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 شكر وعرفان

م أحمد هللا العظيم وأشكر فضله م سلطانهيكما ينبغي لجالل وجهه وعظ لحمد هلل رب العالمينا
م وأن وفقني في تقديم هذا العمل المتواضع وإتمامه والصالا ه ونعمهضلأواًل وآخرًا على جزيل ف

 والسالم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين.

أ. د . محمد عبد الفتاح  ي على هذه الرسالة أسمى عبارات الشكر واالمتنان اتوجه بها الى مشرف
نحي الكثير من وقته م وملى ما قدمه لي من النصح واإلرشادشاهين فله عظيم االمتنان ع

 .هم لتخرج هذه الرسالة على أكمل وجهوجهد

كما أشكر ذلك الصرح الشامخ الذي كان من البداية نقطة انطالقي نحو العلم من مرحلة 
م كما أتوجه بالشكر والثناء لى درجة الماجستير )جامعة القدس(البكالوريوس حتى حصولي ع

م فلكم مني كل االحترام لعلوم التربوية عرفانًا ووفاءً ا /كليةمنارات العلم في الدراسات العليال
م وال بد هنا من الشكر إلى من هم أسمى يسية وجزاكم هللا عني خير الجزاءأعضاء الهيئة التدر 

من الشكر.... إلى من يعجز الكالم عن شكرهم .... إلى من هم تحت التراب .... إلى من 
م إلى روح المرحوم الدكتور زياد قباجة رحمه هللا نهايةنا نحو الوضعنا على بداية الطريق وأشار ل

 وأسكنه فسيح جناته.

والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة على قبولهما مناقشة رسالتي المتواضعة وإثرائها من 
 خالل مالحظاتهم وتوجيهاتهم.

دودين  وال يسعني ايضًا إالا أن أشكر كل من معلمي العلوم الحياتية وليد العوايصة و نهاد
م وبكل أمانة ق هذه الدراسة كما كان مخططًا لهالفاضلين لما قدموه لي من العون في تطبي

 وإخالص.

كما أدين بالشكر لكل شخص قدم لي العون والمشورا إلتمام هذا العمل وإخراجه في هذه الصورا 
 .يرهوأدعو هللا لهم جميعًا أن يرزقهم هللا من البر عاجله ومن الجزاء خ

 

  



 ج 
 

 لخص:الم

في  تراجيست ودانيال( )تقصي فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج نموذجي هدفت هذه الدراسة
 متحصيل طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديهم

ى عل م2019\2018يولتحقيق اهداف الدراسة تم تطبيقها خالل الفصل الثاني من العام الدراس
طالبًا وطالبة من مجتمع الدراسة والذي يشمل جميع طلبة الصف  (121)عينة قصدية تكونت من

توزيع أفراد حيث كان م طالبًا وطالبة (3577العاشر في مديرية تربية جنوب الخليل وعددهم )
 درستين بواقعفي مم شعبتين للذكور وشعبتين لإلناث تم اختيارها عشوائيًام العينة على أربع شعب
 مإحداهما تجريبية درست باستخدام الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيالم شعبتين في كل مدرسة

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي والتصميم شبه  ماالعتياديةواألخرى ضابطة درست بالطريقة 
 اراختب دوات الدراسة فقد تكونت من أداتين هما:أما أالتجريبي وذلك لمناسبته ألغراض الدراسة 

ا مقامت الباحثة بالتحقق من صدقه ميما وراء المعرف التفكير التحصيل الدراسي ومقياس مهارات
مهارات التفكير ما وراء  م ومعامل ثبات مقياس(0.82لغ معامل الثبات االختبار )فقد ب امموثباته

ستين في المدر  )التجريبية والضابطة( وطبقت كل منهما على مجموعتي الدراسة( 0.91المعرفي)
ثم  مالمعياريةواالنحرافات تنفيذ برنامج الدمج وبعده وقامت بإيجاد المتوسطات الحسابية  قبل

 المصاحب الثنائي في تحليل نتائج أداتي الدراسة. بايناستخدمت الباحثة تحليل الت

باستخدام  وادرس لذينالطلبة الصف العاشر  الدراسي لدى تحصيلالارتفاع وقد أظهرت النتائج 
لمتغير الجنس والتفاعل بين  أثرعدم وجود و  م (تراجيست ودانيال)مج الدمج بين نموذجي برنا

 .في التحصيل الدراسي الجنس والطريقة

 مهارات تنمية في فعالية برنامج الدمج بين نموذجي )تراجيست ودانيال( كما أظهرت النتائج
 أثر يضا وجودأوأظهرت  ي لدى طلبة الصف العاشر ولصالح اإلناثما وراء المعرف التفكير

 للتفاعل بين الجنس والطريقة لصالح إناث المجموعة التجريبية.

الباحثة باستخدام برنامج الدمج بين نموذجي )تراجيست  أوصتوبناء على ما تقدم من نتائج 
 في تدريس العلوم وإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول الدمج بين هذين النموذجين. ودانيال(



 د 
 

The Effect Of Using Teaching Program Depends On Incorporating (Treagust via 

Daniel Model ) On The Achievement of The 10
th

 Graders In Science And The 

Development Of Their Metacognition Thinking Skills 

Prepared by :Sawsan  Mohammad Younis Al Rjoub 

Supervized by :Prof. Mohammad Abd Al Fattah Shaheen 

Abstract  
This study aimed at Investigating the effect of using teaching program depends on 

incorporating (Treagust via Daniel Model) on the achievement of 10
th

 graders in 

science and the development of their metacognition thinking skills, The study was 

applied during the second semester of the academic year 2018\2019,on purposeful 

sample consisted of (121) students ( male & female ) selected from the population of 

the study in the Directorate of South Hebron (3577) 10
th 

graders student, the sample 

was divided randomly into four groups in two schools, Where each school has two 

groups (experimental & control ). the researcher used the experimental method and 

the semi- experimental  design which is suitable for the study purposes . 

The researcher prepared an achievement test and a metacognition thinking skills scale 

after establishing its validity and reliability that was (0.82) for achievement test 

and(0.91) for metacognition thinking skills scale,  then applied them to both 

experimental and control groups in both schools before and after applying the 

experiment, For statistical analysis: means, standard deviations and (2-way 

ANCOVA) tests were used. 

The finding of the study showed: there were elevation on the  achievement of 10
th

 

graders in science due to teaching with a program depends on incorporating (Treagust 

via Daniel Model), with no effect to gender and interaction between gender and 

method. 

The results also showed that the program is effective on the development of 10
th

 

graders  metacognition thinking  skills, with an effect due to the gender of the student 

and due to the interaction between gender and method in favor to females of the 

experimental group . 

According to the previous results, the researcher recommended the use of a program 

depending on incorporating (Treagust via Daniel Model) in teaching science, and 

holding more studies about these two models using other variables.
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 الفصل األول 
 مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة  1.1

تي تتسارع ضافة الى الثورا التكنولوجية الإم لهائلة والسريعةمية اللتطورات واالكتشافات العل نظراً 
يصعب متابعتها ومواكبة تطوراتها وتوظيفها في العملية التعليمية بكافة عناصرها بحيث 

واستراتيجياتها لالرتقاء بهام لذلك هناك حاجة إلجراء المزيد من الدراسات باستخدام استراتيجيات 
 وطرق حديثة في التعليم.

 عداد الفرد المتعلم بحيث يكون قادراً التربوية  تركز في محصلتها على إ  صبحت االهتماماتوقد أ
عادا إ ية و لى البحث بجدإم مما دفع التربويين تفاعل معهاعلى مواجهة التغيرات والمستجدات وال

ت كونها تزود الطالب بطرق ومهاراالنظر في العديد من طرق واستراتيجيات التدريس من حيث 
ب بها ليقوم بتعلمها بطرق من تقديمها وتزويد الطال لحصول على المعارف والمهارات بدالً ل

 .مختلفة

 أن ام كملمعرفةهي عملية اكتساب لنما م وإست مجرد تذكر حقائق ومعلوماتن عملية التعلم ليإ
تعلم الم فيه بدمج يقوم المعلم  (product)وليس نتاجاً   (process)التعلم هو عبارا عن عملية 

 ء  من استقرا ت عن طريق ما يقوم بهلى المبادئ والقوانين والتعميمافي هذه العملية ليصل بنفسه إ
 .(2014م)دروزاواستنتاج  واكتشاف  

 موعندما يمر بخبرا تعليمية جديدا التأكيد أن لكل فرد بنية معرفية من نوع ما وبهذا فال بد من
ن البنية المعرفية يعاد تشكيلها كلما مر بخبرا م أي أيدا تنضم إلى هذه البنيةلومة جدفان مع
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ال يتجزأ من البنية  تعليمية جديدا ليعمل على دمج هذه المعلومات الجديدا بحيث تصبح جزءاً 
 .(2004المعرفية الكلية )محمد م

ختيار المناسب االوبين ذلك كله يبرز دور المعلم في العملية التعليمية وما يقع على عاتقه من 
من االستراتيجيات والطرائق واألساليب التي تعمل على بناء المعرفة وتنمية  األكثر مناسبةً  بل

ويظهر م ت التربويةداراإلليمية واليه مختلف النظم التعوهو ما تسعى إم ت التفكير المختلفةمهارا
ائل الذي بحاث الهوكم األ م عداد المعلمينإ تلك المحاوالت المستمرا لتطوير  ذلك جليًا من خالل

شارا م كما تجدر اإلستحدثات هذا العصريستهدف الرقي بأدائه وتحسين عطائه ليتناسب مع م
لتدريس فحسب بل يجب أن يحسن اختيار هذه اختيار طريقة ايقوم بأنه ال يكفي للمعلم أن 

كد لتأم اذ يجب على المعلم االتي ال يمكن اغفال أحدها مبادئمن ال باالعتبار عدداً  الطريقة آخذاً 
في ظل متها للمحتوى والبيئة التعليمية ثم مدى مالء موالً أمن مناسبتها للمتعلم وخصائصه 

 .( 2014 مو دروزا 2013 والمتاحة )الويشيم ار االمكانات المتواف

تطوير وتحسين  على الذي يقوم ويرتكزو  الرئيس حديالتعلى مواجهة ة التعليمية العمليوتركز 
ذهني لمثل هذا ن يكون المتعلم لديه االستعداد الأ يضاً أن من الضروري ير لدى المتعلم ولكالتفك

لى المعارف والمعلومات الجديدا على أنها مجموعة من إنه سينظر إ فالا إالنوع من التعلم و 
الكلمات اللفظية التي تخلو من أي معنىم وعادا ما ينقذ المتعلم نفسه من هذا المأزق باستظهار 

بالكثير  تعج صفوفنا المدرسية م وة مفككة من الرموز اللفظيةمات كمجموعذه المعارف والمعلو ه
 ( .2004من هؤالء المتعلمين )محمد م

تدريس العلوم وذلك  عنة فال بد من الحديث بشيء من الخصوصيعن التدريسم  الحديث وعند
للتطورات نظرًا عليه مناهج ومقررات العلوم و للطبيعة المختلفة للمحتوى العلمي الذي تشتمل  اً نظر 

 حيوية على حد  الكيميائية والفيزيائية والميادين العلوم  واالكتشافات المتسارعة والمتزايدا في شتى
في  ويدوياً  هنا يتفق العلماء والتربويون أن أفضل طرق تدريس العلوم هي بإشراكهم فكرياً و م سواء

اس والتوقع واالستنتاج م فهم من يقومون بالمالحظة والقيكل ما يتعلق بنشاطات التعلم
يقوم به العلماء )الخليلي واالستقصاء ويصفون الظواهر الطبيعية من حولهم بطريقة مماثلة لما 

 .( 1998وآخرونم 



3 
 

ية لمساندا جراء تغيرات تعد هامة وأساسإ( أنه من الضروري  2005وآخرون ) ويرى النجدي
يير من الطرق واالساليب المتبعة في م كما وينبغي أن تكون بداية التغالتدريس الجيد للعلوم

م لذلك أساسي بكيفية تدريسه له م ألن ما يتعلمه الطالب يتأثر بشكلأي شيءتدريس العلوم قبل 
التي ة العلمية النظرية والتطبيقية المهارات والمعرف معلم العلوم من األهمية بمكان أن يمتلك

نشطة وطريقة ت المناسبة المتعلقة بالمحتوى واألعلى تعليمها لطلبته من اتخاذ القرارا جعله قادراً ت
لى اختيار أنواع التقييم والتقويم المناسبة كما يجب أن يمتلك القدرا إضافة إالتفاعل مع الطلبة 

ت لى تنميتها في طلبته غير متجاهل لالتجاهاإادات ومهارات التفكير التي يسعى على تحديد ع
بشأن كل ما سبق لما له من  وحذراً  ن يكون دقيقاً أن عليه م ويتعيالتي ينقلها لهم وينميها لديهم

يعد التوازن والتكامل بين االحتياجات المعاصرا كما  مر الفاعل والملموس في تعلم طلبتهالتأثي
م من هنا نجد العديد من الرؤى لمعلمي العلوم حقيقياً  والمتزايدا واالطار العام لألهداف تحدياً 

صالح الشامل والمواكب للتطور والتقدم العلمي لى اإلإتهدف جميعها لعلومم والتي حول تدريس ا
من خالل اقتراح وبناء ممارسات ونماذج واستراتيجيات وبيئات تعلم جديدا ومختلفة )النجدي 

 .( 2005 موآخرون 

سعت وتكاملت على مدى سنوات اتو تتميز العلوم بأن لها بنية معرفية من نوع خاص تطورت و 
 ايضا في طرق واستراتيجيات تدريسهذا التطور في محتوى العلوم تطورًا أه م وقد واكبعديدا

م كية والنظرية المعرفية والبنائيةمثل النظرية السلو م المختلفة لتطور نظريات التعل فكان موازياً 
وتعد النظرية البنائية التي قام بتطويرها جان بياجية من النظريات التي أثبتت االستراتيجيات التي 

م فهناك العديد من يس العلومفاعال في تحسين جودا المخرجات التعليمية في تدر  م عليها دوراً تقو 
في اكساب المتعلم  أثبتت نجاحاً  والتيتي قدمها علماء الفكر البنائي ال التدريس والتعلم نماذج

 .( 2011م )خطايبةالعديد من المعارف والمهارات واالتجاهات التي يتعين عليه تعلمها

زايد االهتمام بالمفاهيم أكثر م وقد تم تعد اللبنة األساسية في العلومأن المفاهيإلى  در اإلشاراوتج
لالنفجار المعرفي وزيادا اهتمام المربين والمعلمين بمساعدا المتعلم  أي وقت مضى نظراً  من

ترك بعض غفال و إ والمنطقية ولو كان ذلك على حساب على الفهم والوعي ببنية المادا المفاهيمية 
علم بقية مكونات المعرفة االخرى م وبالتالي تاهيم ويتحقق تعلم المفل المتعلقة بهذه الماداالتفاصي

منتمية  رمثلة منتمية وغيأم وأن يعطي ماهيالمف تعلم أن يحدد السمات المميزا لهذهذا استطاع المإ
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م والتنبؤ وحل منها تشابهة وأن يصوغ تعريفا لكللمفاهيم الملهام وتمكن من التمييز بين ا
يضعها موضع التطبيق )مرعي  اذا استطاع المتعلم أن خيراً أم و االمشكالت المرتبطة به

 .( 2007مالحيلةو 

على تعلم المفاهيم نموذج تراجيست أو ما يعرف بنموذج التدريس  تركزج التي ومن النماذ
بين تعلم هنا بإيجاد عالقة م المو ذ يقإم بداعيالتي تعتبر من عمليات التدريس اإلو بالمتشابهات 

عبيدات )ثارا العشوائية والمجازلى اإلإبداعية تستند إنتاج أفكار إشيئين متماثلين م فهي عملية 
 . ( 2013م وآخرون 

لى استخدام التشبيهات في علمي العلوم وغيرهم من المعلمين إويلجأ الغالبية العظمى من م
عقلي حول المعطيات وذلك لنوع من االستدالل اب تدريسهم بشكل كبير فمن خاللها يقوم المتعلم

م وهي مهارا على درجة كبيرا من األهمية لمعرفي للفردلى الخبرا الشخصية والمخزون ابالرجوع إ
م ومتقدمة م ألنها تتطلب عمليات ذهنية معقداقياس الذكاء واالستعداد العامو  باإلبداعالرتباطها 

ها في تطوير نالظواهر واألمور المحيطة به ليستفيد مالتعمق في  خاللها متعلميتعين على ال
) قطامي م ما يقابلها من األشياء والظواهر م ويدرك الصلة بينها وبينصيغ لصور يبنيها ذاتياً 

2004). 

نها أوالدراسات في مجال تعلم المعلوم من تعلم المفاهيم التي تؤكد الكثير من البحوث  وانطالقاً 
لى تعلم كل ما إوبكل سالسة  م يتجه التعلم تلقائياً ومعنىً  األكثر عمقاً  الركيزا األساسية للتعلم

يرتبط بهذا المفهوم من حقائق وتعميمات ومبادئ وقوانين ونظريات من خالل ما يجده المعلم 
م الحيلةمرعي و ) ن من طرائق وأساليب واستراتيجياتمناسبا لطبيعة المادا التعليمية والمتعلمي

2007 ). 

ذ إيعرف بالنموذج التعليمي المعرفيم  نموذج دانيال أو مام النظرية البنائية ماذج التين أحد ومن
ما ورد من أفكار في كل من دورا التعلم وخرائط تم بلورته وتشكيله باالستفادا مأن هذا النموذج 

جلى م والذي يتدرج فيه التعلم ضمن تسع مراحل تتنظمات المتقدمة والتعليم المباشرالمفاهيم والم
النهاية الى الفهم م ليصل في ومحوريته  ودوره الفاعل في تعلمهمن خاللها صورا المتعلم النشط 
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وليس ذلك فحسب بل يكتسب من خاللها العديد من المهارات مثل م الوافي للمعرفة الجديدا
 .( 2005م لمختلفة )النجدي وآخرون مهارات االستقصاء ومهارات التفكير ا

البحث لى النموذجين ) تراجيست ودانيال ( إ ن خالل التدريس بدمج هذينالباحثة م هدفتوقد 
ر مستوى التحصيل لدى الطلبة لتكامل هذين النموذجين من وجهة نظعن آليات جديدا لرفع 

م كما أن المراحل واالجراءات المتضمنة في كل منهما تجعل المتعلم يقف عند كل مرحلة الباحثة
م وهذا يعمل ب نفسه باستمرار ويفكر في تفكيرهع التعلم فهو يراقليقيم نفسة وأين هو من موضو 

التعليمية والفكر كل النظم  يهراء المعرفي لديه وهو ما تسعى العلى تطوير مهارات التفكير ما و 
 .التربوي الحديث

 سةامشكلة الدر  2.1

مستويات ي تدن كمعلمة للعلوم لكل من المرحلتين األساسية العليا والدنيام الحظت الباحثة
م فهناك ن يتعلموهاأاد عدد المفاهيم التي يجب عليهم تحصيل طلبة المدارس في العلوم كلما ازد

األساسية العليا على تدني ملحوظ وشديد في تحصيل الطالب ذاته في المرحلة األساسية والمرحلة 
يا ثم يعجز عن م كما أن الطالب يمكن أن يتقن المفهوم في المرحلة االساسية الدنسبيل المثال

 بتطبيقه في سياقات اخرى . ذلك في المرحلة العليا بعد أن يتوسع هذا المفهوم ويصبح مطالباً 

 هذه ال يمكنه المقارنة بين بينمامن حفظ واستظهار المفاهيم  متعلمتمكن ال الحظت الباحثةكما 
 م وذلك راجع  كل مفهومالمميزا ل و استخدام المفهوم في مكانه المالئم وتحديد السماتأالمفاهيم 

على قدرا  اً المفهوم من المعلم مما ينعكس سلبلى دور المتعلم السلبي والذي يقتصر على تلقي إ
لى تعلم ذو معنى واالقتصار على التعلم السطحي والذي قد ينتج عنه إهذا المتعلم في الوصول 

تعلم العلوم ال يقتصر على ألن  ونظراً  ممية التي يترتب عليها تعلم مغلوطبعض األخطاء المفاهي
التي يمثل تعلم  تعلم المفاهيم فحسب فهناك الحقائق والمبادئ والتعميمات والنظريات والقوانين

من هنا انبثقت أهمية هذه الدراسة والتي ارتأت فيها الباحثة م ساس لتعلمهاالمفاهيم حجر األ
لذي يركز على تعلم المفاهيم  توظيف نموذجي )تراجيست ودانيال ( وذلك بدمج نموذج تراجيست ا

جل الحصول على تعلم أجميع مكونات المعرفة العلمية من ونموذج دانيال والذي يهتم بتعلم 
من خالله المعرفة في عقل المتعلم وتمكنه من اكتساب بعض مهارات  عميق للمفاهيم تترابط
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دارا تعلمه إالتي تمكنه من تي تحدث في عقله و للعمليات واالجراءات ال التفكير التي تجعله مدركاً 
 .اته ومهارات التفكير التي تالئمهبما يناسب قدر  ذاتياً 

 

 أسئلة الدراسة  3.1

 :جابة عن االسئلة اآلتيةلإلالباحثة من خالل هذه الدراسة  سعت

 :السؤال األول

الصف  ما فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج نموذجي ) تراجيست ودانيال ( في تحصيل طلبة
طريقة التدريس والجنس  تبعًا لمتغير)وهل تختلف هذه الفعالية  ؟لعاشر في العلوم الحياتيةا

