخصص االسم

االختبار 

 التحصيلي

 دليل المعلم االستبانة

ابراهيم .د

 الصليبي

مناهج وأساليب 

 تدريس رياضيات
 جامعة القدس  × ×

ابراهيم .د

 عرمان

مناهج وتمنولوجيا 

 المعلومات
 جامعة القدس  × ×

مناهج وطرق  اياد ادكيدك.د

 تدريس العلوم
 جامعة القدس  × ×

عفيف . د

 زيدان

ق مناهج وطر

 تدريس العلوم
 جامعة القدس  × ×

مناهج وتكنولوجيا  كامل هاشم. د

 المعلومات
 جامعة القدس  × ×

غسان . د

 سرحان

 جامعة القدس × × × دكتوراة تربية علمية

 ماجستير احياء فيصل قطيط.أ

 

جامعة القدس  × × ×

 المفتوحة 

ماجستير أساليب  زهير القيسية.أ

 تدريس
 مديرية التربية × × ×

 والتعليم

مأمون .أ

 الدراويش

 معلم علوم × × × بكالوريوس علوم
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 (44)ملحق رقم 

 كتاب تسيهل مهمة موجه لمدرسة ذكور ابن سينا
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 (43)ملحق رقم 

 كتاب تسهيل مهمة موجه لمدرسة بنات دار السالم
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 (31)ملحق 

 اإلستبانة من مصدرها األجنبي

 

 

 



125 
 

 

 :الجداول فهرس

 الصفحة الجدول رقم الجدول
 لتحمل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (1.0)

 تحمل أداة في المجموعتين طلبة لدى التعلم مسؤولية
 .والجنس المجموعة حسب ، التعلم مسؤولية

 

45 

 مسؤولية لتحمل(ANCOVA) الثنائي التغاير تحليل نتائج (1.2) 
 بحسب لتعلما مسؤولية تحمل أداة في الطلبة عند التعلم
 .بينهما والتفاعل والجنس التدريس طريقة

 

46 

 البعدية المعيارية واألخطاء المعّدلة الحسابية المتوسطات (1.3)
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