 ؟(والتفاعل بينهما 

 السؤال الثاني:

ما فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج نموذجي ) تراجيست ودانيال ( في تنمية مهارات التفكير 
تبعًا حياتية؟ وهل تختلف هذه الفعالية الصف العاشر في العلوم ال ما وراء المعرفي لدى  طلبة

 ؟لتدريس والجنس والتفاعل بينهما (لمتغير) طريقة ا

 

 فرضيات الدراسة  4.1

 :لى الفرضيتين الصفريتين اآلتيتينقامت الباحثة بتحويل سؤالي الدراسة ا

 :الفرضية الصفرية األولى

في تحصيل طلبة الصف  ((α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات ال "
 ".(طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهماالعلوم الحياتية تبعًا لمتغير)اسي في العاشر األس
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 : الفرضية الصفرية الثانية

مهارات التفكير ما في  ((α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال "
طريقة  تبعًا لمتغير ) في العلوم الحياتية ساسياأل وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر

 ."(التدريس والجنس والتفاعل بينهما

 أهداف الدراسة  5.1

 :لىإهذه الدراسة  تهدف

: تقصي فاعلية تدريس العلوم الحياتية  في المدارس الحكومية التابعة لمديرية جنوب الخليل أوال
 .ي تحصيل طلبة الصف العاشريال ( فباستخدام الدمج بين نموذجي ) تراجيست ودان

تقصي فاعلية تدريس العلوم الحياتية  في المدارس الحكومية التابعة لمديرية جنوب الخليل : ثانياً 
ات التفكير ما وراء المعرفي باستخدام الدمج بين نموذجي ) تراجيست ودانيال ( في تنمية مهار 

 .ى طلبة الصف العاشرلد

 أهمية الدراسة  6.1

م على أهمية تعلم المفاهيم في مجال تدريس العلوم من الدراسات والبحوث التربويةتؤكد العديد 
هو من المتعلم فم يستند اليها تعلم العلومكما ان المنحى البنائي يعتبرها أحد أهم الركائز التي 

مفهوم الجديد والمفاهيم بما يتوفر لديه من معارف سابقة حول ال بنفسه يقوم ببناء المفاهيم
دراك مكونات المعرفة األخرى من تعميمات ومبادئ إوين المفاهيم من م ليتمكن بعد تكبهةالمشا

م كما تؤكد الدراسات على ضرورا االستفادا من استراتيجيات وطرائق التدريس اتوقوانين ونظري
م من هنا تتجلى كساب المتعلم المعارفإعن تزويد و  المختلفة في تنمية مهارات التفكير  فضالً 

 :ة هذه الدراسة في الجوانب االتيةأهمي

ثراء لألدب التربوي كونها تقوم على إهمية هذه الدراسة بما ستقدمه من تكمن أ : الجانب النظري 
ل كل نموذج على تكامل التدريس باستخدام دمج نموذجين تعليميين في تدريس العلوم يعم

 .خر لتحقيق التعلم المنشودالنموذج اآل
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من خالل توظيف نموذجين مختلفين  ب هذه الدراسة أهميتها التطبيقيةتكتس: تطبيقيالجانب ال
فها يقوم بالحصول على المعرفة وتطبيقها وتوظي لتعلم المفاهيم والتي تجعل الطالب فاعالً أحدهما 

واآلخر لتعلم جميع مكونات المعرفة األخرى م لى تعلم ذو معنىإفي سياقات جديدا بعد الوصول 
جديدا ومواجهة يمكن للمتعلم االعتماد عليه في حل مشكالت م للعلوم مالً شا التي تحقق تعلماً 

ثر استخدام هذين النموذجين في تنمية كما تسلط هذه الدراسة الضوء على أم التحديات المختلفة
م لى المعرفةإلكل ما يفكر به ليصل  ومدركاً  مهارات ما وراء المعرفة والتي تجعل الطالب واعياً 

ذه الدراسة معلمي العلوم بشكل خاص وجميع المعلمين بشكل عام في حال لذا فقد تفيد ه
من خالل ما تقدمه هذه الدراسة من مادا تعليمية وأدوات لقياس م موذجيناستخدامهم لهذين الن

 .تنمية مهاراتهم ما وراء المعرفيةتحصيل الطلبة و 

جراء المزيد من لعليا إلى إحثين وطلبة الدراسات اقد تقود هذه الدراسة البا الجانب البحثي:
لول يجاد حختلفة لتدريس المفاهيم العلمية وإالبحوث والدراسات التي تتعلق باستخدام نماذج م

متغيرات أخرى لم  فيم كما يمكن أن تقودهم نحو التطرق والبحث تتعلق بمشكالت تعلم المفاهيم
 وغيرها من المتغيرات. تتطرق لها الدراسة الحالية مثل االحتفاظ بالتعلم وعادات العقل

 حدود الدراسة  7.1

 :ت هذه الدراسة على الحدود اآلتيةاقتصر 

م من كتاب العلوم راسة على وحدا أجهزا جسم اإلنسانتم تطبيق هذه الد :الحدود الموضوعية
 . ارا التربية والتعليم الفلسطينيةالحياتية للصف العاشر األساسي الُمعتمد من قبل وز 

طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية  :الحدود البشرية
حيث تم  مم( 2019/ 2018ي للعام الدراسي )جنوب الخليل في الفصل الدراسي الثانعليم/والت

  .تطبيق الدراسة على عينة من مجتمع الدراسة

لتابعة لمديرية حكومية اجراء هذه الدراسة في مدرستين من المدارس الإتم  :الحدود المكانية
 .ة ومدرسة ذكور الظاهرية الثانويةمدرسة بنات دوما الثانوي جنوب الخليل وهماالتربية والتعليم/
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/  2018لعام الدراسي الفصل الدراسي الثاني من ا تم تطبيق هذه الدراسة في: مانيةالحدود الز 
 .م 2019

  . جرائية الواردا فيهاوالمفاهيم اإل الدراسة بالمصطلحاتتحددت نتائج : الحدود المفاهيمية

م والطرق م واألدوات المستخدمةمع والعينةتم اجراء الدراسة في حدود المجت: ةاالجرائي ودالحد
  واألساليب االحصائية.

 مصطلحات الدراسة  8.1

 :الفعالية

المقياس  وهي اصطالحاً  محداث أثرإاللغوية بانها مقدرا الشيء على  لية من الناحيةعاف الفتعرا 
ل الذي نتحقق بوساطته من قيام كل من المعلم والمتعلم بمسؤولياته وواجباته وذلك من خال

وراء لى السبب إضافة إبالطريقة التي تنجز بها األشياء م فهي تهتم انجازاتهم التي قاموا بتحقيقها
المتوقعة  نجاز ويمكن قياسها من خالل المقارنة بين المخرجاتم ومدى نجاح هذا اإلنجازاإل

 .( 2011م)علي والمخرجات الفعلية

ي ( فودانيال تراجيست ينموذجستقل )األثر الذي يسببه المتغير الموتعرفها الباحثة إجرائيًا  بأنها 
 لبةإلى تفوق طبدوره والذي قد يؤدي م (مهارات ما وراء المعرفة المتغير التابع )التحصيل و 

 تين الضابطتين .المجموع في معلى أقرانه تينالتجريبي تينالمجموع

 

 Treagust  Model (Teaching With Analogies Model )نموذج تراجيست : 

 ( ويعتمد على Treagust 1993) تراجيست ستراليموذج تعليمي قام بوضعه العالم األُ ن
 م ويوضح تراجيستالتعرف عليهاوجه الشبه بين المفاهيم و أنها عملية تحديد أالتشبيهات ويعرفها ب

(  بينما Analog)المشبه به وهو المعروف لدى المتعلم ويسمى  ولالمفاهيم النوع األنوعين من 
الهدف او  بـ  هو المفهوم المراد توضيحه ويعرف أو  معروف في العاداالغير خر وهو النوع اآل
غير لى بعض الصفات إضافة إالنوعين صفات مشتركة بينها  ( ويحمل كال  (Targetالمشبه 
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خرم ويتم التدريس باستخدام هذا النموذج وفق ثالث منهما عن اآل كة والتي تميز كالً مشتر ال
الخطوا يتم التركيز على  ( وفي هذهFocus)وهي التركيز (F.A.R) خطوات يطلق عليها اختصاراً 

حول الطلبة ها المعلومات التي يمتلك على؟ و غير مألوف المفهومم هل هو صعبم مجردم
بعض صفاته التشبيه بمعنى ما الشيء الذي يعرفه الطلبة ويشابه في على  يضاً أالمفهوم وتركز 

وجه الشبه أويتم فيها تحديد  (Action)والخطوا الثانية هي الفعل مالمفهوم المراد تدريسه
وفيها ما   (Reflection)م وتتمثل الخطوا األخيرا في التأمل واالختالف بين المشبه والمشبه به

مثلة عطاء العديد من األإ مع م لى التشتتإوال يؤدي  ومناسباً  ان التشبيه واضحاً ذا كإيتم تحديد ما 
 .( 2009 م)امبو سعيدي وآخرون على المفهوم 

طالبات المجموعة  يتم تطبيقه علىنموذج تدريسي هو : ستوتعرف الباحثة نموذج تراجي
في  متلكونها واإلفادا منهايالتي والمعارف السابقة  المفاهيم  الكشف عنب يقوم م بحيث التجريبية

ا وأوجه خصائص المشتركة بينهبعض اليجاد إمحاولة وذلك من خالل تعلم المفاهيم الجديدام 
 االختالف التي تميز كل منها عن اآلخر.

  Daniel Model (The Cognitive Instructional model )نموذج دانيال : 

م والذي شارلز أندرسون ( و تDaniel Nealال نيل )هو أحد نماذج التعلم البنائي والذي ابتكره داني
من خالل  ىذي المعن لى التعلمإوتنمية المعرفة العلمية للوصول  ساب المفاهيمتكإيعمل على 

ستعراضم االستقصاء او م االات والخطوات هي ) التعلم المباشرم المراجعةجراءمجموعة من اإل
. التلخيص(و أالغلق  اً م وأخير م التطبيقاالختراعم ةشم الحوار والمناقالنشاطاتم التبيان والتعبير

وقد تبلور هذا النموذج من األفكار الواردا في دورا التعلم والمنظم المتقدم وخرائط المفاهيم 
 .( 2005م)النجدي وآخرون 

م والتي يتسنى ضمن مجموعة من الخطوات اإلجرائيةأما إجرائيًا فهو عبارا عن نموذج تدريس يت
كل مرحلة للتأكد من حدوث  خالل التدريس وفقها إمكانية تنظيم تعُلم ه والوقوف فيللمتعلم من 

 . التعلم الجديد في بنيته المعرفيةم ودمج التعلم

 دمج نموذجي )تراجيست ودانيال ( :
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ومبادئ خرى من حقائق مع مكونات المعرفة األُ  أنه تكامل تعلم المفاهيم إجرائياً الباحثة تعرفه 
د عداالباحثة على إ  تعملالتناغم بين نموذجين تعليميين  من خاللم انين ونظرياتوتعميمات وقو 

ضمن هذين النموذجين من األفكار المتضمنة  بحيث استفادت مدليل تعليمي لوحدا تدريسية
 .عنه من التعلم لى مستوى مرض  بهدف الوصول إ

 : الدراسي التحصيل

نجاز أو براعة في العمل المدرسي يقاس اإللدراسي على أنه مستوى محدد من يعرف التحصيل ا
من قبل المعلمين ومن خالل اختبارات مقررا وهو طريقة منظمة لتحديد مستوى امتالك المتعلم 

جاباته على عدد ن تم تعلمها بصفة رسمية من خالل إلمعلومات ومهارات في مادا  دراسية كا
 .( 2011) علي م من األسئلة التي أعدت بغرض القياس 

المختلفة التي اكتسبها طلبة الصف العاشر  مجموع المكونات المعرفية نهإجرائيًا أعرفه الباحثة وت
( والتي قامت الباحثة ودانيالتراجيست ) ا تعليمية تم تدريسها وفق نموذجيبعد مرورهم بخبر 

 .دادهاعمن خالل اختبار تحصيلي من إ  بقياسها

 مهارات التفكير ما وراء المعرفي : 

على الوعي  ات عقلية معقدا يقوم بها المتعلم أثناء معالجة المعلومات بحيث يكون قادراً هي مهار 
م تنمو مع التقدم في العمر والخبرا وتقوم بالسيطرا على جميع نشاطات التفكير بأسلوب تفكيره

ون ما م وتتكفية المتوافرا لدى الفرد بفاعليةالموجهة لحل المشكلة واستخدام القدرات والموارد المعر 
م التحكم والضبط ما وراء المعرفيم وانب هي معلومات ما وراء المعرفةوراء المعرفة من أربعة ج

 مالضبط المراقبة و مى ثالث مهارات أساسية هي التخطيطنها تشتمل علأم كما التنظيم الذاتي
العتوم  )كل من هذه المهارات األساسية على عدد من المهارات الفرعية األخرى  يم وتشتملو والتق

  .( 2007من وآخرو 

لى إملية التفكير وبالتالي فهي تعود التفكير في ع أنها  (Coutinho, 2008)كوتينهوكما يعرفها 
قدرا عقلية عالية تتدخل في عملية التعلم من حيث إيجاد خطة تعلم واستخدام مهارات 

م وقد أظهرت دى التعلمذاتي لإلنجاز وتقدير م واستراتيجيات مناسبة لحل المشكالت وإجراء تقويم
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م فهي لتنبؤ واإلنجاز األكاديمي للطالبالدراسات أن مهارات ما وراء المعرفة مهمة في ا
 تساعدهم على التمييز الفعال بين المعلومات التي يعرفونها والتي ال يعرفونها.

م بها م والتحكوم على ضبط المتعلم لعملية تعلمهوإجرائيًا يمكن القول أنها مهارات عقلية تق
م تراتيجيات وما يستخدمه من مهاراتوتوجيهها م من خالل يقظته ووعيه لما يوظفه من اس

المراقبة  التخطيط م وإدراكه للطريقة التي يفكر بها ويستخدم بها عقله عبر ثالث مراحل هي
الدرجة التي حصل عليها الطالب عند استجابته م والتي تم قياسها من خالل يمو والتق مالضبطو 

هذه  أعدتها الباحثة ألغراضفقرات أداا قياس مهارات التفكير ما وراء المعرفي التي  على
عملية الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال على إيجاد نموذج جديد  تم حيث ساعدالدراسة

عرف أين هو من يتميز بتسلسل خطواته بحيث يجعل المتعلم يقف عند كل خطوا ليفكر ولي
 .مهارات التفكير ما وراء المعرفي مكنها أن تساهم في تنميةموضوع التعلم بطريقة ي
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 الفصل الثاني 

 االطار النظري  والدراسات السابقة :

 طار النظري :اإل 1.2

خذت أصالح التي حد جهود اإلأتحول باتجاه التعليم البنائي هو ن الأن ييرى الكثير من التربوي
إن البحث في م من هنا فالعلمية ومناهج العلوم وتدريسها لتربيةصالح اإفي حركات  متميزاً  مكاناً 

سس النظرية البنائية ومبادئها مهم وضروري للقائمين على العملية التربوية أالجانب النظري وفهم 
من معلمين ومصممي المناهج ومتخذي القرارات وغيرهم م ليتم من خاللهم التغيير المخطط 

جل تحسين نوعية تعلم أم من تعليمية والتعلميةتيجيات والممارسات الوالمنظم في المحتوى واالسترا
التميز  دوار المعلمين والطلبة وتجديد في المعتقدات حولألى جانب تجديد في إهذا م الطلبة

 (. 2010م والتفوق واالبداع )زيتون 

 Constructive Teaching التعلم البنائي 1.1.2

 مفهوم النظرية البنائية : 1.1.1.2

لكون البنائية تهتم بالمعرفة واكتسابها  تعددت تعريفات البنائية وتنوعت في الكتابات التربوية نظراً 
 .( 2005 مدليمي) ال لى قسمين رئيسيينإوهنا نجد تعريف البنائية قد قسم وتطورها 

فرد ل ن كأنها ترى أعلى اعتبار م ها نظرية في المعرفةنألى البنائية على إول : ينظر القسم األ
ن البنائية أنصار هذه النظرية أن المعرفة هنا بناء شخصي  ويتفق أيبني المعرفة بنفسه بمعنى 

م يتشكل هذا البناء من خالل تفاعل حواس المتعلم مع العالم عملية بناء عقلي الإما هي 
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أين ائية تركز على مبدفعال الفرد الالحقة وهنا فإن البنأارجي ثم يقوم هذا البناء بتوجيه الخ
ن وظيفة أم و يقوم المتعلم ببنائها بصورا نشطةولكن  ن المعرفة ال يتم تلقيها سلبياً أ: رئيسين هما

 .(2003مزيتون وزيتون هذه المعرفة هي تنظيمية وليست اكتشافية )

القسم الثاني: وينظر إلى البنائية بأنها نظرية في التعلم من منظور أنها تؤكد أن حدوث التعلم 
ليات عقلية معينة ومن رد بناء أو إعادا بناء مخططاته العقلية وذلك من خالل عميتطلب من الف

ن يتفق جميع أنصار هذا التعريف من التربوييو م على البنائية النظرية اإلدراكية يطلق رؤيةال ههذ
كنتيجة لتوليد شخصي للمعنى من خالل خبرات سابقة يمر بها  أن البنائية تفترض حدوث التعلم

ويقوم باستدعائه في المواقف الجديدا مما يدفع المتعلم الى  وما يعرفه الشخص مسبقاً المتعلم 
)النجدي وآخرونم  و يقوم بالتخلص منها تماماً أالمعلومات الجديدا التي يتلقاها تغير وتعديل 

2005 ). 

م التوصل فة التي يتهمية التفكير ثم الفهم واالستدالل وتطبيق المعر أ ويؤكد التعليم البنائي على 
ن تنشيط المعرفة السابقة ذو اهمية أ ر إلىويشيم ن يهمل ضرورا المهارات االساسية أليها دون إ

لى بداية الفهم إنها توجه المتعلم أال إو ساذجة أبالغة مهما كانت هذه المعرفة غير مكتملة 
ويد المتعلم فإن هذا يساعده على تز  ما يعرفه المتعلم مسبقاً المعلم  دركما يعندف موتكوينه

 ( .2007م ة )زيتون لى البنية المعرفية السابقإضافتها إبالمعارف والخبرات الجديدا والتي يمكن 

ن الجسم المعرفي الذي يتم بناؤه هو عبارا أ رى نها النظرية التي تبأن نوجز البنائية أبذلك يمكن 
ن المعرفة لم تكتشف أا ن توجد خارج الدماغ والحقيقة فيهأن المعرفة ال يمكن أنسانية و إبنى 

ن المتعلم ليس عبارا عن أ ؤكدلى الخبرات السابقة كما تإ ولكنها بنيت من قبل المتعلم استناداً 
ا سلبية من العالم وبصورا ن المعرفة ال يتم تلقيها بصور أآنية فارغة تنتظر من يمألها فهي تطرح 

برات التي يمتلكها قاعدا لتصور بحيث تجعل من الخ لمتعلمولكن يتم بناؤها من قبل ام سلطوية
 .(2011م ) الخزاعلة وآخرون العالم وتكوين المعارف الجديدا 

 :بادئ النظرية البنائية في التعلمم 2.1.1.2

عتبر التعلم نشاط تكما  مفهي تركز على أن التعلم عملية نشطة البنائية ةيالنظر  تتعدد مبادئ
ومن هنا فإنها تشدد على أن  مي يظهر فيهؤكد أن التعلم يقع ضمن السياق الذت وهيكيفي 
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من و م المعرفة ليست مخترعة ولكنها مبنية من قبل المتعلم ألنها تعتبر كل المعارف شخصية 
م وتلعب الخبرا جعل العلم مألوفًا معقول المعنى هو عملية الجوهري مبادئها أيضا أن التعلم 

ه يتطلب وجود مشكالت هادفة مفتوحة والتفاعل االجتماعي دورًا في حدوث هذا التعلم كما أن
 .(2003)زيتون وزيتون م النهاية تتسم بطابع التحدي

وترى البنائية أن التعلم ال يحدث نتيجة للتطور بل ترى أن التعلم هو التطور الذي يتطلب من 
والسماح لهم بطرح  المتعلمين المتعلم االبداع والتنظيم الذاتي وعلى المعلم أن يقوم بتشجيع

متها ءلتهم وتوليد أفكارهم وفرضياتهم ونماذجهم الخاصة والقيام باختبارها لمعرفة مدى مالأسئ
 (.2011وحيويتها )الخزاعلة وآخرونم 

هي عملية التعلم  فينقطة االرتكاز  اعتبارمن مبادئ النظرية البنائية أن ( 2007ويذكر زيتون )
ي معرفته الجديدا من خالل خبراته السابقة وذلك ألن الفرد المتعلم يبنم  معرفة المتعلم السابقة

بعد ذلك يبني المتعلم ذاتيًا معنى لما يتعلمه بنفسه حيث يتشكل المعنى داخل بنية هذا المتعلم 
المعرفية من خالل تفاعل بين حواسه والبيئة المحيطة ويشدد أن التعلم ال يحدث ما لم يحدث 

دا عند دخول معلومات يم األفكار والخبرات الموجو تغيير في بنية  الفرد المعرفية بحيث يعاد تنظ
 م إضافة إلى أن التعلم يكون على أفضل وجه حين يواجه المتعلم مشكلة أو موقفاً جديدا اليها

وهذا كله ال يحدث بمعزل  عن اآلخرين بل من خالل عالقات  اجتماعية  يرتبط بها  واقعياً  حقيقياً 
  المتعلم.

 البنائية :النظرية  فتراضاتا 3.1.1.2

 ( 2007م نائية إلى عدد من االفتراضات وهي: )زيتون الب النظرية تندست

 . المتعلم الذي يقدم تصوراته للعملأيضا من قبل  المعرفة تبنى رمزياً : أوال

المعرفة تبنى نظريًا من قبل المتعلم فهو يحاول توضيح األشياء التي ال يفهمها أو التي ال : ثانياً 
 ل .بشكل كام يفهمها

 مشاركته في التعلم النشط . لالمعرفة تبنى طبيعيًا من قبل المتعلم ومن خال: ثالثاً 
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المعرفة تبنى اجتماعيًا من قبل المتعلم الذي يعمل على إيصال المعنى الذي قام بتكوينه : رابعاً 
 .إلى اآلخرين

منها ها البنائية عدد من االفتراضات التي تقوم عليأن هناك (  2005النجدي وآخرون )فيما يرى 
م أي أن المعرفة يبنيها المتعلم من خالل الخبرا وبالتالي فإن التعلم هو عملية التعلم بنائيأن 

التفسير  ومن افتراضاتها أيضاً بنائية يتم فيها عرض  داخلي  للمعرفة التي يمتلكها المتعلم 
هو م و فسير  ذاتي  شخصيم فالتعلم هو ت م بمعنى أنه ال يوجد أي نتائج واقعية مشتركةالشخصي

م ويقصد بذلك أن المعنى في التعلم عملية  نشطة  م كما تفترض أن نتاج  للتفسير الشخصي للخبرا
تعلم هو مم أي أن دور الالتعلم عملية تعاونية  وترى أن  ية التعلم ينمو على أساس الخبرا عمل

ايدا مع التركيز على هذه لمتز االرتقاء وذلك بالتعاون مع المجاالت األخرى ال إظهار الجوانب ا
م إذ ال تحديد التعلم ومن افتراضاتها الهامةكز على نوعية معينة من المشكالت م والتي تر الجوانب

يجب أن يكون غنيًا  م بمعنى أن السياق المعرفي لهذا التعلمأن يحدث التعلم في بيئة  واقعية  بد 
عملية قياس التعلم عن طريق تحديد مدى  م ويقصد بذلك أن تتمتكامل االختباراتو يعكس الواقع 

 .لمعرفي في توجيه تفكير المتعلممساعدا البناء ا

 

 ُأسس النظرية البنائية : 4.1.1.2

رية البنائية منها )زيتون وزيتونم قدم التربويون من أصحاب الفكر البنائي عددًا من اأُلسس للنظ
2003): 

   التركيز على التعلمLearning   ال التعليمTeaching . 
  ) وذاتيته ومبادرتهتشجيع وتقبل استقاللية الطالب ) المتعلم. 
  أنه كائن حي له إرادا وغرض وغايةتنظر إلى المتعلم على. 
  تنظر إلى التعلم باعتباره عملية. 
 ب المتعلم على االستقصاء والتحري تشجع الطال. 
 الهام للخبرا السابقة في التعلم تعترف بالدور. 
 لطبيعي لدى المتعلمتدعم الفضول ا. 
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  على الفهم واألداءالتأكيدPerformance  عند تقييم التعلم. 
  تأخذ باعتبارها اعتقادات المتعلمbeliefs  واتجاهاتهم attitudes. 
 ات بين بعضهم البعض وبين معلمهمتشجع المتعلمين على الخوض في حوارات ومناقش. 
  على السياق الذي يحدث فيه التعلمتؤكد. 
 المتعلمين في مواقف تعلم حقيقية لى دمجتشجع ع. 
 ز على أهمية العمل ضمن المجموعاتترك.  
  تكاز على الخبرات المتوافرا عميق ومعرفة جديدا باالر تهيئة الفرصة للمتعلم لبناء فهم

 .لديه
 

 البنائية في تدريس العلوم  5.1.1.2 

اعًا في التربية العلمية وتدريس العلوم يعتبر العديد من المربين  النموذج البنائي أكثر النماذج ابد
خالل السنوات الخمسين الماضية م وأنه سيكون أكثر وسائل الربط للقنوات المختلفة في التربية 

كثر ذ يعد األإ  CLMوقد كان افضل ما توصل اليه المربون نموذج التعلم البنائي مالحقاً العلمية 
ئي يتميز التعلم م فالصفوف التي تتبنى المنحى البناال التعلم والتعليم الصفي مؤخراً جاذبية في مج

م وقد جرت العديد من المحاوالت لبلورا استراتيجيات تنفيذية يقوم جتماعي ومبدعإفيها بأنه فعال 
المعلم باتباعها في غرفة الصف ليدرس تالميذه المفاهيم العلمية وفق المرتكزات األساسية 

في التعلم حيث يقومون  متعلميناتيجيات على الدور النشط للللنظرية البنائية وتؤكد هذه االستر 
م كما  تؤكد على العلمية في مجموعات أو فرق عمل بعمل العديد من النشاطات والتجارب

م ذو معنى )خطايبة لى الفهم ويكون تعلماً إلية في النشاط بحيث يصل المتعلم المشاركة الفع
2011. ) 

 أدوار المعلم البنائي 6.1.1.2

م ل للمعرفةرض البنائية على المعلم أدوارًا جديدا تتعدى كونه المعلم المباشر ذو السلطة الناقتف
 الميسروهو أيضًا  Interactiveالتفاعلي و   Constructiveالمعلم البنائيبل تتعدى ذلك ليكون 

حد أكما يعتبر المعلم   Negotiationالمفاوضو   Researcherالباحثم  Facilitatorللتعلم
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ذاتية المتعلمين ومبادراتهم إذ أنه تقبل الذي يالمنظم لبيئة التعلم و لمصادر االحتياطية  للمعرفة ا
تكشفًا بالرغم من تحديد هدف التعليم على أنه الوصول بالمتعلم إلى أن يصبح فردًا مفكرًا ومس

ارس تشكل عائقًا المدغالبية ي فأن التراكيب التطبيقية واإلدارية  م إالا يستطيع تكوين االفتراضات
مستشار المعلومات والبحث فهو  Democraticديموقراطي م والمعلم البنائي أيضًا دون ذلك

Consultant  دورات ستخدم م ويبين متعلميه وبين متعلميه انفسهملمناقشات والحوار بينه و اشجع ي
كما أنه  تعلمالمطبيعة الفطرا االنسانية لدى غذي يلبنائية واستراتيجيات االستقصاء لالتعلم ا

م ) خطايبة (2007م ) زيتون  .لحقيقي في مهمات التعلم وأنشطتهيستخدم أدوات التقييم البديل ا
2011 ) 

 أدوار المتعلم البنائي : 7.1.1.2 

بأن يكون بنائيًا  تؤكد البنائية أن هناك ثالثة أدوار رئيسية اذا توفرت في المتعلم كان جديراً  
 ( 2008م الهاشمي والدليمي) ( 2003م )زيتون وزيتون 

  المتعلم النشطThe active learner  من شخص  ن المعرفة ليست شيئًا منقوالً أ: أي
عليه أن يجعل تعلمه ذو معنى من  لذلك فإنم تبنى من قبل الفرد المتعلم ذاته م بلآلخر

نها لى حد  ما وتأخذ وقتًا و ولكإم بل هي شاقة ست بالمهمة السهلةخالل خبراته وهي لي
فالمتعلم يقوم بالمناقشة والتقصي  ملة بالتدريس وليس نتيجًة للتدريستصبح أكثر سهو 

 .عن االستقبال السلبي للمعلومات وفرض الفروض عوضاً 
  المتعلم االجتماعيThe social learnerا صفة : ترى البنائية أن المعرفة والفهم لهم

حدث بصورا تم إنما ية  بصورا  فرد ال تتكون  م وأن المعارفاجتماعية في الدرجة األولى
م كما أن الدور االجتماعي للمتعلم ق المناقشة والمحادثة مع اآلخرينجماعية عن طري
 .ب المعرفة وفهمها بصورا اجتماعيةيتطلب منه اكتسا

  المتعلم المبتكرThe creative learnerشف أو يعيد اكتشاف ن المتعلم عليه أن يكتأ : أي
عادا اكتشاف إ بنائية ال تقف عند حد المتعلم النشط بل تتطلب منه م فالالمعرفة بنفسه

 .النظريات العلمية
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 :وم القائمة على النظرية البنائيةنماذج تدريس العل 8.1.1.2

( مجموعة من النماذج التي تستخدم في تدريس العلوم وتقوم هذه  2005ذكر النجدي وآخرون )
 ائية:النماذج على فلسفة وأفكار النظرية البن

 Instructional Teaching Learning  Model. النموذج التعليمي التعلمي  .1
  .النموذج الواقعي لتدريس العلوم .2
 John Zahoric Model .نموذج جون زاهوريك البنائي .3
 Bybee Model .نموذج بايبي .4
  Wheatly's Model. نموذج ويتلي للتعلم البنائي .5
 Suchman's Model .نموذج سوشمان .6
 Daniel Model (The Cognitive Instructional Model ). دانيالذج نمو  .7
 Treagust Model (Teaching With Analogies. وذج تراجيست للتدريس بالمتشابهاتنم .8

Model ) 

 الباحثة في هذه الدراسة كاًل من :  وتناولت
 Treagust Model (Teaching With Analogies Model ) وذج تراجيست للتدريس بالمتشابهاتنم

 Daniel Model (The Cognitive Instructional Model)نموذج دانيال.  و 

ولما كان نموذج تراجيست أحد النماذج التعليمية التي تركز بشكل أساسي على تعلم المفاهيم فال  
 .طرق إلى تعلم المفاهيم بشكل  عامبد من الت

 تعلم المفاهيم  2.1.2

م ومنها ما افة الطلبة بغض النظر عن خصائصهما ما يناسب كم فمنهسيةتتنوع النماذج التدري
 م وهناك من النماذج ما يكون مصمماً لفت طبيعتها المعرفيةتيناسب كافة المواد الدراسية مهما اخ

م كما أن اسب تدريس طلبة معينين دون غيرهمم أو ينفي تدريس طبيعة معرفية بعينها وفاعالً 
مفاهيم دون الحقائق مثال ون غيره فقد يناسب النموذج تعلم الد معرفياً  منها ما يناسب مكوناً 

 (. 2003م )الحيلة
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م فمن الصعب على في تدريس العلوم بالغة   وال يخفى على أحد ما للمفاهيم العلمية من أهمية  
ير في ظل االنفجار المعرفي الكب معلم العلوم التركيز في تدريسه على الحقائق العلمية فقط في

ذا إم فكساب الطلبة المفاهيم العلميةإم والمخرج الوحيد من ذلك يتمثل في لوم المختلفةمجاالت الع
م العلمية ذات الصلة بهذا المفهوم تقن الطالب المفهوم يمكنه بعد ذلك تعلم معظم الحقائقأ

لى حفظ كم هائل من الحقائق واستظهارهام اذ يرى إ ن الطالب ليس مضطراً إوكنتيجة لذلك ف
أن الصعوبة التي يواجهها المتعلم في الوصول الى تعلم ذي معنى تعود الى تفسيره التربويون 

م مما يولد فهما غير فاهيم سابقة مغلوطة أو غير دقيقةالجديدا بناء على معارف وم ةالمعرف
 .(2007م)امبو سعيدي وآخرون  لم المعرفية.صحيح يتشكل في بنية المتع

 تكلمة أو كلما المفهوم م للمفهوم م فمنهم من يرى أنلف علماء التربية من حيث تعريفهتيخو 
صورا ذهنية يعبر عنها  هم ومنهم من يرى أناء ال حصر لها تجمعها سمات مميزاتطلق على أشي

 الرؤيتين نجد أن المفهوم العلمي تبني هاتين عندم و او شيء آخر أو رياضياً  برمز قد يكون لغوياً 
لى أشياء ال ى صورا ذهنية تتسم بسمات مميزا وتعمم عهو عبارا عن كلمة أو كلمات تطلق عل

 ( . 2007م الحيلةحصر لها )مرعي و 

 : أهمية تعلم المفاهيم العلمية1.2.1.2

 ( 2013م)عبد العزيز (1998م )قطامي :كونهايكتسب تعلم المفاهيم أهميًة خاصًة 

 على جمع الحقائق وتصنيفها وتبسيطها. تعمل 
  ت المعرفة ثباتا وأقلها عرضة للتغييرالمفاهيم أكثر مكوناتعتبر. 
 ئة وتسهل دراسة الطلبة لمكوناتهامن تعقيد البي تقلل. 
 م بمعنى أنه اذا تعلم أحد المفاهيم فانه يقوم عد المتعلم على التفسير والتطبيقتسا

هيم م بمعنى آخر فان المفاواالحداث الجديدا والغير مألوفة باستخدامه في تفسير المواقف
 .ى انتقال أثر التعلمتساعد عل

 ن يعرف أنى أن يستخدم المتعلم اللفظ دون القضاء على اللفظية بمع في هاتعلمساهم ي
 .مدلوله

 العلوم وتزيد من دافعيتهم نحوها المفاهيم من اهتمام المتعلم بمادا عززت. 
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 ي تمثل فالى زيادا قدرا المتعلم على استخدام وظائف العلم الرئيسية التي ت مهايؤدي تعل
 .التفسير والتحكم والتنبؤ

 تزيد من فاعلية المتعلم وقدرته على حل المشكالت.  
 ن موضوعات وفروع العلوم المختلفةعلى ابراز التكامل والترابط بي يساعد. 
 .يساعد تعلم المفاهيم على تنمية أنواع مختلفة من التفكير لدى المتعلم 
  جموعات واألحداثبين األشياء والمتقوم المفاهيم بالتنظيم والربط. 

 
 العوامل المؤثرة في تعلم المفاهيم العلمية  1.2.1.2

م )السامرائي وآخرون  :جمالها في أربعة عوامل رئيسةإالمفاهيم بعدد من العوامل يمكن  يتأثر تعلم
2014 ) 

وهي مرتبطة باألفعال المادية والخبرات , هناك المفاهيم المادية المحسوسةف: نوع المفهوم -1
م وهناك تتكون في مرحلة العمليات العينيةمألوفة و  ويستخدم للتعبير عنها ألفاظاً  المباشرا

من الصفات المشتركة ويطلق المفاهيم المجردا وهي مفاهيم تتكون من تحديد مجموعة 
من خالل المالحظة غير المباشرا وما يدركه المتعلم من  و مصطلحاً أ سماً إعليها 

كثر سهولة من تعلم أم ويعد تعلم المفاهيم المادية فهومالقات الموجودا والمكونة للمالع
لى فترات زمنية تعد طويلة نسبيا ينتقل فيها إالمفاهيم المجردا والتي يمكن أن تحتاج 

مع المفهوم المراد تعلمه من حالة الغموض حتى يصبح هذا المفهوم  المتعلم تدريجياً 
 .يعرف المتعلم جميع مالمحه يزاً مم واضحاً 

 
دور األهم في تعلم المفهوم ألن لفهي من العوامل التي تلعب ا :ت السابقة للمتعلمالخبرا -2

م ألن المفاهيم فهمه للمتطلبات المعرفية السابقةفهم المتعلم للمفهوم يأتي من خالل 
ها عمليتي التتابع ترتبط ببعضها بشكل هرمي أو في صورا أبنية تراكمية تتوافر في

مثل يي ذم المفهوم األعلى دون تعلم المفهوم األدنى الفال يحدث تعل ,واالستمرارية
  .ات السابقة للمفهوم المراد تعلمهالخبر 
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يمه عن تقدساسية وم للمتعلم في المرحلة األيختلف تقديم المفه :العمر الزمني للمتعلم -3
فال بد أن تناسب المفاهيم  أو الثانوية كما ونوعاً  ساسية العلياللمتعلم في المرحلة األ

لى إتبدأ بالتطور من مستويات متدنية م ألن المفاهيم للمتعلميعة نمو المرحلة العمرية طب
وال ثم أم المفاهيم المادية أو المحسوسة م وعليه فالمتعلم يبدأ بتعلمستويات أكثر تجريداً 

 لى تعلم المفاهيم المجردا.إ ينتقل تدريجياً 
 

المفهوم وتنطبق  وهي التي تمثل يجابيةاإل هناك نوعان من األمثلة: أمثلة المفهوم  -4
 تنطبق عليها م واألمثلة السلبية وهي التي ال تمثل المفهوم والعليها كل خصائصه

يجابية أو سلبية تزيد من فهم المفهوم إن عرض األمثلة سواء كانت إم خصائصه الرئيسة
  .وتحديداً  المراد تعلمه فاألمثلة تزيده وضوحاً 

 

 مية ونماؤها تكون المفاهيم العل 2.2.1.2

م مةهميتفق جميع التربويون على أن تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى المتعلم من األهداف ال
لكونها الهيكل العام للعلم والمعرفةم وتبدأ هذه المفاهيم بالتكون عند االنسان منذ مراحل الطفولة 

رات المباشرا والمواقف التي يمر م ويتم تكوين هذه المفاهيم من خالل الخبااللتحاق بالمدرسة وقبل
بها حيث يشكل المتعلم من خالل حواسه الخمس صورا ذهنية لألشياء وتتنوع هذه الصور 

الذي يقوم باستخدامه أثناء  برات التي مر بها ومستوى التفكيرالذهنية باختالف طبيعة الخ
ها ال تبقى في صورتها م بمعنى أنهذه الخبرات والمواقفم وتتسم هذه المفاهيم بالنموالتعرض ل

ية وكمية المعارف والحقائق العلمية التي عاألولية عند تعلمه بل تتغير وفقا للنمو وزيادا نو 
م من هنا فقد ية مع المفاهيم والمعارف السابقةالمفاهيم الحال فقيكتسبها المتعلم بما يضمن توا

م ت اتجاهات أصحابهاالمفاهيم وتنوعتعددت النظريات التي حاولت أن تفسر عملية تعلم 
ويشترك جميعهم في أن تعلم المفاهيم يحدث في ضوء العمليات العقلية الموجودا لدى المتعلم وما 

 .(2013)عبد العزيزم يقوم به من أنشطة عند تعلمه 
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 االصول الفلسفية والنفسية لطريقة التشبيهات  3.1.2 

و النظرية أم فهذه الفلسفة ئية  في التعلمالى الفلسفة البنإع استخدام التشبيهات في التدريس يرج
م كما أن تعديل الفهم الخطأ المتشكل لدى المتعلم يعد م من خاللها ببناء المعرفة بنفسهم المتعلو يق

لم  فيها ببناء م إذ يقوم المتعم وهذا ما يحدث في التشبيهاتريةمن المبادئ االساسية لهذه النظ
لمناسبة للظواهر أو يتفاعل مع معلمه في التشبيهات التي قتراح التشبيهات ااالمعرفة من خالل 

م البلوشيلم )امبو سعيدي و بالفكر البنائي في التع وثيقاً  م لذا نجد أنها ترتبط ارتباطاً يقدمها له
2009 ). 

 عناصر التشبيه : 1.3.1.2

 (2003م : )زيتون ربع عناصر أساسيةتقوم عملية المشابهة على أ

م وعادا ما يكون صعب د به عنصر المحتوى المراد تعليمهقصوي :( Target)المشبه   -1
 م فمثال يمكن أن يكون مفهوم العين .  او نظريةً  او مبدأً  كون مفهوماً يالفهم م فقد 

المألوف لدى المتعلم والذي يستخدم لتوضيح  ءوهو الشي: ( Analog)المشبه به  -2
 .م كأن يتم تشبيه العين بالكاميراالمشبه 

المشتركة بين  ويقصد بها الخصائص: ( Analogous Attributes) سمات التشابه -3
 .ئص المشتركة بين العين والكاميرام مثل الخصاالمشبه والمشبه به

ويقصد به الخصائص والسمات المختلفة :  ( Irrelevant Attributes)سمات االختالف  -4
 .جه االختالف بين العين والكاميرام كتحديد أو المشبه والمشبه بهبين 

 مظاهر عملية التشبيه : 2.3.1.2 

 (2007م او قيود ويشمل عدا جوانب )دروزا ال تتحدد عملية التشبيه بضوابط

  التشبيه في المظهر الخارجي General Physical appearance مثل الشكل واللون
 .م ضخم كالفيللليلم دائري كالبدرود كاسم مثل اوالحجم

  التشبيه في الوظيفةFunctional Analogy  : ويتمثل في كيفية العمل واألداء مثل التشابه
بين مراحل عمل الدماغ والحاسوب في تخزين المعلومات والتي تتمثل في المدخالت 

 .والعمليات والمخرجات لكل منهما
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  التشبيه في البناء والتركيبStructional Analogy :  ويتمثل هذا التشبيه في الهيكل

 .والمشبه به مثل العين والكاميرا المشبهوالتركيب الداخلي لكل من 
 

 حيث يمكن التشبيه من خالل السمات المدركة عبر الحواس لكل : التشبيه في الحواس
 .ائحته مثل كذام أو صوته مثل كذامنهما م مثل ر 

م وبما أن عالقات بين المفاهيم لدى المتعلموتساعد طريقة المتشابهات على عمل ارتباطات و 
من األحياء  يجدون صعوبة في تعلم المفاهيم الجديدا والغير مألوفة في كل أغلب المتعلمين

م تعتبر طريقة المتشابهات بمثابة م وجود خبرات سابقة لديهم حولهام بسبب عدوالكيمياء والفيزياء
م ثم يتطور هذا حتى ف بالمعارف التي يمتلكها المتعلممألو الغير هوم جسر يعمل على ربط المف

 . (Treagust, et al.1998). تراجيست وآخرون لفهم العلمي العميق للمفهومإلى االوصول 

 أهداف استخدام طريقة التشبيهات  3.3.1.2 

 ( 2009م البلوشي)امبو سعيدي و  :هات لتحقيق عدد من األهداف ومنهاتستخدم طريقة التشبي

 يهات تنمية بعض الذكاءات مثل الذكاء البصري والمكاني من خالل استخدام التشب
 .اللغوي والذكاء المنطقي الرياضي الصورية م كما تعمل على تنمية الذكاء

 اهيم العلمية تساعد في تعديل الفهم الخاطئ لدى المتعلم م وذلك من خالل تقريب المف
 .المجردا من المتعلم

 م ألن المتعلم يحاول توظيف شيء معلوم ومألوف أو يات العقلية لدى المتعلمتنمي العمل
 .شيء فيه نوع من الصعوبة والتجريدهذا الشيء لفهم خصائص 

  ل على ربط المتعلم ببيئته م ألنها تعمالتعلم مشوقة ومحببة لدى المتعلمتجعل عملية
 .وحياته

 لتشبيهات م اذ أن العلماء أيضا يستخدمون المعلم على تدريس الظواهر العلميةتساعد ا
 .في فهم الظواهر العلمية
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 ابهاتأنواع المتش 4.3.1.2

م فهناك التشابه السطحي والذي ينجذب اليه المتعلم ماء التربية في تصنيف المتشابهاتيختلف عل
ول الى ويتوصل اليه سريعا وهناك التشابه العميق الذي يحتاج الى تفكير  دقيق  وعميق للوص

يائية أو وتعد التشبيهات التي تقوم على وصف العمليات مثل تشبيهات التفاعالت الكيم العالقاتم
تعقيدًا  م كوصف سير التيار الكهربائي في الشبكات  من أكثر التشبيهاتالعمليات الفيزيائية

 .(Treagust , et al.2000) وعمقًا.

ت م ويقصد باللفظية استخدام الكلماراكما يمكن تصنيفها الى تشبيهات لفظية وتشبيهات مصو 
مصورا فهي استخدام الصور للتشبيه مثل م أما التشبيهات الكتشبيه مثل تشبيه الوقت بالسيف

ويقوم  تشبيه انتقال الشحنات الكهربائية من البطارية الى المصباح بصورا لرجل يحمل اثقاالً 
 (  2009م البلوشيارغ اليدين. )امبو سعيدي و بنقلها الى مكان آخر ثم العودا الى نقطة البداية ف

توظيفها في تدريس العلوم باستخدام التشبيهات وقد برزت العديد من النماذج البنائية التي تم 
 ومنها : 

 

  Teaching With Analogies Model( TWA ) :نموذج التدريس بالمتشابهات 5.3.1.2

( من ست خطوات يتبعها المعلم في 2009) البلوشينموذج كما أورد امبو سعيدي و يتكون هذا ال
به به م ( مشيه الهدف م وطرف )مفهومية التشبيهاتم وهناك طرف )مفهوم( مشبه يطلق علعمل

تم التدريس في هذا في بعض الخصائص وي م ويختلفان أيضاً يتشابهان في بعض الخصائص
النموذج  هذا شرح مبسط لكل خطوا من خطوات أتيوفيما ي مخطواتمجموعة من الالنموذج وفق 

. (Glynn , 2007)  

 أوال : تقديم الهدف او المشبه أو المفهوم العلمي :

و ما يعرف ألتشبيهات بتقديم المفهوم العلمي يقوم المعلم في هذه الخطوا من التدريس باستخدام ا
بالهدف للمتعلمين من خالل طرق التدريس المختلفة مثل عرض الرسوم التوضيحية أو الصور 

 .و قراءا مقالة معينةأ
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 ثانيا : تقديم المفهوم المشبه به ومراجعته :

م أو يترك لهم به به للمتعلمين ويناقشهم في ذلكخطوا بتقديم المفهوم المشيقوم المعلم في هذه ال
به شيئًا ماديًا أو رسمة أو ون المشبه كم ويمكن ان ييار المشبه به الذي يرونه مناسباأنفسهم اخت

لى إسة يحضرها المعلم م ويفضل بعض التربويين أن يكون المشبه به أشياء مادية محسو صورا
صفاتها بشكل أفضل من  ن األشياء المحسوسة يستطيع المتعلم أن يدركم إذ أغرفة الصف
 .الي ربط معارفه الجديدا بالسابقةم وبالتخالل حواسه

 ثالثا : تحديد الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به :

به في السمات التي يشتركان  في هذه الخطوا يقوم المعلم بعمل المقارنة بين المشبه والمشبه
لخطوا من الضروري وفي هذه ا مقشات التي تتم بين المعلم وطلبتهم ويتم ذلك من خالل المنافيها

م وتأتي المشاركة من ي أهمية تذكر الستخدام التشبيهاتم وإال فلن تكون هناك أإشراك المتعلم 
م ومن خالل المناقشة التي تؤدي الى تحديد وتقديم المشبه به من قبل المتعلمخالل إعطاء 

 .الف بين كل من المشبه والمشبه بهن التشابه واالختمواط

 :رابعا : رسم التشابهات

وال  يقوم المعلم هنا مع طلبته بعمل مخطط أو رسمة توضح أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به م
و على أول أو خريطة مفاهيمية يتحدد هذا بنمط معين فيمكن أن يكون ذلك عن طريق رسم جد

تمد على مهارات المتعلمين ومستوياتهم م وكلما كان توضيح التشبيهات على شكل رسوم معينة تع
 شكل رسوم معينة كلما كان ذلك أبلغ في توضيح االرتباط بين المشبه والمشبه به .

 خامسًا : تحديد حدود التشابهات :

به هنا يوضح المعلم للمتعلمين أنه بالرغم من وجود مجموعة من الخصائص المشتركة بين المش 
والمشبه به إال أن هناك مجموعة من االختالفات بينهما . وأنه لوال تلك االختالفات لكان المشبه 

 جدول أو رسمة . لوالمشبه به شيئًا واحدًا م ويمكن للمعلم تنظيم هذه االختالفات من خال

 سادسًا : الوصول الى الخالصة :
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م كما يقوم المعلم بالتأكد ما تم عرضهبته الى خالصة  من كل في النهاية يتوصل المعلم مع طل
 .ن خالل طرح بعض األسئلة الختاميةمن عدم حدوث فهم خطأ لدى المتعلمين م

 

 Treagust Model: نموذج تراجيست 4.1.2

يعتبر نموذج تراجيست أحد النماذج التي تعمل على تدريس المفاهيم عن طريق التشبيهات وهي 
لمتعلم ريسهم والمتعلمون أثناء تعلمهم للربط بين خبرات اطريقة يستخدمها المعلمون أثناء تد

م وتقوم هذه الطريقة على فكرا أن المتعلم لديه خبرات عديدا وعلينا السابقة والخبرات الجديدا
 .(2013م أبو السميدمهم موضوعات جديدا )عبيدات و استغاللها واستثمارها عند تعلي

( المشابهة أنها عبارا عن عالقة تشابه جزئي (Thomas, et al. 2007ثوماس وآخرون عرف يو 
بين زوجين من المفاهيم واالشياء وتكون من خالل محاولة المتعلم ايجاد عالقة بين موضوعين 

 .داهما وال يعرف اآلخرلمتعلم احأو شيئين يعرف ا

 

 نشأة نموذج تراجيست للتدريس بالمتشابهات  1.4.1.2

أن هناك العديد من النماذج التي تقوم بتدريس  (Treagust , et al .1998)يذكر تراجيست 
 Teachingالمفاهيم باستخدام طريقة المتشابهات ومن هذه النماذج نموذج التدريس بالتشبيهات 

With Analogies (TWA)  من األفكار الواردا فيه قام  وباالستفاداومن خالل هذا النموذج
عمل دراسة تستهدف تقصي فعالية استخدام ن قام بأم بعد ت ببناء النموذج الخاص بهتراجيس

م وأعرب بعض المعلمين المستهدفين عن (TWA)المعلمين لنموذج التدريس بالتشبيهات 
م في الوقت الذي أظهرت النتائج أيضا هذا النموذجمواجهتهم لبعض الصعوبات أثناء تطبيق 

ل بعض المالحظات التي فعالية كبيرا في تعلم المفاهيم  باستحدام طريقة التشبيهات  ومن خال
نشأت فكرا الحاجة إلى  (TWA)أبداها هؤالء المعلمون حول التدريس باستخدام هذا النموذج 

ون أكثر بساطة وفعالية كما تصميم وبناء نموذج جديد للتدريس بطريقة المتشابهات بحيث يك
 .وسهولة في التطبيق من قبل المعلم ن يكون أكثر ألفةً أويجب 
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مجموعة من المعلمين بتطبيق  فيها قام التي( Treagust, et al .1998جيست )وفي دراسة ترا
م قدم المعلمون (TWA)م وتم من خاللها تقصي فعالية هذا النموذج (TWAالنموذج السابق )

االنطالق نحو نموذج المشاركون في الدراسة  بعض المالحظات والمشكالت التي كانت نقطة 
ى ن أحد خطوات هذا النموذج أثناء تطبيقه في الغرفة الصفية حتمكانية نسياإم ومنها تراجيست

م كما أن مراحل هذا النموذج ال تركز على عمليات التخطيط من قبل بعض المعلمين المحترفين
ثناء الموقف أى المعلم عل المسبق للتدريس وفق المتشابهات وبالتالي يترك ذلك عبئًا كبيراً 

 .ذج الخاص به للتدريس بالمتشابهاتنمو م وهكذا قدم تراجيست الالتعليمي

 Treagust (FAR) Model: نموذج تراجيست ماهية  2.4.1.2 

إقترح عالم التربية اأُلسترالي ديفيد تراجيست ثالث خطوات تتم أثناء التدريس بالمتشابهات يطلق 
ويوضح الجدول اآلتي هذه  Focus, Action, Reflection))وهي  (FAR)عليها اختصارًا 

 :(Treagust &Harrison, 2000) خطواتال

 

 

 توضيح خطوات نموذج تراجيست في التدريس بالتشبيهات : (1.2جدول )

 التوضيح الخطوا

  ويشمل : (Focus)أواًل : التركيز 

 . المفهوم  1
 

 . الطلبة  2
 

 .التشبيه  3

 هل هو صعب م مجرد مغير مألوف ؟

 فهوم ؟ما المعلومات التي يعرفها الطلبة عن الم
 

ما الشيء الذي يعرفه الطلبة ويشابه في بعض صفاته المفهوم الجديد 
 المراد تدريسه ؟ 

  ( ويشمل :Actionثانيًا : الفعل  )
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ما أوجه الشبه بين المفهوم العلمي الجديد والشيء المشبه به ؟ مع كتابتها  .المشابه  1
 على السبورا .

لمفهوم العلمي الجديد والشيء المشبه به ؟ مع ما أوجه االختالف بين ا . المختلف 2
 كتابتها على السبورا .

  ( ويشمل:Reflectionثانيًا: التأمل )

 هل التشبيه واضح م ومفيد وال يؤدي إلى غموض وتشتت ؟ . النواتج  1

 التأكيد على ما سبق مع إعطاء أمثلة على المفهوم  . التحسين  2

 

 متشابهات :للنموذج تراجيست  رشادات في استخدامإ 3.4.1.2

م لذلك هناك أن تنتج عند التدريس بالمتشابهاتهناك بعض النتائج غير المرغوبة التي يمكن 
 & Treagust)من االرشادات التي يجب اتباعها عند تطبيقها وأورد تراجيست وآخرون عدد 

Harrison,2000) من هذه اإلرشادات: 

م إذ يمكن أن يأخذ بعض هات أبعد ما يمكنلمتعلمون التشبييمكن أن يأخذ بعض ا  -1
م مما يؤدي الى استنتاجات خاطئة ن سمات المشبه به والتركيز عليهاالطلبة المزيد م

حول الهدف أو المفهوم المراد تعلمه م فإذا قام المتعلم بالتوسع في عملية المشابهة  فإنه 
عكسية بشأن  ى نتائجم والتي تؤدي إلضافة بعض المعلومات الغير ضروريةيعمل على إ

 .تعلم المفهوم الجديد
من الضروري أن يحدد المعلم بدقة السمات الغير متشابهة حتى ال يقوم المتعلم من   -2

ذاته بإسقاطها على المفهوم المراد تعلمه والتوضيح أنه من الطبيعي أن ال يتشابهان في 
فإن استخدام هذه  م من هنا ص وإال أصبح أحدهما مثااًل لآلخرجميع الصفات والخصائ

ويحسن اختيار المشبه به  استخدامها تاج إلى المعلم المبدع الذي يحسنالطريقة يح
 .المناسب
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سيان المفهوم الجديد كتركيز المتعلم على المشبه به ون هناك بعض النتائج الغير مرغوبة -3
 التشبيه هو تعلم م لذا يجب على المعلم ان يوضح لطلبته أن الهدف منقيد التعليم

 .المفهوم الجديد
 :ومنها ( أيضا مجموعة من االرشادات2009) البلوشيويضيف امبو سعيدي و 

م حول الظاهرا أو على المعلم أن يتيح الفرصة للمتعلمين القتراح التشبيهات الخاصة به -1
م ألن ذلك سيساعدهم قبل المعلم إذا وجد أنها مالئمة م ومن ثم تبنيها منالمفهوم الجديد

 .ًة بما يقدمه المعلم من اقتراحاتللمفهوم العلمي مقارنفي فهم أفضل 
وأحيانا أخرى  م فتكون أحيانا تشبيهات صوريةتنويع بين التشبيهات قدر االمكانمحاولة ال -2

 .لفظية
ت قدر اإلمكان توظيف الرسومات واألشكال التوضيحية والنماذج المادية في التشبيها -3

 .ومتى كان مناسباً 
 
 : ( Scharmann , 2007) لمتشابهاتنموذج تراجيست لفي استخدام دور المعلم  4.4.1.2

  جمع المعلومات من خالل الدراسات السابقة حول المتشابهات واالستفادا من تلك
 التجارب. 

  استراتيجيات مناسبة للتدريس بالمتشابهات. خطط و بناء 

 ي التدريس. األمثل ف صول الى الممارساتو للوالتأمل  استراتيجية المتشابهات طبيقت 

 باحث الم علميممن  خالل  تعاون واجتماع عدد من العمل على تطوير هذه الطريقة
تبعًا تلك الطريقة ودمجها مع المقررات الدراسية اإلفادا من ومناقشة كيفية المختلفة 

 لمستوى العقلي للمتعلمين. ل

 معرفة الصفات المعلومات و  لتسهيل فهمعلى بناء المتشابهات  بة وتدريبهمالطل حفيز ت
 المتشابهة والغير متشابهة. 

  وتنمية االبداع لديهم بناء متشابهات تناسب المفهوم المقدم لهم فرصة الطالب  منح . 
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  The Cognitive Instructional Modelنموذج دانيال : النموذج التعليمي المعرفي  5.1.2

رها من تلفًة إلى حد  ما عن تدريس غيتتسم ُطرق تدريس  العلوم بعدد من الميزات التي تجعلها مخ
 Conceptم األول هو فهم المفاهيم ن العلوم تقوم على أمرين أساسيينأل مالمواد التعليمية اأُلخرى 

Understanding   والثاني فهم العملياتProcess Understanding  م فليس كافيًا أن يتعلم المتعلم
خاللها  يتعلم العمليات العلمية التي يمكنه منالمفاهيم والمعلومات فقط بل عليه أن يفهم و 

 (. 2009مادا وطريقة )امبو سعيدي والبلوشيم أي أن العلم مالحصول على تلك المفاهيم

من قبل دانيال نيل  1987تم ابتكاره سنة  يعتبر نموذج دانيال أحد النماذج التعليمية الذيو 
(Daniel Neale )  وتشارلز أندرسون(Charles Anderson ) م وقد ومجموعة من زمالئهما

 Learning)تبلورت مراحل هذا النموذج لديهم باالستفادا من االفكار الواردا في دورا التعلم 

Cycle) والمنظم المتقدم(Advance Organizer )   والتعليم المباشر(Direct Instruction) 
 .( 1998م )الخليلي وآخرون  ( Concept Maps)وخرائط المفاهيم 

ل عرض مراحل النموذج ارتأت الباحثة أن تعرض نبذا حول بعض االستراتيجيات التي كان وقب
 .لها دورًا في بناء هذا النموذج

 

 دورة التعلم : 1.5.1.2 

هذه االستراتيجية عبارا عن تطبيق تربوي تم من خالله ترجمة بعض أفكار النظرية البنائية  
لعديد من دورات التعلم التي تم تطويرها فمنها دورا م وهناك اونظرية بياجيه في النمو المعرفي

م ولكنها تتكون بشكل أساسي  من ثالث مراحل رئيسية دائرية لتعلم الرباعية والخماسية وغيرهاا
م وتقويم تطبيق هذا المفهوم في مفهومم تقديم ) تفسير( المفهوم: استكشاف ال( وهي)غير خطية

تحري واالستقصاء والبحث ها يقوم المتعلم بذاته بالوفي واقف تعليمية جديدا ) التوسع (مم
م ث تقدم العلم كطريقة تفكير وبحثم ولذلك فإنها تراعي القدرات العقلية للمتعلمين بحيوالتنقيب
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م كما أنها تراعي هارات التفكير والمهارات العمليةم ألنها تركز على تنمية موتدفع المتعلم للتفكير
 (2007. )زيتون م لم بها المتعلمالكيفية التي يتع وتنسجم مع

 مراحل دورة التعلم :

طوا تتكون دورا التعلم من أربع  مراحل أساسية متكاملة تؤدي كل منها وظيفة محددا تمهد للخ
 (:2011م ( )خطايبة2003التي تتبعها  )زيتون وزيتونم 

  Exploration Phaseأواًل : مرحلة االستكشاف  

المتعلم بشكل مباشر مع الخبرات الحسية الجديدا والتي تتعلق ويتم في هذه المرحلة تفاعل 
م اذ تعمل هذه الخبرات الحسية على إثارا التساؤالت عنه بالمفهوم الجديد المراد تعلمه أو البحث

 .لدى المتعلم

  Conceptual Explanation and Invention Phaseثانيًا : مرحلة التفسير و االبداع المفاهيمي 

علمون في هذه المرحلة ببناء المفهوم عن طريق المناقشة الجماعية التعاونية ومن خالل يقوم المت
م إال أن المتعلم قد يخفق في تلخيص النتائج التي توصلوا اليهااشراف وتوجيه المعلم وذلك عبر 

هذه المرحلة في الوصول بنفسه ومن خالل خبراته الحسية للمفهوم فيضطر المعلم إلى تزويده 
م هنا لرجوع إلى الكتاب المدرسي وغيرهاهوم بشكل مباشر بطرق متعددا منها الشرح أو ابالمف

  Concept Introduction Phaseم مرحلة تقديم المفهوم المرحلةيطلق على هذه 

  Concept  Expansion and  Application phase: مرحلة التوسع و تطبيق المفهوم ثالثاً 

علم ويقوم فيها المتعلم  بعمل تنظيم  عقلي  للخبرات التي توصل تتمركز هذه المرحلة حول المت
ويقوم باكتشاف تطبيقات جديدا لما تم تعلمه  ام كملسابق لديهإليها من خالل دمجها بالخبرات ا

م ويقوم مما يؤدي إلى انتقال أثر التعلم من خالل تعميم الخبرات التي تعلمها في مواقف جديدا
بالمتابعة واالستماع ومالحظة أي صعوبات تعترض تعلمه ومساعدته المعلم في هذه المرحلة 

  .على ربط ما تعلمه بحياته العملية

 Evaluation phase: مرحلة التقويم رابعاً 
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م هذا ويجب أن يكون ًا يتزامن مع كل مرحلة من مراحلهيكون التقويم في دورا التعلم مستمر 
م كما يجب أن يقيس التقويم وم والمهارات المتعلقة بهي للمفهالتقويم متكامًل يشجع البناء المعرف

م صنيف والقياس والتنبؤ واالستداللمدى  اتقان المتعلم للمهارات األساسية مثل المالحظة و الت
دا ما تعلموه عندما تقتضي كما يجب أن يساعد التالميذ في الكشف عن قدرتهم على استعا

 . الحاجة

 :مميزات دورة التعلم

بعدد من الميزات من أهمها: التعلم من االستراتيجيات التدريسية التي تتميز  تعتبر دورا
 (2011م)خطايبة

 م وتشجع على تعلم التفكير.تقديم العلم كطريقة بحث واستقصاءتقوم ب -1
زان التي تعمل على دفع المتعلم إلى التفكير من خالل وضعه في حالة من عدم االت -2

 .تدفعه للبحث عن المعرفة
 .ة في العملية التعليمية التعلميةتعلم فيها بصورا فعاليشارك الم -3
 .المفاهيم بنفسه يقوم المتعلم فيها ببناء -4
 .نمية مهارات التفكير لدى المتعلميتم من خاللها ت -5
 .لم مع أقرانه ومعلمه بصورا كبيرايكون فيها تفاعل المتع -6
 .تعمل على توسيع مدارك المتعلم -7
 .العلم األساسية والمتكاملةمليات تشجع الطالب على استخدام ع -8
 .العلومتتشكل من خاللها بعض االتجاهات االيجابية نحو  -9

 Concept Maps: خرائط المفاهيم 2.5.1.2

يعتبر العالم جوزيف نوفاك صاحب الفضل في تصميم وإنشاء خرائط المفاهيم باالستفادا من 
اك بنيًة معرفية خاصة لكل فرع م التي ترى أن هنوزبلالتعلم اللفظي ذو المعنى لديفيد أُ نظرية 

م وتقع في قمة هذا الهرم المفاهيم ومنظمة  هرمياً  معرفي وتتكون هذه البنية من مفاهيم مرتبة  
فاهيم لى المخالل المستويات األدنى حتى تصل إ م ثم تتدرج هذه المفاهيمالعامة واألكثر تجريداً 

دا واالحتفاظ بها فقط حين يتم ربطها م ويتم تعلم المعرفة الجديالتي يمكن إدراكها بالحواس
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م وبهذا يكون التعلم ذو ا عند المتعلم في بنيته المعرفيةبالمعارف والمفاهيم السابقة والمتواجد
 . ( 2007 مزيتون )  معنىً 

ويعرفها نوفاك أنها أداا تخطيطية لعرض مجموعة  من المفاهيم ضمن شبكة  من العالقات الهرمية 
من األكثر عموميًة وشموليًة   Hierarchical Structureاهيم بشكل هرمي مبحيث يتم ترتيب المف

 ام ويتم الربط بين المفاهيم بخطوط  يكتب عليهعمومية واألكثر خصوصيًة وتحديداً إلى االقل 
 (. 2005ملمة ربط ذات معنًى علمي ) خطايبةجملًة قصيرًا أو ك

 

 ( 2009: ) أبو رياش وآخرون ,وظيفة خرائط المفاهيم

تهدف خرائط المفاهيم إلى مساعدا المتعلم على بناء وتوليد المعانيم ألنها تعمل على تنظيم 
 م ويمكن تحديد وظيفتها بما يأتي :تتأثر بخبرته والمرحلة النمائية البنية المعرفية للمتعلم والتي

 عملية تنظيم للمعرفة. 
 اء المعاني وتوليدها لدى المتعلمعملية بن. 
 لتوصل الى مفاهيم جديدا ذات معنىقات وربط للمفاهيم لعملية إيجاد عال. 
  و بحسب المرحلة النمائية للمتعلمعملية ترتيب وتنظيم للبنية المعرفية هرميًا. 

ويمكن أن ُتستخدم خرائُط المفاهيم  قبل البدء في التعليم كخريطة طريق لتوضيح الطرق 
ناء التعليم لتزود المتعلم بملخص تخطيطي م أو أثلتي سيسلكها المتعلم أثناء تعلمهوالمسارات ا

م كما ويمكن ان تستخدم في نهاية عملية تعلمه بعد انتهاء مهمته التعلميةوتوضيحي لما قام ب
التعلم والتعليم كأداا  للتقويم للكشف على التعلم والتأكد من سالمته من خالل إعادا رسم خريطة 

 (2007م وبنائها من قبل المتعلم )زيتون  المفاهيم

 اآلثار اإليجابية الستخدام  خرائط المفاهيم في التدريس على المتعلم:

 .زيادا تذكر المحتوى عند قراءته -1
 .فهم المفاهيم فهمًا عميقاً  -2
 .تسهيل نقل المفاهيم المجردا -3
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 .زيادا اإلدراك ما وراء المعرفي -4
 .ى التقييم الذاتي من قبل المتعلمالقدرا عل -5
 .ل تصميم وتنظيم خرائط مفاهيميةالتنمية مهارات اإلبداع من خ -6
 .تنمية مهارات وعمليات التفكير -7
 .تعمل على رفع مستوى التحصيل -8

 
  Advance Organizer: المنظمات المتقدمة 3.5.1.2

حول بنية  هي المادا التعليمية المختصرا التي يقدمها المعلم لطلبته في بداية الموقف التعليمي
لجتها بهدف تسهيل عملية تعلم المفاهيم المرتبطة بذلك الموضوع أو المعلومات المراد معا

م فهو عبارا تعلم سابقا وما يحتاج إلى معرفتهالموضوع من خالل تقريب المسافة بين ما يعرفه الم
 ( . 2007م قديم واآلخر جديد )مرعي والحيلة عن حلقة وصل بين شيئين أو موضوعين أحدهما

 

 أنواع المنظم المتقدم : 

 ا تكون المادا جديدا : وهو الذي يستخدم عندمارح )العرض واإليضاح (المنظم الش
ودمج المفاهيم  م حيث يقوم المعلم بتقديم األفكار العامة أواًل لضمان ربطوغير مألوفة

 .واألفكار الفرعية
  م أو عندما : ويستعان بهذا النوع عندما ال يكون موضوع التعلم جديد كلياً المنظم المقارن

ت القديمة ى مألوفًا ويستخدم هذا النوع لربط المعلومات الجديدا بالمعلومايكون المحتو 
 ( 2003م التي تشابهها. )الحيلة

 

 :مراحل التعليم باستخدام المنظم المتقدم

 ( 2007م الث مراحل من وجهة نظر اوزوبل هي: )مرعي والحيلةوتشتمل على ث



36 
 

استثارا وعي المتعلم بالمعرفة ذات  م وفيها يتمتحديد األهدافتقديم المنظم المتقدم بعد  -1
العالقة من خالل تزويده بالمرتكزات العقلية الالزمة الحتواء المعرفة الجديدا ودمجها في 

  .بنيته المعرفية
م بحيث دراسية الجديدا بصيغتها النهائيةتقديم الموضوع الجديد وفيها يتم تقديم المادا ال -2

فكار بشكل متسلسل أثناء الل ترتيب االم من خمكن الطلبة من الفهمتكون واضحة ت
 م واإلبقاء على انتباه المتعلم أطول وقت ممكن .تقديمها

م وهدفها تثبيت موضوع التعلم الجديد في بنية لة تقوية التنظيم والنسق المعرفيمرح -3
  .المتعلم المعرفية

 أهمية المنظمات المتقدمة :

 ولة وسهلةن المعلومات بطريقة معقكم كبير مالمتعلم ساب كإ. 
  على ترتيب أفكاره بطريقته الخاصةتساعد المتعلم. 
 تنمي لدى المتعلم النقد الذاتي واالستقاللية لدى المتعلم. 
  التركيز على العنصر األكثر أهميةتقدم عناصر تنظيم التعلم بصورا شاملة م مع. 
 تعلمهاتزود المتعلم بمخطط عام للمادا التي سي. 

 
 (2005)النجدي وآخرون,  :في التدريس موذج دانيالنتطبيق مراحل  4.5.1.2 

 Direct Instruction :التعليم المباشر -1
م والغرض عن أهداف الدرس ومحتواه ونشاطاتهبإعطاء تمهيد عام في هذه المرحلة يقوم المعلم   

عية افم وإثارا دوب  انجازه في هذا الدرسه التالميذ على ما هو مطلامن هذا التمهيد هو تركيز انتب
 .المتعلم لالنخراط في الدرس

 Review: المراجعة  -2
يتم فيها مناقشة الدروس السابقة ذات العالقة بالدرس الجديد وذلك للتأكد من المعرفة        

 .المعرفة الجديدا في الدرس الحاليالسابقة لدى المتعلمين وتهيئتها الستيعاب 

  Overview: االستعراض  -3
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م الجديدا وللمشكلة المقرر دراستهاراض األولي والعام للمعلومات يتم في هذه المرحلة االستع
م وتقديم كل ما أفكار الطالب والعصف الذهني لهمم والشرح والتوضيح كذلك تتم أيضًا استثارا

هو مطلوب من أجل مواءمة المخططات المعرفية القائمة عند المتعلم والتي لها صلة بفهم 
و بإعادا تشكيل هذه المخططات أ م ويحدث هذا عقلياً راد تعلمهاو المشكلة الجديدا المالظاهرا أ

 .تعديلها أو تكوين مخططات جديدا

 : Activities\ Investigations النشاطات  /االستقصاء  -4
 م وينفذون يدوياً زمةفي هذه المرحلة يقوم المتعلمون بالتعامل مع األدوات والمواد واألجهزا الال

م ويمكن أن ينفذ المعلم  هذه األنشطة بطريقة العرض العملي كارهمنشاطات تجريبية الختبار أف
م ويتدخل المعلم فيقوم أو مخاطر على سالمة المتعلمينإذا كان هنالك احتمالية لوقوع حوادث 

مناسبة ليصل المتعلم إلى م إضافًة إلى توفير المساعدا الثارا التساؤالت وتقديم التلميحاتبإ
 .المطلوب

 :  Representationير التبيان والتعب -5
يعبر المتعلمون هنا عن النتائج التي حصلوا عليها في نشاطاتهم السابقة من خالل جداول أو 

تعويدهم على االتصال مع اآلخرينم  رسومات أو لوحات وعبارات وخرائط مفاهيم م وهدف ذلك
 .ا له من نتائجعما توصلو والتعبير 

 :  Discussionالحوار والمناقشة  -6
: ماذا مون من خالل طرح بعض األسئلة مثللمعلم بمناقشة النتائج التي توصل لها المتعليقوم ا

 ؟ي وجدتموه ويدعم نتائجكم وآرائكم؟ ما الدليل الذلماذا حدث ذلك فعلم ؟ ماذا وجدتم ؟

 :  Inventionاالختراع   -7
لمفاهيم الجديدا م ليتم تعليم االمباشر مرًا أخرى من قيل المعلميتم في هذه المرحلة التدريس 

م واستخدام خرائط طلب من الطلبة قراءا مادا الكتابوإعطاء التفسيرات كما يقوم المعلم بال
عادا تشكيل آخر يتم إ لفهم الخاطئم وبمعنى ً المفاهيم للتعبير عن الفهم الصحيح والسليم وتحديد ا

 .يق التعلم ذو المعنى لدى المتعلمالبناء المعرفي للمتعلم وتحق

 :  Applicationق التطبي -8
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يقوم المعلم في هذه المرحلة بتحفيز المتعلمين على تجريب المعرفة الجديدا في مواقف جديدا وقد 
 . (م واالختراععادا الخطوات السابقة )االستقصاءم التبيان والتعبيرم الحوار والمناقشةيتطلب هذا إ 

 :  Summary \ Closureالتلخيص والغلق  -9
س تعمل م ويعطي المعلم خاتمة للدر النتائج واالستنتاجات والتفسيراتتلخيص يقوم المعلم والطلبة ب

 .على ربطه بالدروس اأُلخرى 

 

 دور المعلم في  تطبيق نموذج دانيال : 5.5.1.2

م فيكون مركزيًا يتفاوت بحسب المرحلة يؤدي المعلم في كل مرحلة من مراحل هذا النموذج دوراً 
المتعلم محور العملية  ويًا في مراحل أخرى والتي يكون فيهاومحوريًا أحيانا بينما يكون ثان

م والتي قامت الباحثة بتحديدها من التي يلعبها المعلم في كل مرحلة م وفيما يأتي االدوارالتعليمية
( و)النجدي 1998ل من )الخليلي وآخرونمخالل ما ورد من توضيح لهذه المراحل في ك

 ( 2005م وآخرون 

  : يلعب المعلم في هذه المرحلة دورًا هامًا من خالل ما يقدمه من تمهيد التعليم المباشر
تي يجب ان يحققوها في هذا مناسب للتعلم الجديد كما يوجه التالميذ نحو االهداف ال

م فإذا قام وتركيزهم وإثارا الدافعية لديهم م إضافة إلى ضرورا جذب انتباه الطلبةالتعلم
ًا مبنيًا طلوب يكون االنتقال نحو المراحل التالية سلسالمعلم بهذا الدور على النحو الم

 .على نقاط واضحة ومحددا
 م متالك المتعلمين للخبرات السابقة: يقوم المعلم في هذه المرحلة بالتأكد من االمراجعة

 .د أن يحدث دون ربطه بهذه الخبراتوالتي ال يمكن للتعلم الجدي
 المعلومات الجديدا بشكل أولي بعدد من  : يتلخص دور المعلم هنا في تقديماالستعراض

م مراعيًا في طريقة العرض مواءمة المعلومات طرق واألساليب منها العصف الذهنيال
 .معرفيةالجديدا مع معارف المتعلم السابقة ليساعده في إعادا تشكيل بنيته ال

 لما  اً : يتراجع دور المعلم في هذه المرحلة ليكون مشرفاً وموجهاالستقصاء/ النشاطات
م باستثناء ما تقتضيه الضرورا من نشاطات يقوم المعلم يقوم به المتعلمون من أنشطة
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م ويقتصر دوره في إثارا التساؤالت وتقديم التلميحات التي بتنفيذها لصعوبتها أو خطورتها
 .الطلبة للوصول إلى نتائج سليمة تقود

 متابع لما يقوم به الطلبة عند : هنا أيضا يلعب المعلم دور الموجه والالتبيان والتعبير
  .التعبير عن النتائج التي توصلوا إليها

 م إذ يقوم المعلم بطرح األسئلة المعلم هنا موازيًا لدور المتعلم: يكون دور الحوار والمناقشة
ذات الهدف الذي يخطط له مسبقًا ليكون بمثابة الربان الذي يوجه الدفة باتجاه الهدف 

 .دمه الطلبة من إجاباتخالل ما يق المنشود من
 في هذه المرحلة يعود المعلم من جديد ليكون المحور والقائد فيقوم بالتعليم االختراع :

المباشر من جديد فيقوم بتهذيب وتنظيم كل ما توصل إليه مع طلبته في المراحل السابقة 
ا تشكيل البنية واستخدام ما قاموا ببنائه من خرائط وملخصات ورسومات في إعاد

 .لمعرفية للمتعلما
 م يها تطبيق التعلم الجديد بأنفسهم: يوجه المعلم طلبته لمواقف جديدا يمكنهم فالتطبيق

 .ذلك بالمتابعة وإبداء المالحظات ويقوم أثناء
 يقوم المعلم بتلخيص التعلم الجديد من خالل توجيه االسئلة بطريقة التلخيص والغلق :

يار لبة وتحديد مدى اتقانهم التعلم الجديد ومعيمكنه ايضًا من خاللها تقويم تعلم الط
 .تحقيقه لألهداف التي خطط لها

 : مميزات نموذج دانيال 6.5.1.2 

خلصت الباحثة من خالل التدقيق في مراحل هذا النموذج  إلى عدد من المميزات التي يمكن لها 
 : نموذجًا فاعاًل في تدريس العلوم أن تجعل من هذا النموذج

 ر دانيال على تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى المتعلم مثل التفكي يساعد نموذج
 .االستقصائي والتأملي واالبداعي

  يحفز ويدفع المتعلم الستخدام عمليات العلم األساسية  مثل المالحظة والتنبؤ وغيرها
 .ملية مثل ضبط المتغيرات والتفسيروالتكا

  لذاتي والذكاء الذكاءات مثل الذكاء ايعمل بشكل كبير على تنمية أنواع متعددا من
 .الطبيعي والتفاعلي
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 لمتعلمين وإثارا دافعيتهم للتعلميقوم هذا النموذج بجذب انتباه ا. 
  يساعد التسلسل والتكامل بين مراحله على اكتساب المعرفة وانتقال أثر التعلم إلى سياقات

 .جديدا وهو ما تسعى إليه البنائية
 لتي يمكن من خاللها إجراء التعديل في مراحله وتقديم مرحلة يتصف النموذج بالمرونة ا

 قبل األخرى بحسب ما يراه المعمل مناسبًا.
 ن العلوم وفي العديد من السياقاتإمكانية تطبيق هذا النموذج في تدريس العديد م. 

 دمج نموذجي تراجيست ودانيال 7.5.1.2
نموذجي تراجيست ودانيالم تميز هذا جديد من خالل دمج كل من قامت الباحثة بتصميم نموذج 

النموذج بمرونته فلم يقتصر دمج المتشابهات واستخدامها على أحد مراحل نموذج دانيال دون 
المعلم أنها مناسبة غيره م فقد كان التدريس باستخدام المتشابهات يتم في المرحلة التي يرى 

هذه المتشابهات فكانت تعتمد  تم من خاللها طرحم كذلك تنوعت الطريقة التي لعرض المفهوم
م وكانت يتم الوصول اليها من خالل المناقشة يانًا وعلى المتعلم أحيانًا أخرى على المعلم أح

مفهوم والموقف التعليمي والحوار واالستقصاء وغيرها من الطرق التي يجدها المعلم تناسب ال
يعطيه خصوصية تميزه  م وبهذا لم يكن لهذا النموذج خطوات محددا وواضحة مماوالتشبيه

 وتجعله سهل التطبيق.
 

 مهارات ما وراء المعرفة  6.1.2

 : التفكير ما وراء المعرفي 1.6.1.2 

رجع الفضل في كثر موضوعات علم النفس المعرفي حداثة ويأتبر التفكير ما وراء المعرفي من يع
جال عندما في هذا الموبدأت دراسته  ( (Flavelلى الباحث المعرفي فالفلإتطوير هذا المفهوم 

طفال على التذكر من خالل مساعدتهم على التفكير في المهمات التي ركز على تحسين قدرا األ
طلق على ألتطوير عمليات التذكر لديهم وقد يواجهونها واستخدام هذه االستراتيجيات وتوظيفها 

بحوث والدراسات في هذا بعد ذلك ال تهذا النوع من التفكير في البداية ما وراء الذاكرا ثم توسع
لى العديد من إفضت أوكما تعددت البحوث التي  مسمياتهالمجال حتى تعددت تعريفاته وم

المسميات والتعريفات وقد تعددت البحوث والدراسات حول ماهية ما وراء المعرفة واستراتيجيات 
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ما وراء  رات التفكيردبيات مهافي بعض األ دو كما ير ألمعرفة ومهارات ما وراء المعرفة ما وراء ا
م )أبو جادو وآخرون  االستراتيجيات كما نجد دور كل من المعلم والمتعلم في هذه المعرفي
2007) 

 Metacognitionمفهوم ما وراء المعرفة   2.6.1.2 

مت في اللغة العربية لعل المطلع على االدبيات التربوية يجد العديد من المترادفات التي استخد
م ء االدراكم والتفكير فوق المعرفيومنها ما ورا Metacognitionمصطلح لى إفي االشارا 

عرفة الخفية مم والوما بعد التفكير م والتفكير حول التفكيرمر في التفكيرم وما وراء المعرفةوالتفكي
بعض الغموض  وإلزالةصل المصطلح باللغة االنجليزية ألى االختالف في ترجمة إويرجع هذا 

ت التربوية لهذا المفهوم ستورد الباحثة عدد من التعريفات التي وردت في االدبياحول هذا المفهوم 
 (. 2013م)الويشي

فرد من معرفة حول ما يمتلكه ال بأنهاما وراء المعرفة  (2009 )امبو سعيدي وآخرون يعرف 
و تفكير الفرد حول تفكيره م وهنا يتضمن القدرا على تنظيم وتقيم عمليات أنظامه المعرفي 

 ولماذا يفعل المتعلم ما يفعله. التفكير الخاصة به ذاتياً 

كما يمكن تعريف ما وراء المعرفة بأنها  وعي الفرد بذاته وبالعمليات التي يقوم بها ويمارسها في 
و معلومات معينة ترتبط بهذه المواقف أمختلفة نتيجة حصوله على المعرفة واقف التعليمية المال

درته على وضع خطط لى وعي المتعلم وإدراكه لما يقوم بتعلمه وقإ نه يشيرأكما  مالتعليمية
قدرته على اختيار ما يناسبه من االستراتيجيات تمثل نها أهدافه كما أ لى إمحددا حتى يصل 

ى مراجعة لى تمتعه بدرجة كبيرا من القدرا علإضافة إوالتخلي عن تلك التي ال تالئمه  وتقديمها
يضا قدرا المتعلم على تحديد تقدمه أذا فإن ما وراء المعرفة تتضمن ل مالذات وتقيمها باستمرار

هذه  إلنجازقدرته على مراقبة االستراتيجية المطلوبة تحديد تجاه االهداف في الوقت ذاته 
 ( .2013م الويشي)  هداف.األ

م فقد تعددت البحوث ى العديد من المسميات والتعريفاتلوكما تعددت البحوث التي أفضت إ
دراسات حول ماهية ما وراء المعرفة لنجد بين أيدينا ما وراء المعرفة ومكونات ما وراء المعرفة وال
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م كما نجد متعلم في هذه االستراتيجياتواستراتيجيات ما وراء المعرفة ودور كل من المعلم وال
 .التربويةما يرد في بعض األدبيات مهارات ما وراء المعرفة أو مهارات التفكير ما وراء المعرفي ك

 مكونات ما وراء المعرفة 3.6.1.2

 . (2007العتوم وآخرونم ): ساسيين لما وراء المعرفة هماأأن هناك مكونين  التربية يتفق علماء

وتتكون من المعرفة والمعتقدات :  Metacognitive Knowledgeمعرفة ما وراء المعرفة  أواًل :
 :وهيمعرفية للحصول على مخرجات  اً مع التي تتعلق بالعوامل والمتغيرات التي تتفاعل

  معرفة الشخصPerson Knowledge  وتشمل كل ما يفكر به الشخص حول :
: الفروق ضمن عرفة ويمكن تقسيمها إلىطبيعته وطبيعة غيره من الناس كمعالجين للم

مثل اعتقاد الشخص بانه يستطيع تعلم معظم Intraindividual Differences الفردية 
 Interindividualم والفروق بين الفردية خالل االستماع عوضًا عن القراءا ناألشياء م

Differences حد أصدقائه لديه القدرا على إجراء العملياتمثل اعتقاد الشخص بأن أ 
 .المنطقية الرياضية أفضل من غيره

  معرفة المهمةTask Knowledge  وتركز على المعلومات التي تتوفر لدى المتعلم :
ا أو ضئيلةم منظمة أو غير منظمةم العملية المعرفية والتي يمكن أن تكون وفير خالل 

م وقدرا الفرد على تحديد أن يقة التي تقدم بها هذه المعلوماتم والطر مألوفًة أو غريبة
 كثر من غيرها .بعض األعمال المعرفية ذات أهمية أ

  معرفة االستراتيجيةStrategy Knowledge لهائل من المعلومات : ويقصد بها الكم ا
ن االستراتيجية المستخدمة فعالًةم تحقق األهداف التي يمكن اكتسابها عندما تكو 

برسمها على  م كأن يعتقد المتعلم أن أفضل طريقة لحفظ المعلومات هو القيامالمرجوا
 .أو ذهنيةشكل خريطة مفاهيمية 

: وهي الخبرات التي يكتسبها الفرد  Metacognitive Experiencesثانيًا : خبرات ما وراء المعرفة 
م لخبرات الفرد في وضع أهداف جديدام وتساعد هذه امن الحذر في المواقف التي تتطلب كثيراً 

م كم أن خبرات ما وراء المعرفة تعمل على إضافة الجديد إلى عن األهداف القديمة والتراجع
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م وتعمل هذه الخبرات و الحذف منهاخالل تعديلها أو اإلضافة إليها أ معرفة ما وراء المعرفة من
 .تحقيق األهداف وزيادا فاعليته على تنشيط االستراتيجيات التي تقود إلى

 

 استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي  4.6.1.2

ها كل من المعلم والمتعلم جراءات والخطوات والعمليات التي يقوم بهي عبارا عن مجموعة من اإل
م ومن تعلم مهارات التفكير فوق المعرفيسبة تساعد على تعليم و بيئة تعليمية منا لتوفير

 االستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تعليم وتعلم مهارات التفكير فوق المعرفي ما يأتي :

  . استراتيجية الوعي الذاتي  Self –Awareness 

 . استراتيجية تنظيم الذات Self -Regulation 

 . استراتيجية مراقبة الذات Self -Monitoring 

  .  استراتيجية التقييم الذاتيSelf – Assessment  (2011)علي م 

 

 

 مهارات التفكير ما وراء المعرفي  5.6.1.2

المعرفي هي مهارات عقلية معقدا تعتبر من أهم مكونات السلوك الذكي  ما وراءمهارات التفكير 
لعمر والخبرا وتقوم بالسيطرا على جميع أثناء معالجة المعلومات كما أنها تنمو مع التقدم في ا

تج نشاطات التفكير التي يوجهها الفرد لحل المشكلة واستخدام القدرات المعرفية للفرد بشكل من
صدار القرارات والتعليمات إا أنها تقوم بالتنظيم واالشراف و م كموفاعل في مواجهة مهمة التفكير

لى رفع مستوى استقاللية إف بشكل رئيس م وتهدحل المشكالت حول كيفية مسار التفكير في
( )امبو 2013م )عبد العزيز تفكير المتعلم وزيادا فاعليته في ممارسة التفكير الموجه ذاتياً 

 .( 2009م البلوشيو ي سعيد
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لى بذل إضافة إم ة متنوعة مثل التخطيط والمراقبةنشطة عقليأنها عمليات تحكم عليا تشمل أكما 
على مستويات النشاط العقلي الذي أ وهو م داء واتخاذ القراراتوسرعة األ هود ذهنية لتقويم طريقةج

 (.2005يسيطر ويبقي على وعي الفرد لذاته ولغيره خالل التفكير وحل المشكلة) النجديم 

( أن مفهوم مهارات التفكير ما وراء المعرفي يشير إلى عمليات تحكم 2013ويرى عبد العزيز )
م كم أنه يشير والذي يقوم به الفرد لحل المشكلةم  لألداءقبة والتقييم فردية بهدف التخطيط والمرا

م فهي أعلى التفكير المختلفة لحل المشكلةإلى مهارات تنفيذية مهمتها توجيه وإدارا مهارات 
م ل المشكلةلذاته ولغيره أثناء التفكير في ح مستويات النشاط العقلي الذي يحافظ على وعي الفرد

ًا أنه التفكير بصوت عال  أو الحديث مع الذات بهدف المتابعة و والمراجعة ويعبر عنه أحيان
 .شاطات التي ُتفضي إلى حل المشكلة للن

  فيتصنيمكن و دب التربوي حول مهارات ما وراء المعرفة تعددت التصنيفات الواردا  في األ وقد
ل تنفيذ المهمة وأثناء التنفيذ يقوم بها الفرد قب مجاالت رئيسية خمسةلى إمهارات ما وراء المعرفة 

 .( 2013م) أبو رياش وآخرون (  2013م هي : )الويشي وبعد انتهاء المهمة 

 :وتتعلق هذه المهارا بامتالك المهارات الفرعية اآلتية : Awarenessمهارا الوعي  .1
 وعي الفرد إلدراكاته 
  وعي الفرد لتفكيره والطريقة التي يفكر بها 
 ي يمتلكهاوعي الفرد للقدرات الت 
  وعي الفرد لمستوى انتباهه أثناء الموقف التعليمي 

 

: وتتعلق بالطرق التي يقوم المتعلم  Cognitive Strategyمهارا االستراتيجية المعرفية  .2
 باختيارها للوصول إلى تحقيق أفضل لألهداف وتتضمن :

 استخدام طرقًا مختلفة عند معالجة الموقف. 
 م الموقف دون غيرها من المعلوماتتي نساعد على فهاختيار المعلومات الهامة وال. 
 المعلومات الالزمة ألداء المهمة االستعانة بأكبر قدر من. 
 علومات التي يعرفها بطرقا مختلفةتناول الم. 
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 حث عن األفكار الرئيسة في الموقفمحاولة الب. 
 

ر : ويقصد به وضع الخطط وتحديد االهداف والمصادPlanning التخطيط  مهارا  .3
 مسبقا قبل عملية التعلم م ويشمل :

 االحساس واالستشعار بوجود مشكلة . 
 ترتيب تسلسل خطوات تنفيذ حل المشكلة. 
 تحديد اساليب مواجهة هذه المشكلة. 
 التنبؤ بالنتائج المتوقعة. 

 
ي يستخدمها : وتعني وعي الفرد باالستراتيجيات التMonitoring المراقبة والضبط مهارا  .4

 يجاد االستراتيجيات البديلة وتشمل :إرته على في تعلمه وقد
 بقاء على الهدف في بؤرا االهتماماإل . 
  الخطواتالحفاظ على تسلسل. 
 معرفة مدى تحقق األهداف الفرعية. 
 لى الخطوات التاليةإيد الوقت الذي يتم فيه االنتقال تحد. 
 خطاءاكتشاف الصعوبات واأل. 
 خطاءية التغلب على الصعوبات واألمعرفة كيف. 

 
قدرا المتعلم على تحليل  : وتعنيReviewing and Assessing  مراجعة والتقويمالمهارا  .5

 :بعد حدوث عملية التعلم وتشملالجيد واألداء  االستراتيجيات الفعالة 
 تقييم مدى تحقق األهداف. 
 الحكم على مدى دقة النتائج. 
 ناسبة الطرق واألساليب المستخدمةتقييم مدى م. 
 ية التغلب على الصعوبات واألخطاءتقييم كيف . 
  م وكيفية تنفيذها.فاعلية االستراتيجيات  المستخدمةتقييم 
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 :  يما وراء المعرفالتفكير التدريبات الالزمة لتنمية مهارات  6.6.1.2

هناك العديد من التدريبات التي تعمل على تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى المتعلمين ومنها : 
 . ( 2013م يز)عبد العز 

تاحة فرصة االختيار للمتعلم في أثناء الموقف إلى إ: ويهدف االختيار الواعي -
م ويتطلب ذلك منهم تحديد النتائج ث يتم االختيار من بين عدا بدائلالتعليمي بحي

نبؤ  م مما يساعدهم على التوضع محكات لالختيار المترتبة على كل اختيار و
 .باألفكار والمواقف المحتملة

معرفة الذات : وتساعد المتعلم في تحديد ميوله وقدراته واستعداداته وما يفضل وما  -
له قيمة وما ليس له  م وما يحب وما ال يحب وما ينفع وما ال ينفع  ومااليه  يطمح

 .قيمة وغيرها
لطلبة على التحقق من مدى لى مساعدا اإ: ويهدف هذا التدريب دا الصياغةعاإ  -

صياغة  بإعادامعون أو يالحظون من خالل تكليف الطالب دراكهم لما يسإفهمهم و 
 .الخاصة وشرح نشاط معين بلغته وكلماته

لى توقف الطالب عن إ: يهدف هذا التمرين ول الى الحلالتأمل في كيفية الوص -
التفكير في أثناء قيامه بحل مشكلة ما وذلك من أجل مناقشة المراحل التي مروا فيها 

؟ هل ل؟ هل نحن في الطريق الصحيح للحلنحن من الحكأن يسألوا انفسهم أين 
نحن قريبون من الحل ؟ ماذا يجب أن نضيف أو نحذف ؟ وفي النهاية يتأمل 

 ؟ وما الصعوبات التي واجهته ؟ الطالب فيما قد أنجز وهل كان دقيقاً 
فكارهم ألى تدريب الطلبة على التعبير عن إوصف مسار التفكير كتابة : ويهدف  -

ص م حيث يطلب المعلم من الطالب كتابة فقرا تلخون حل المشكلة كتابةً وهم يحاول
 .حل المشكلة علىعمله  وفقها أثناء سيرالتي يفكار األ

جل وضع خططهم الدراسية التي أعداد الطلبة من إ لى إلخطط : ويهدف وضع ا -
 .والتفوق  ومن ثم تقييم نشاطاتهم تضمن لهم النجاح

: ويشجع هذا النشاط الطلبة على مساءلة وت عالجيع الطلبة على التفكير بصتش -
م بشكل متكرر لة و أثناء الحل وبعد الحلالعمل على حل المشك لأنفسهم قب
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ولكي يقوموا بنشاطاتهم  الستيضاح ما يفعلونه ولكي يبقى مستوى تفكيرهم متيقظاً 
 .فاعل الفكرية بشكل  

 
 :  خصائص المفكر ما وراء المعرفي 7.6.1.2

 ( 2013م )الويشيما وراء المعرفة بالخصائص األساسية اآلتية : يتسم المفكر

  ًالمهمة التي يجب عليه أداؤها يعي تماما. 
 يستطيع تحديد هدفه بدقة. 
 يستطيع تحديد الخطوات التي تقوده نحو تحقيق الهدف. 
  ًبعض المرونة أثناء التنفيذ يلتزم ببنود الخطة التي يضعها مراعيا. 
 يفكر أو يفعلتأمل باستمرار فيما ي. 
 ي كل خطوا يقوم تفكيره بشكل مستمر ويقوم بتأمل ما يتوصل إليه ف. 
 ن ويخمن الطريقة التي يفكرون بهايتأمل في تفكير اآلخري. 
 مور تسير دون وعي أو تخطيطال يدع األ. 
 ُمتأنيًا في اتخاذ قراراته. 
  بالتعرف على نقاط ضعفه لمعالجتهايعنى. 

 

 يما وراء المعرفالتفكير  نمية مهاراتتدور المعلم في  8.6.1.2

م فهو من يقوم بتوفير الفرص ي تنمية التفكير ما وراء المعرفييلعب المعلم دورًا هامًا ومحوريًا ف
للمتعلم ليصف بصوت عال ما يدور في عقله من أفكار أمام أقرانه أثناء قيامه بإنجاز مهمة 

ذا كان طبته أصبحوا أكثر إدراكًا وسيطرًا ومراقبًة معينة م هنا يصبح المعلم قادرًا على تحديد ما إ
ات التي م فيالحظ المعلم تمكن طلبته من وضع قائمة بالخطو تفكيره ومستواه  على نوعية

ليها في تنفيذ إتهم في تحديد النقطة التي وصلوا م كما يالحظ قدر سيتبعونها في حل المشكلة
مالحظة أن طلبته  م يستطيع المعلم أيضاً حقةالنقطة بالنسبة للخطوات الال م وموقع تلكالمهمة

ام قادرون على تحديد المعلومات التي يفتقرون إليها وكيفية الحصول على هذه المعلومات إلتم
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ذا كان الطلبة قادرون إالمشكلة يهتم المعلم بتحديد ما  لى حلإم وعندما يتوصلون هذه المهمة
لوا إليه يستخدمون فيها المفاهيم والمصطلحات على تقديم تفسيرات  واضحة  ودقيقة بشان ما توص

 (.  2007مسليمة والمنشودا )أبو جادو ونوفلفي مواضعها ال
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 الدراسات السابقة : 2.2

الدراسات  :الدراسة من خالل ثالثة محاور هي تتناول الباحثة الدراسات السابقة التي تتعلق بهذه
م والدراسات المتعلقة بمهارات ات المتعلقة بنموذج تراجيستلدراسم واالمتعلقة بنموذج دانيال

ية متسلسلة من األحدث التفكير ما وراء المعرفي وقد تضمنت عددًا من الدراسات العربية واألجنب
 .الى األقدم

 الدراسات العربية 

 :الدراسات المتعلقة بنموذج دانيال 1.2.2 

ر نموذج دانيال في التحصيل الرياضي ثألى تقصي إهدفت دراسة  (2017جوابرة ) أجرت  
ساسي في المدارس الحكومية في محافظة ضيات  لدى طالبات الصف السابع األوالميل نحو الريا

طالبة من طالبات  1795طولكرم واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي وتضمن مجتمع الدراسة 
مدرسة بنات محمود  شوائياً الصف السابع في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم واختارت ع

 (40لى مجموعتين تجريبية وعددها )إطالبة مقسمة  (79الهمشري وتكونت العينة من )
قياس طالبة واستخدمت الباحثة اختبار التحصيل البعدي وم (39والمجموعة الضابطة وعددها)

 لى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةإالميل نحو الرياضات وتوصلت 
(0.05≥αلصالح المجموعة التجريبية في التحصيل والميل ) .نحو الرياضيات 

ثر توظيف نموذج دانيال المعزز بالمعمل ألى معرفة إم بدراسة هدفت (2017اآلغا )قام و 
ساسي بغزا باستخدام المنهج العلمي لدى طالب الصف الثامن األ االفتراضي في تنمية التفكير
ساسي في الصف الثامن األ ةمن طلب ( طالباً 76ائية قوامها )شو التجريبي من خالل عينة ع

كعينة ضابطة وقام  ( طالباً 39كعينة تجريبية و) ( طالباً 37بواقع )م عداديةمدرسة ذكور القرارا اإل
صائية حإهرت نتائجه وجود فروق ذات داللة ظأام اختبار التفكير العلمي والذي الباحث باستخد

 .لصالح المجموعة التجريبية

لى تقصي فاعلية كل من نموذجي دانيال وفراير في إدراسة هدفت  (2016الجلبي )جرى كما أ
اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية الدافع المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط وتمثل مجتمع 

 من ثانوية طالباً  (410)وشملت العينة العشوائية  مالبحث في المدارس الثانوية في مدينة بغداد
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وتوزعت العينة على شعبتين )أ( وهي المجموعة التجريبية الثانية التي م  الفرات المختارا قصدياً 
لتي درست ولى اوعة التجريبية األدرست باستخدام نموذج دانيال والمجموعة )ب( وهي المجم

المجموعة التجريبية  ار اكتساب المفاهيم العلمية تفوق ظهرت اختبأو  مباستخدام نموذج فراير
 .انية التي درست وفق نموذج دانيالالث

 ثر نموذج زاهوريك ودانيال في تحصيل طلبةألى معرفة إدراسة هدفت  (2016كشاش )جرى وأ
نسانية في مادا علم النفس التربوي من خالل المنهج التجريبي في كلية التربية ابن رشد للعلوم اإل

ولى في قسم ة من طلبة المرحلة األوأخرى ضابط البحث الذي طبقته على مجموعتين تجريبيتين
( 28والتجريبية الثانية من ) ( طالباً 26) ولى منحيث تكونت المجموعة التجريبية األالتاريخ 

هرت ظأت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي وقام م( طالباً 27والمجموعة الضابطة من ) طالباً 
 ريبيتين.ة لصالح المجموعتين التجحصائيإنتائجه وجود فروق ذات داللة 

لى الكشف عن أثر نموذج دانيال في  تحصيل مادا إدراسة هدفت  (2016الساعدي )وأجرى 
الرياضيات لدى طالب الصف الرابع العلمي وعادات العقل لديهم وقام باستخدام المنهج التجريبي 

طالب من طالب الصف الرابع  (65وقام بتطبيق الدراسة على عينة عشوائية تكونت من )
طالب في  (32بواقع ) ممن مدرسة إعدادية المرتضى للبنين مقسمة على شعبتينالعلمي 

 تحصيلياً  في المجموعة الضابطة واستخدم الباحث اختباراً  طالباً  (33المجموعة التجريبية و)
 اللذين يدرسون وفق نموذج دانيال.ظهر وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح الطلبة أ

ثر نموذج دانيال في تنمية المفاهيم ألى معرفة إدراسة هدفت بإجراء م (2015مسلم ) قامتو 
واستخدمت الباحثة المنهج  ملدى طالبات الصف السابع االساسي الرياضية والتواصل الرياضي

ن مدرسة بنات المدينة ( طالبة م70التجريبي وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من )
( طالبة والثانية تجريبية 35ولى ضابطة بواقع )األتمثلت في شعبتين  م عداديةالمنورا اإل

( طالبة وقامت الباحثة باستخدام اختبار المفاهيم الرياضية واختبار التواصل الرياضي 35بواقع)
وأظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج دانيال على طالبات 

 لرياضة واختبار التواصل الرياضي.اهيم االمجموعة الضابطة في كل من اختبار المف
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ثر نموذج دانيال بالتفكر العلمي في ألى معرفة إهدفت دراسة  (2015كرار )كما أجرى 
الكهربائية الجزء العملي لدى طلبة كليات التربية االساسية من خالل المنهج التجريبي واختار 

( 24( طالبة بواقع )48واسط بلغت ) الباحث عينة عشوائية من كلية التربية االساسية في جامعة
الضابطة ومن خالل االختبار الذي ( طالبة في المجموعة 24طالبة في المجموعة التجريبية و )

التي درست وفق نموذج دانيال فراد المجموعة التجريبية أفوق ظهرت نتائجه تأعده الباحث والذي أ 
 يدية.فراد المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقلأعلى 

ثر نموذج دانيال التعليمي في تنمية التفكير ألى تقصي إدراسة هدفت  (2012نزال )جرى وأ
دبي من خالل المنهج التجريب والذي تم تطبيقه على اريخي عند طالبات الصف الرابع األالت

طالبة  (30الدين بواقع ) ح( طالبة من مدرسة تتبع مديرية صال60عينة عشوائية مكونة من )
طالبة في الشعبة الضابطة وأظهرت نتائج الدراسة من خالل اختبار  (30شعبة التجريبية و)في ال

التفكير التاريخي تفوق مجموعة الطالبات اللواتي درسن باستخدام نموذج دانيال على طالبات 
 للواتي درسن بالطريقة التقليدية.المجموعة الضابطة ا

ثر نموذجي دانيال ودرايفر في ألى تعرف إفت بإجراء دراسة هد (2011الغريباوي )قامت  كما
اكتساب المفاهيم البالغية لدى طالبات الصف الخامس األدبي واستخدمت الباحثة المنهج 

( طالبة من 106تكونت من )م  التجريبي حيث قامت بتطبيق الدراسة على عينة عشوائية 
طالبة في  (36 )شعب بواقع  3طالبات مدرسة إعدادية خولة بنت األزور مقسمة على 

طالبة في  (36)طالبة في المجموعة التجريبية الثانية و  (34)المجموعة التجريبية األولى و 
قامت بإعداده لقياس اكتساب المفاهيم  بعدياً  المجموعة الضابطة م واستخدمت الباحثة اختباراً 

م نموذج دانيال البالغية وأظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة األولى التي درست باستخدا
 على طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم البالغية.

ثر استخدام نموذجي دانيال ألى التعرف على إم دراسة هدفت (2009الساعدي )جرى كذلك أ
دى طلبة المرحلة حيائية واالتجاه نحو مادا األحياء للتعليميين في اكتساب المفاهيم األوكلوزماير ا

المتوسطة باستخدام المنهج التجريبي من خالل عينة عشوائية من طالب الصف الثاني المتوسط 
( طالب في كل من الشعبة 36( طالبا بواقع )108في مدرسة ثانوية أمر للبنين مكونة من )

خالله وجود ظهر من  تحصيلياً  م واستخدام الباحث اختباراً جريبية االولى والثانية والضابطةالت
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حياء وفق نموذج ة التجريبية التي درست مفاهيم األفروق ذات داللة احصائية لصالح المجموع
 .دانيال

 راسات المتعلقة بنموذج تراجيست :الد 2.2.2 

ثر استخدام استراتيجية المتشابهات والمتماثالت ألى تقصي إهدفت دراسة  (2016محمد ) أجرى 
وبعض العادات العقلية لدى تالميذ المرحلة االعدادية ذوي في تنمية االستيعاب المفاهيمي 
عدادي بمدرسة ول اإلن مجتمع الدراسة من طلبة الصف األوصعوبات تعلم مادا التاريخ وتكو 

( طالبة من ذوي صعوبات تعلم مادا 30مصر الجديدا النموذجية بالقاهرا الذي بلغ عددهم )
فراد المجموعة ألى تفوق إيمي توصل الباحث المفاه الستيعاباالتاريخ ومن خالل اختبار 

من  فراد المجموعة الضابطة كما توصلأوفق استراتيجية المتشابهات على  التجريبية التي درست
فراد المجموعة أفراد المجموعة التجريبية على أى تفوق لإ يضاً أخالل مقياس العادات العقلية 

 الضابطة.

ثر استخدام نموذج تراجيست في تحصيل أمعرفة  لىإم دراسة هدفت  (2015حسن )جرى كما أ
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادا الفيزياء وميلهن نحو المادا واستخدمت الباحثة المنهج 

من مدرسة الثريا المتوسطة للبنات في العراق مكونة  التجريبي وتم اختيار عينة البحث عشوائياً 
طالبة في الشعبة  (36)شعبة التجريبية وطالبة في ال (36)طالبة مقسمة الى  (72)من 

مقياس الميل نحو مادا في مادا علم الفيزياء و  تحصيلياً  الضابطة واستخدمت الباحثة اختباراً 
ظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن وفق نموذج تراجيست أالفيزياء و 

في اختبار التحصيل يقة االعتيادية غلى طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن وفق الطر 
 ومقياس الميل.

تقصي فاعلية استراتيجية المتشابهات في تنمية  دراسة هدفت إلى (2013الكناني ) وأجرى 
يبي عدادية في مادا المطالعة واعتمد الباحث المنهج التجر فكير الناقد لدى طالب المرحلة اإلالت

للبنين في محافظة ديالي لتطبيق التجربة وبلغت عدادية ديالي إ واختار الباحث بطريقة قصدية 
خرى حداهما تجريبية واألإ( طالبة 25موعتين عدد كل منهما )لمج ( طالباً 50عينة البحث )
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لى وجود فروق ذات داللة إصل من خالله للتفكير الناقد تو  عد الباحث اختباراً أ و م ضابطة 
 تيجية المتشابهات.باستخدام استرالصالح المجموعة التجريبية التي درست 

ثر نموذج تراجيست في تحصيل قواعد ألى التعرف على إم دراسة هدفت (2013جويريد )جرى وأ
ول المتوسط واالحتفاظ بها واستخدم الباحث المنهج للغة العربية لدى طالبات الصف األا

ي ول المتوسط فعينة عشوائية من طالبات الصف األ وقام بتطبيق الدراسة علىم التجريبي 
نية في محافظة المدارس المتوسطة والثانوية النهارية التابعة للمديرية العامة لتربية الرصافة الثا

لتمثل المجموعة  )ثانوية زهرا الهدى للبنات( واختيرت الشعبة )ب( عشوائياً  اً بغداد واختار قصدي
مجموعة طالبة في ال (45 ) التجريبية في حين مثلت شعبة )أ( المجموعة الضابطة بواقع

الطالبات من وقام الباحث بقياس تحصيل م طالبة في المجموعة الضابطة  (43)التجريبية و
ظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات في متغيري أخالل اختبار تحصيلي 

ة الالتي التحصيل واالحتفاظ لطالبات مجموعتي البحث ولمصلحة طالبات المجموعة التجريبي
 وذج )تراجيست(.درسن بنم

فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية دراسة هدفت إلى استقصاء  (2012الخزاعي ) كما أجرى 
ول المتوسط األ فحياء لدى طالب الصارات التفكير البصري في مبادئ األالمتشابهات في مه

الديوانية ة مل للبنين التابعة للتربيلدراسة على طالب مدرسة متوسطة األوقام الباحث بإجراء ا
المجموعة  طالباً  (25)بالقرعة بحيث مثلت الشعبة )أ( وتضمنت  اً وقام باختيار شعبتين عشوائي

في المجموعة الضابطة ومن خالل اختبار مهارات  طالباً  (26))ب( وتضمنت  التجريبية والشعبة
ريبية حصائية لصالح المجموعة التجإرت النتائج وجود فروق ذات داللة ظهأالبصري  التفكير

 تراتيجية المتشابهات.التي درست باستخدام اس

ثر استخدام استراتيجية المتشابهات في ألى التعرف على إهدفت  دراسة (2011خليفة )وأجرى 
تحصيل طالب التعليم المهني لموضوعات التكنولوجيا الكهرباء واتجاهاتهم نحوها واستخدم 

لثانوي من طالب الصف االول ا ( طالباً 60)الباحث المنهج التجريبي من خالل عينة مكونة من 
ى تجريبية خر حدهما ضابطة واألألى مجموعتين متساويتين إالمهني تخصص كهرباء قسمت 

تجريبية على ظهر تفوق المجموعة الأومقياس االتجاه الذي  تحصيلياً  اً واستخدم الباحث اختبار 
 فراد المجموعة الضابطة.أ
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ثر التدريس بالمتشابهات في تحصيل مادا الفيزياء أعلى  للتعرف دراسة  (2011فياض )جرى وأ
جل تحقيق هدف البحث قام أدى طالب الصف الخامس العلمي ومن والذكاءات المتعددا ل

من مدرسة  ( طالباً 62الباحث باستخدام المنهج التجريبي ومن خالل عينة قصدية تكونت من )
( وهي 30ن الشعبة )أ( وعدد طالبها )ثانوية الجواهري للبنين في ديالي موزعة على شعبتي

 ( وهي الشعبة الضابطة م أعدت الباحثة اختباراً 32الشعبة التجريبية الشعبة )ب( وعدد طالبها )
ومقياس الذكاءات المتعددا وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين  تحصيلياً 

على الضابطة في مقياس الذكاءات  الشعبتين في التحصيل في حين تفوقت الشعبة التجريبية
 المتعددا.

ثر نموذج تراجيست في تحصيل مادا العلوم ألى تعرف إدراسة هدفت   (2011الوكيل )أجرت و 
الصف الخامس االبتدائي باستخدام المنهج التجريبي ومن خالل عينة طلبة العقلية ل والمهارات

درسة لبنان بصورا قصدية مقسمين ممن الصف الخامس االبتدائي في  ( طالباً 64تكونت من )
وأظهرت النتائج تفوق  ( طالباً 32خرى ضابطة )أُ و  ( طالباً 32حداهما تجريبية )إلى مجموعتين إ

المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج تراجيست على المجموعة الضابطة التي درست وفق 
 من إعداد الباحث.الطريقة االعتيادية في متغير التحصيل من خالل اختبار تحصيلي 

 

ثر استخدام استراتيجية المتشابهات في ألى تقصي إهدفت دراسة  (2010القطراوي )وأجرى 
تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن االساسي من 

ة للبنين على عينة قصدية من مدرسة عين الحلوا الثانوي والذي ُطبق خالل المنهج التجريبي
لشعبة )أ( ضابطة ( طالبا الشعبة )ب( تجريبية وا32وتكونت العينة من شعبتين عدد كل منها )

أحدهما لقياس عمليات العلم واختبار مهارات التفكير التأملي وأظهرت  ختباريناواستخدم الباحث 
باستخدام التي درست  ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية االختبارات

 المتشابهات.

ثر استخدام استراتيجية المتشابهات ألى تقصي إبعمل دراسة هدفت  (2007اآلغا )قامت كما 
اكتساب المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف التاسع االساسي في غزا  يف
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ية عدادجل ذلك المنهج التجريبي من خالل عينة من مدرسة حسن سالمة اإلأواستخدمت من 
( طالبة للشعبة 40( طالبة وعينة عشوائية بواقع )80اختارتها الباحثة بطريقة قصدية بلغ عددها )

( طالبة للشعبة التجريبية واستعانت الباحثة باختبار تحصيلي تبين من خالله وجود 40الضابطة )
الح ( بين متوسط درجات الطالبات لصα≤0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

 طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية المتشابهات.

 

 الدراسات األجنبية : 3.2.2

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام المتشابهات في : (Ephraim, 2016فرايم )إدراسة 
استخدم  التحليل الكهربائي. electrolysisالقدرا على حل المشكالت التي تواجه الطلبة في 
طالبًا وطالبة م ثم قام بتطبيق اختبار  (64الباحث  فيها المنهج التجريبي على عينة مكونة من )

حل المشكالت بعد التحقق من صدقه وثباته م وتوصل الباحث إلى أن أداء الطلبة اللذين درسوا 
سوا لذين در باستخدام طريقة المتشابهات في اختبار حل المشكالت كان أفضل من أداء الطلبة ال

ن أداء الذكور في المجموعة التجريبية كان أفضل من أداء اإلناث بالطريقة االعتيادية كما أ
 لنفس المجموعة.

لى دراسة أثر المتشابهات في فهم المفاهيم الفيزيائية إ( :هدفت Chinyere, 2014دراسة تشينير )
( 111ل عينة تكونت من )الخاصة بانعكاس الضوءم وذلك باستخدام المنهج التجريبي من خال

حيث توصل الباحث من خالل إيجاد  رستين للذكور واإلناث في نيجيريامطالبًا وطالبة في مد
وجود فروق ذات داللة  إلى   ANCOVAالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل 

روق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام المتشابهات ووجود ف
 إحصائية لصالح إناث المجموعة التجريبية.

 

: هدفت إلى استكشاف أثر التدريس القائم على المتشابهات على  (Genc , 2013دراسة جينك )
تحصيل الطلبة ورؤيتهم نحوها )المتشابهات( حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي بعينة 

( تجريبية و 52شعب ) 4ي تركيا موزعة على ( طالبًا من طالب الصف السادس ف108قوامها)
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( ضابطة حيث تم تدريس وحدا أجزاء الخلية وعضياتها للمجموعة التجريبية باستخدام 56)
المتشابهات بينما درست المجموعة الضابطة وفق الطريقة االعتيادية ثم استخدم الباحث االختبار 

سة تفوق المجموعة التجريبية التي التحصيلي ومقياس اآلراء نحو التشبيهاتم وأظهرت الدرا
 درست باستخدام التشبيهات على المجموعة الضابطة.

( : حيث فحصت هذه الدراسة أثر استخدام Ayanda , et al 2012)دراسة أياندا وآخرون 
المعلمين للمتشابهات على تحصيل الطلبة في األحياء في والية كوارا في نيجيريا واستخدمت 

( 110( طالب وطالبة م حيث بلغ عدد الذكور )199جريبي وعينة عددها )الباحثة المنهج الت
( ومن خالل اختبار التحصيل الذي 102( وضابطة )97( في شعبتين تجريبية )89واإلناث )

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الباحثة وتأكدت من صدقه وثباته أ أعدته
 ح المجموعة التجريبية.المتوسطات الحسابية للمجموعتين لصال

: وفد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير استخدام  (Ugar .G .et al ,2012) دراسة يوجار
المتشابهات في الحد من األخطاء المفاهيمية والتحصيل واالتجاهات نحو الفيزياء باستخدام 

عة عشوائيًا على ( طالبًا من الصف الحادي عشر موز 51المنهج التجريبي وبعينة تكونت من )
م وقد أظهرت النتائج بعد تحليلها إحصائيًا التأثير اإليجابي تين: ضابطة وتجريبيةمجموع

الستخدام المتشابهات في الحد من األخطاء المفاهيمية وارتفاع مستوى تحصيل الطلبة بينما لم 
 .في اتجاهات الطلبة نحو الفيزياء يكن لها أي أثر

لى تقصي فعالية المتشابهات المرئية على مخرجات إ: هدفت (Sbezzini, 2010دراسة سبيزيني )
في الواليات المتحدا االمريكية من  phonologyصوات مساق علم األ في  التعلم لطلبة الماجستير

 2005ة في العامين)طالبًا درسوا هذا المساق بالطريقة االعتيادي (70خالل دراسة تحصيل )
عوام لمساق باستخدام المتشابهات في األوا ادرس( طالبًا 114( وتحصيل)2004م
( م توصل البحث من خاللها إلى وجود أثر لصالح الطلبة اللذين درسوا 2009,2008,2007)

 المساق باستخدام المتشابهات في كل من التحصيل واالتجاهات.

ت هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام نموذج المتشابها :(Akman , 2005دراسة أكمان)
في تحصيل طلبة الصف التاسع في منطقة كونيا في تركيا واتجاهاتهم نحو الرياضيات م حيث 
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( طالبًا 63استخدم اختبار التحصيل ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات على عينة تكونت من )
في شعبتين ضابطة وتجريبية وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعة 

ية في اختبار التحصيل الدراسي بينما أظهرت عدم وجود فروق في االتجاهات نحو التجريب
 الرياضيات بين المجموعتين.

لى تقصي أثر التدريس بالمتشابهات على األداء ( : التي هدفت إAlice , 2001) دراسة أليس
من التجريبي و بالتصميم شبه األكاديمي واالحتفاظ  في تدريس األحياء باستخدام المنهج التجريبي 

طالب م  (180( طالبة و)100( طالبًا وطالبة بواقع )280خالل عينة قصدية تكونت من )
( واستخدم الباحث 145( واألخرى ضابطة )135واشتملت على مجموعتين إحداهما تجريبية )

االختبار التحصيلي الذي أظهرت نتائجه وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 
 ولصالح الذكور في المجموعة التجريبية. التجريبية
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 التعقيب على الدراسات السابقة  4.2.2

 من حيث األهداف :

تضمنت الدراسات السابقة أهدافًا مختلفة مففي الدراسات المتعلقة بنموذج دانيال فقد هدفت دراسة 
يل نحو الرياضيات  (  إلى تقصي أثر نموذج دانيال في التحصيل الرياضي والم2017جوابرا )

( إلى معرفة أثر توظيف نموذج دانيال المعزز بالواقع االفتراضي 2017وهدفت دراسة اآلغا )
( فقد هدفت إلى معرفة أثر نموذج دانيال 2016في تنمية التفكير العلمي م أما دراسة الساعدي )

ثر دمج ( إلى معرفة أ2016في التحصيل الرياضي وعادات العقل موهدفت دراسة كشاش )
( فقد هدفت إلى معرفة أثر 2015نموذج زاهوريك ودانيال في التحصيل م أما دراسة مسلم   )

استخدام نموذج دانيال في تنمية المفاهيم الرياضية والتواصل الرياضي م وفي دراسة الجلبي 
( كان الهدف تقصي فعالية كل من نموذجي دانيال وفراير في تنمية المفاهيم العلمية 2016)
لى أثر نموذج دانيال في ( إلى التعرف ع2015مبينما هدفت دراسة نعمة ) تنمية الدافع المعرفيو 

( في دراستها إلى أثر نموذج 2013التفكير العلمي في المادا الكهربائية م في حين أشارت نزال )
ر ث( فقد هدفت إلى معرفة أ2011) أما دراسة الغريباوي  دانيال في تنمية التفكير التاريخيم

(هدفت الى 2009ودراسة الساعدي) م نموذجي دانيال ودرايفر في اكتساب المفاهيم البالغية
معرفة أثر نموذجي دانيال وكلوزماير التعليميين في اكتساب مفاهيم األحياء واالتجاه نحو مادا 

 .األحياء م وبهذا نالحظ التنوع الكبير في أهداف الدراسات السابقة المتعلقة بنموذج دانيال 

 : من حيث المنهج

والذي  المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي العربية واألجنبية الدراسات السابقة جميع استخدمت 
 يعد منهجًا يناسب أغراض هذه الدراسات .

 من حيث المتغيرات

كان المتغير المستقل لجميع الدراسات السابقة هو متغير طريقة التدريس بمستويين )الطريقة 
أما )المتغير التابع( فقد اختلف من دراسة ألخرى ومن هذه  وطريقة التدريس االعتيادية(التجريبية 

المتغيرات التحصيل م اكتساب المفاهيم العلمية م تنمية الدافع المعرفي م تنمية المفاهيم الرياضية 
نحو  م التواصل الرياضي م عادات العقل م التفكر العلمي م اكتساب المفاهيم البالغية م الميل
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الرياضيات م االستيعاب المفاهيمي م التفكير الناقد م االحتفاظ م مهارات التفكير البصري م 
مهارات التفكير التأملي م أما هذه الدراسة فقد كانت متغيراتها التابعة هي التحصيل الدراسي 

 ومهارات ما وراء المعرفة .

 : من حيث األدوات

قاييس المهارات ين اختبارات التحصيل ومب ات السابقةتنوعت األدوات التي استخدمتها الدراس
المختلفة م إضافة إلى مقاييس مهارات التفكير بأنواعه المختلفة ومقاييس الذكاءم وتفردت هذه 

 الرسالة باستخدام مقياس مهارات ما وراء المعرفة إلى جانب اختبار التحصيل  .

 : من حيث النتائج

كل من نموذجي تراجيست ودانيال نتائج إيجابية في استخدام  جميعهاأظهرت الدراسات السابقة 
ملحوظ في مستوى  لى ارتفاع  تلك النتائج إ ذ أشارتإ م طرق التدريس االعتياديةبالمقارنة مع 

أما هذه  متحصيل الطلبة على اختالف المباحث التي تم تدريسها باستخدام هذين النموذجين 
 برنامج يدمج كال النموذجين . الدراسة فقد أظهرت نتائج إيجابية في

 اختالفات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

ي تراجيست و نموذج دمجت بينفي كونها  عن الدراسات السابقة اختلفت هذه الدراسة -1
وتنمية  في التحصيل الدراسيدانيال ودرست أثر التدريس وفق برنامج يدمج بينهما 

 مهارات ما وراء المعرفة 

وذلك عن طريق  م الدراسة بالمادا التعليمية التي قامت الباحثة بإعدادها اختلفت هذه -2
 .تطويع خصائص وجوانب القوا في كل من النموذجين 
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 : لثالثالفصل ا

 الطريقة واالجراءات

 

 المقدمة : 1.3

د ى تحديلتصميم شبه التجريبي المتبع فيها إضافة إلمنهج الدراسة وال يتناول الفصل الثالث وصفاً 
عداد أدوات الدراسة المستخدمة وآلية التحقق والتأكد من صدقها وثباتها مجتمع الدراسة والعينة وإ 

إلحصائية التي استخدمتها لإلجراءات التي قامت بها الباحثة م واألساليب ا وكما يتضمن عرضاً 
 لى النتائج ومن ثم تحليل البيانات.للوصول إ

 منهج الدراسة : 2.3

الستقصاء فعالية برنامج تعليمي  بالتصميم شبه التجريبي ثة باستخدام المنهج التجريبيقامت الباح
قائم على دمج )نموذجي تراجيست ودانيال( في تحصيل طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية 

 وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديهم .

م والذي  يبيريبي و التصميم شبه التجر المنهج التج ت الباحثة داعتم تصميم الدراسة : 3.3
اشتملت  ( م حيث 2 × 2يعتمد على المجموعات التجريبية والضابطة م من خالل التصميم )

ر وإناث ( والثانية ضابطة حداهما تجريبية تكونت من شعبتين )ذكو الدراسة على مجموعتين م إ
جموعتين التجريبيتين يضًا من شعبتين )ذكور و إناث ( م حيث درست كل من المتكونت أ
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بالطريقة المقترحة القائمة على الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال م بينما درست كل من 
 المجموعتين الضابطتين بالطريقة التعليمية االعتيادية :

E             :        O1       O2           X           O1`       O2` 

C              :      O1       O2             -            O1`      O2`   

 حيث :

E   :المجموعة التجريبية  

C  :المجموعة الضابطة  

X  : المعالجة 

O¹  :االختبار القبلي للتحصيل  

O²  :القياس القبلي لمهارات ما وراء المعرفة  

O¹`  :االختبار البعدي للتحصيل  

O²` : فةالقياس البعدي لمهارات ما وراء المعر  

 

 مجتمع الدراسة : 4.3

 /ي مدارس وزارا التربية والتعليممجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر المنتظمين ف تكون 
بالغ وال 2018/2019اسي مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل للفصل الثاني من العام الدر 

جنوب /يرية التربية والتعليملتخطيط بمدم وبحسب إحصائيات دائرا ا( طالبًا وطالبة3577عددهم )
 :(1.3)الخليل يتوزع مجتمع الدراسة وفق الجدول 
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 2018/2019 توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس وعدد الطلبة :(1.3جدول )

 النسبة المئوية  عدد الطلبة  عدد المدارس الجنس
 %42.64 1525 25 الذكور
 %51.69 1849  24 اإلناث

 %5.67 203 13 المختلطة 
 %100 3577 62 المجموع 

 

 عينة الدراسة : 5.3

و مدرستي بنات دوما الثانوية ب عينة الدراسة بطريقة قصدية والتي تمثلت قامت الباحثة باختيار
م وقد تم جنوب الخليل  /ذكور الظاهرية الثانوية  الواقعتين ضمن مدارس مديرية التربية والتعليم 

ة لعدا أسباب تورد منها الباحثة : الخبرا التي يمتلكها المعلمين في تلك االختيار بصورا قصدي
م يذ الدراسة وفق ما صممته الباحثةالمدارس واستعدادهم وامتالكهم المهارات التي تساعد على تنف

إضافًة إلى توافر المواد التعليمية والتكنولوجية الالزمة م أضف إلى ذلك قرب كل من المدرستين 
 م وقد تم اختيار هاتين المدرستين يساعد في المتابعة المستمرا كن الباحثة والذي بدورهمن مكان س

 وقد م م2018/2019ثاني للعام الدراسي بهدف تطبيق الدراسة فيهما في الفصل الدراسي ال
اختيار الشعب بطريقة عشوائية م حيث تم تدريس الشعبتين التجريبيتين وفق  عمدت الباحثة إلى

ة ذاتها بينما درست الشعبتين الضابطتين المادا التعليمي (تراجيست ودانيال)نموذجي  الدمج بين
 ( مواصفات عينة هذه الدراسة :2.3م ويوضح الجدول )وفق الطريقة االعتيادية 
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 توزيع أفراد العينة تبعًا للجنس والمجموعة  :( 2.3جدول )

 العدد الجنس المجموعة المدرسة 
 مدرسة بنات دوما

 الثانوية 
 31 إناث  التجريبية
 30 إناث الضابطة

مدرسة ذكور 
 الظاهرية الثانوية 

 30 ذكور التجريبية 
 30 ذكور الضابطة 
 121 المجموع 

 

( طالبة 61( طالبًا وطالبة بواقع )121( أن عينة الدراسة تكونت من ) 3.2يتضح من الجدول )
لضابطة ( طالبًا وطالبة بينما اشتمات ا61ية على )( طالبًا م واشتملت المجموعة التجريب60و)

 ( طالبًا وطالبة .60على )

 المادة التعليمية : 6.3

عملت من قامت الباحثة بإعداد مادا تعليمية وفق نموذج الدمج بين نموذجي) تراجيست ودانيال( 
 خاللها على توضيح الطريقة التي يتم من خاللها التدريس وفق هذين النموذجين .

 إعداد المادة التعليمية   1.6.3

قامت الباحثة باتباع الخطوات اآلتية في إعداد المادا التعليمية الالزمة في سبيل تحقيق أهداف 
 الدراسة :

* اختيار وحدا أجهزا جسم اإلنسان من كتاب العلوم الحياتية للصف العاشر وذلك لمناسبتها 
المفاهيم  والمحتوى التعليمي التي يمكن  ألغراض الدراسة م وذلك الحتوائها على العديد من

 توظيف كل من نموذجي تراجيست ودانيال في تدريسها .

* االطالع على مجموعة من البحوث والدراسات السابقة لالستفادا منها في كل  من تحليل المادا 
 دليل المعلم .لتعليمية وإعداد ا
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ياتية بهدف الوقوف على الخبرات * االطالع على كتب الصفوف السابقة في مبحث العلوم الح
 السابقة التي يمتلكها طلبة الصف العاشر.

* تحليل المحتوى لوحدا أجهزا جسم اإلنسان في ضوء مستويات األهداف المعرفية لبلوم  وعمل 
 (. 2قائمة بالمفاهيم التي يمكن تدريسها وفق نموذج تراجيست للتشبيهات )ملحق 

وإيجاد األوزان النسبية لها بهدف إعداد جدول المواصفات  *عمل قائمة بأهداف هذه الوحدا م
 ( . 3لالختبار التحصيلي )ملحق 

( وفق برنامج الدمج بين  10* القيام بإعداد دليل المعلم واألنشطة التعليمية المصاحبة )ملحق 
نموذجي تراجيست ودانيال م حيث تضمن هذا الدليل نظرا على نموذج دانيال ونموذج تراجيست 

افةً  إلى تقديم آلية الدمج بين هذين النموذجين م وترجمة مراحل هذا البرنامج من خالل إعداد إض
دروس إجرائية وإعداد جميع الوسائط التعليمية وتنظيمها وفق الدروس م كما أعدت الباحثة جميع 

بيهات الجداول التي تشتمل على المفاهيم الجديدا والتي سيتم تدريسها وفق نموذج تراجيست للتش
موضحًة من خاللها كل من المشبه والمشبه به وأوجه الشبه واالختالف بين كل  منهما م كما تم 
إرفاق قرص مضغوط يحتوي جميع الصور والفيديوهات التعليمية والرسوم التوضيحية الواردا 

 .ضمن الدليل والذي أعدته الباحثة لتحقيق تنفيذ التدريس وفق برنامج الدمج على أفضل وجه  

 صدق المادة التعليمية : 2.6.3

قامت الباحثة في سبيل التحقق من صدق المادا التعليمية بعرض دليل المعلم على مجموعة من 
مبحث  جامعيين و مشرفين تربويين ومعلمي المحكمين ذوي الخبرا واالختصاص من أساتذا

دوه من مالحظات حول العلوم الحياتية للصف العاشر م وفي ضوء ما قدموه من اقتراحات وما أب
لباحثة بإجراء التعديالت م قامت اواألنشطة المقترحة وأوراق العمل مدى مالءمة الدروس اإلجرائية

ط المادا التعليمية بدليل المعلمم وسالمتها العلمية م أضافًة إلى التحقق من مدى ارتباالالزمة
 .واللغوية
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 أدوات الدراسة : 7.3

لية برنامج تعليمي قائم على دمج )نموذجي تراجيست ودانيال( في فعا جاءت هذه الدراسة لتقصي
م ت التفكير ما وراء المعرفي لديهمتحصيل طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية وتنمية مهارا

 ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإعداد األدوات  اآلتية :

 لوم الحياتية * اختبار التحصيل الدراسي لقياس تحصيل طلبة الصف العاشر في الع

التفكير ما وراء  لقياس مدى امتالك مهارات يما وراء المعرف التفكير مهارات * أداا قياس
 لدى طلبة الصف العاشر المعرفي 

 اختبار التحصيل الدراسي : 1.7.3

 أعدت الباحثة اختبار التحصيل الدراسي في وحدا أجهزا جسم االنسان وفق الخطوات اآلتية :

ر للعلوم الحياتية/ الصف " من الكتاب المقر إلنسانأجهزا جسم االعلمي لوحدا " تحليل المحتوى  -
 / الفصل الدراسي الثاني وحصر المكونات المعرفية التي يتضمنها المحتوى .العاشر

إعداد االختبار بصورته األولية حيث اعتمدت الباحثة تصنيف األهداف وفق مستويات بلوم  -
م والذي ة في إعداد جدول المواصفاتبحسب عدد الحصص الدراسي وايجاد األوزان النسبية لها

 فقرا من نوع االختيار من متعدد . 30من خالله تمت صياغة 

 صدق االختبار 

تحققت الباحثة من صدق االختبار بعرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرا 
لحياتية  بهدف مراجعة واالختصاص من أساتذا جامعيين ومشرفين تربويين ومعلمي العلوم ا

 .(1)ملحق م واألخذ باقتراحاتهم واجراء التعديالت الالزمة قرات االختبار والحكم عليهاف

 معامالت الصعوبة والتمييز 

طبقت الباحثة االختبار على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها قوامها 
ت كريسة الثانوية بمديرية تربية جنوب ( طالبة من طالبات الصف العاشر من مدرسة بنا34)
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م و قامت من خالل تصحيح االختبار بإيجاد معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرا من الخليل
 ( .6فقرات االختبار )ملحق 

 وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الصعوبة بتطبيق المعادلة اآلتية :

 % 100 × (س / ن)    معامل الصعوبة =

 لذين أجابوا على الفقرا بصورا صحيحة طالب احيث س : عدد ال

 ن : عدد جميع الطالب 

 ( . 0.80- 0.42وأظهرت النتائج أن جميع األسئلة  لها معامل صعوبة يتراوح بين )

 أما معامل التمييز فقد قامت الباحثة بحسابه كما يأتي :

 ترتيب عالمات الطالب تصاعديًا . -

 مجموعتين : مجموعة عليا و مجموعة دنيا . تقسيم الطالب بحسب عالماتهم إلى -

 حصر عدد الطالب من الفئة العليا والذين أجابوا إجابًة صحيحة على كل سؤال . -

 حصر عدد الطالب من الفئة الدنيا والذين أجابوا إجابًة صحيحة على كل سؤال . -

 آلتية :_ إيجاد معامل التمييز لكل فقرا من فقرات االختبار باستخدام المعادلة ا

 / ن  (ص –س )معامل التمييز =   

 حيث : 

 س : عدد الطالب من الفئة العليا والذين أجابوا على السؤال إجابًة صحيحة .

 ص : عدد الطالب من الفئة الدنيا والذين أجابوا على السؤال إجابًة صحيحة .

 ن : مجموع الطالب في إحدى المجموعتين .
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( قيم معامالت الصعوبة والتمييز لكل  6التي يظهر )ملحق اعتماد جميع فقرات االختبار و  -
 منها .

 ثبات االختبار    

طبقت الباحثة االختبار على عينة استطالعية من داخل مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها قوامها 
دت تطبيق االختبار بتاريخ ثم أعا 2019/2/6من مدرسة بنات كريسة الثانوية بتاريخ  طالبة 34

ثم قامت بتصحيح االختبار و رصد العالمات في كل مرا م ومن ثم ايجاد   2019/2/21
االختبار وإعادا  معامل الثبات من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون فيما يعرف بطريقة

( وهو معامل ثبات مناسب 0.82( حيث بلغت قيمة معامل الثبات )(test – retest االختبار
 ألغراض الدراسة .

  زمن االختبار

ساب المتوسط الحسابي للزمن الذي استغرقه طالب العينة االستطالعية لإلجابة على تحتم ا
جميع  ( دقيقة كزمن مناسب لإلجابة عن40( دقيقة م اعتمدت الباحثة )38االختبار والذي بلغ )

 فقرات االختبار .

 تصحيح االختبار 

لنموذجية م بحيث يحصل الطالب تم تصحيح االختبار من خالل إعداد مفتاح التصحيح لإلجابة ا
على عالمة واحدا مقابل كل إجابة صحيحة في كل سؤال من أسئلة االختبار م بذلك يحصل 

 ( عالمة في حال أجاب على جميع األسئلة بطريقة صحيحة  .30الطالب على )

  التفكير ما وراء المعرفيقياس مهارات أداة  2.7.3

لقياس أثر التدريس وفق برنامج الدمج  ير ما وراء المعرفيالتفكقياس مهارات حثة أداا أعدت البا
في تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف  بين نموذجي تراجيست ودانيال

م وقد قامت الباحثة ببناء هذه األداا باإلفادا من األدب التربوي والدراسات السابقة العربية العاشر
م (Mokhtari &Richard,2002)(  Coutinho,2008( م) 2012م ي وداودواألجنبية م )الجيزان

( ونظرًا لعدم وجود مقياس يتناسب مع أفراد عينة البحث الحالي )طلبة 2010م )شاهين وريان
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سب صياغة فقراته مع لهذه الدراسة للتنا ةقياس خاصالعاشر ( ارتأت الباحثة بناء أداا الصف 
 ية :م وذلك وفق الخطوات اآلتأفراد العينة

من ثالثة محاور هي : مهارا التخطيط م مهارا  ت هذه األداا م اذ تكونالقياسأداا تحديد محاور  -
 المراقبة والضبط م مهارا التقويم .

مع مراعاا القدرات اللغوية لطلبة  الخاصة بكل محور من محاور أداا القياسصياغة الفقرات  -
 الصف العاشر لفهم المقصود بكل فقرا .

على ثالثة محاور يتكون كل محور منها من  تي اشتملتاألولية وال ابصورته أداا القياسبناء  -
جاد الصدق والثبات م استعدادًا إلي( فقرا33) ا فقرا م لتكون عدد فقرات أداا القياسإحدى عشر 

 .  الخاص باألداا 

  صدق أداة القياس 

 صدق المحتوى : -

م وذلك لمراجعة واالختصاص ين من ذوي الخبراقياس على مجموعة من المحكمتم عرض أداا ال
م ومن ثم إجراء ما يستوجب عمله من عليها وإبداء اآلراء والمالحظات والحكم اجميع فقراته

 .(1)ملحق تعديالت في ضوء ذلك 

 الصدق اإلحصائي / صدق االتساق الداخلي  -

مع الدرجة  أداا القياس ل االرتباط بيرسون لمحاورتم التحقق من صدق األداا أيضا بحساب معام
 : (3.3)قياس كما في الجدول ة ألداا الالكلي
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مهارات التفكير ما  قياسباط بيرسون الرتباط محاور أداة نتائج معامل االرت :(3.3جدول )
 مع الدرجة الكلية ألداة القياس وراءالمعرفي

 الداللة المحسوبة قيمة )ر( المحور
 0.001 0.880 المحور األول )التخطيط (

 0.001 0.892 المحور الثاني )المراقبة والضبط (
 0.001 0.906 المحور الثالث ) التقويم (

 

جة الكلية للمقياس دالة ( أن جميع قيم ارتباط محاور المقياس مع الدر 3.3يظهر الجدول )
 مهارات م مما يشير إلى قوا االتساق الداخلي لمحاور المقياس واشتراكها جميعًا في قياسإحصائياً 

 .التفكير ما وراء المعرفي

  ثبات أداة القياس

( 45على عينة استطالعية عددها ) امن خالل تطبيقه جرت عملية التحقق من ثبات أداا القياس
لداخلي لكل محور طالبة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها م ومن ثم إيجاد معامل االتساق ا

كما  ألفا ( م وكانت النتيجة –ستخدام معادلة )كرونباخ ككل من خالل ا من محاور األداا ولألداا 
 : (3.4في الجدول )

التفكير ما وراء  قياس مهاراتامالت الثبات لكل محور من محاور أداة قيم مع :(4.3جدول )
 المعرفي.

 معامل الثبات  المحور

 0.74 المحور األول )التخطيط(

 0.81 المحور الثاني )المراقبة والضبط (

 0.80 ر الثالث )التقويم (المحو 

 0.91 الكلي لمقياسا
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واعتماد الصورا النهائية  عليها اعتماد جميع فقرات أداا القياس وهي معامالت ثبات جيدا تم بناءً 
 .اله

 إجراءات الدراسة : 8.3

 الباحثة مسارًا تضمن الخطوات اآلتية أثناء تنفيذ هذه الدراسة : اتبعت

السابقة  المتعلقة بموضوع البحث ُبغية االستفادا منها في إعداد دليل االطالع على الدراسات  -1
 المعلم والمادا التعليمية م وإعداد أدوات الدراسة واتباع الخطوات العلمية السليمة للبحث التربوي .

ل الثانيم الفصتاب العلوم الحياتية للصف العاشر/اختيار وحدا أجهزا جسم اإلنسان من ك -2
م اضافة إلى لوكية وتصنيفها حسب مستويات بلومم وتحديد األهداف السللمحتوى  وإجراء تحليل

م وإعداد قائمة بالمفاهيم الجديدا والتي سيتم تدريسها نشطة التعليمة حسب نموذج دانيالتحديد األ
 .يهات و بناء التشبيهات المناسبةوفق نموذج تراجيست للتشب

الدراسي بناًء على تحليل المحتوى وتحديد الوزن  اعداد جدول المواصفات الختبار التحصيل -3
 .هداف تبعًا لعدد الحصص الدراسيةالنسبي لأل

التفكير  قياس مهاراتراسة )اختبار التحصيل الدراسي و أداا إعداد الصورا األولية ألداتي الد -4
 .(ما وراء المعرفي

علوم التربوية إلى مديرية / كلية الل المهمة والموجه من جامعة القدساستصدار كتاب تسهي -5
رية على م والحصول على عدم ممانعة من قبل المدي(11والتعليم جنوب الخليل )ملحق  التربية

م ومن ثم تقديم كتاب الموافقة إلى المدارس التي تم اختيارها قصديًا  إجراء الدراسة الميدانية
 ( . 12إلجراء الدراسة )ملحق 

ختصاص للتحقق من المحكمين من ذوي الخبرا واال عرض أدوات الدراسة على عدد من -6
جيهات وآراء م وإعداد هذه األدوات بصورتها النهائية من خالل األخذ بتو صدق هذه األدوات

 .المحكمين ومالحظاتهم
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التحقق من ثبات أدوات الدراسة وذلك من خالل تطبيقها على عينة استطالعية من مجتمع  -7
وية التابعة بات الصف العاشر في مدرسة بنات كريسة الثانالدراسة ومن خارج عينتها )طال

 .لمديرية جنوب الخليل(

والوسائط والفيديوهات التعليمية التي تتوافق مع  د دليل المعلم واألنشطة المصاحبةإعدا -8
م والتأكد من صدق المحتوى ومناسبته أهداف لدمج بين نموذجي تراجيست ودانيالبرنامج ا

من المحكمين )أساتذا جامعيينم مشرفين تربويينم  عرضه على مجموعةالدراسة من  خالل 
 .بآرائهم وعمل التعديالت الالزمة ( واألخذمعلمي المبحث

م واالختيار العشوائي بما يساعد على تطبيق الدراسة عينة الدراسةمدارس االختيار القصدي ل -9
 لكل من المجموعة التجريبية والضابطة في كل مدرسة .

إلرشادات الالزمة قديم دليل المعلم الذي تم إعداده لكل من المعلم والمعلمة وتزويدهم بات – 10
م وتوضيح جميع الجوانب التي تمكن كل منهما من تنفيذ برنامج الدمج بين لتنفيذ الدراسة

 .تنفيذ من خالل سلسلة من اللقاءاتومتابعة سير ال ين م كما تم تدريبهم على التنفيذمالنموذج

التفكير ما وراء  قياس مهاراتم أداا )اختبار التحصيل الدراسي طبيق أداتي الدراسة القبليةت -11
 على عينة الدراسة )الضابطة والتجريبية ( في كل من مدرسة الذكور واإلناث . المعرفي

التطبيق الفعلي للدراسة من خالل تدريس المجموعتين التجريبيتين وفق برنامج الدمج بين  -12
م واستمر ن الضابطتين بالطريقة االعتياديةم وتدريس المجموعتيت ودانيالتراجيسنموذجي 

التطبيق حتى االنتهاء من تدريس وحدا أجهزا جسم اإلنسان ولمدا اثني عشر أسبوعًا دراسيًا 
م وتقديم ثة المستمرا لمجريات سير التنفيذخالل الفصل الدراسي الثاني ترافق ذلك مع متابعة الباح

 .نه تنفيذ الدراسة على أفصل وجهشأ كل ما من

التفكير ما وراء ات قياس مهار م أداا عدية )اختبار التحصيل الدراسيتطبيق أداتي الدراسة الب -13
 .( في كل من مدرسة الذكور واإلناثعلى عينة الدراسة )الضابطة والتجريبية  المعرفي

أداتي الدراسة القبلية والبعديةم جمع البيات التي حصلت عليها الباحثة عن طريق تنفيذ  – 14
 .راء المعالجة اإلحصائية المناسبةم واجورصد النتائج وتنظيمها
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بعض التوصيات في م وتقديم ت على تطبيق الدراسةم ومناقشتهاعرض النتائج التي ترتب -15
 .  ضوء هذه النتائج

 

 متغيرات الدراسة : 9.3

 ة والمستقلة جاءت على النحو اآلتي :تضمنت هذه الدراسة عددًا من المتغيرات التابع

 المتغيرات المستقلة :

م والطريقة على دمج نموذجي تراجيست ودانيال ج قائممطريقة التدريس بمستويين )برنا -
 االعتيادية ( .

 الجنس بمستويين )ذكر م ُأنثى ( . -

 المتغيرات التابعة :

 . حياتيةفي العلوم ال التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر - 

 مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر .تنمية  -

 

 المعالجة االحصائية : 10.3

تصحيح أداتي الدراسةم والختبار بعد االنتهاء من تطبيق االختبار البعدي قامت الباحثة ب
ساليب من خالل األ  (SPSS)هذه الدراسة استخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية  ياتضفر 

 اإلحصائية اآلتية :

ألفا (  و االختبار وإعادا االختبار –حساب ثبات األداتين من خالل  معامل الثبات )كرونباخ  -
(test- retest) 

لمعيارية لعالمات كل  من المجموعتين الضابطتين ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا -
  والتجريبيتين.
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لبحث وايجاد الفروق بين المجموعتين  (ANCOVA) احبار تحليل التباين المصاختب -
 .الضابطة والتجريبية وبين الذكور واإلناث باإلضافة إلى بحث التفاعل بين الطريقة والجنس 

مربع إيتا لحساب حجم أثر التدريس وفق برنامج الدمج بين نموذجي )تراجيست ودانيال( في  -
وراء المعرفي م وتحديد حجم األثر وفقأ للمحك تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير ما 

 اآلتي :

إيتا ≤ 0.06ضعيف :)  
إيتا ≤ 0.14؛ متوسط :  2

2
إيتا؛ كبير :  0.06 ≤ 

2
)عفانة  ( 0.14 ≤ 

 (.2008ونشوان م
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  رابعالفصل ال

  نتائج الدراسة

  المقدمة 1.4

ا الباحثة من خالل هذه الدراسة م والتي عرضًا للنتائج التي توصلت إليه يتناول هذا الفصل
هدفت إلى استقصاء فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج )نموذجي تراجيست ودانيال ( في 
تحصيل طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديهم م 

 يقة والتفاعل بينهما .ومعرفة إذا كان هذا األثر يختلف باختالف الجنس والطر 

 ا يأتي عرض لنتائج هذه الدراسة :وفيم
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 نتائج الدراسة  2.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول :  1.2.4

ما فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج نموذجي ) تراجيست ودانيال ( في تحصيل طلبة 
التدريس  تبعًا لمتغير) طريقة  الصف العاشر في العلوم الحياتية ؟وهل تختلف هذه الفعالية

 ؟والجنس والتفاعل بينهما(

 ا السؤال قامت الباحثة بفحص الفرضية الصفرية اآلتية :ذولإلجابة عن ه

لبة في تحصيل ط ((α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "ال 
تدريس والجنس والتفاعل العلوم الحياتية تبعًا لمتغير)طريقة الالصف العاشر األساسي في 

 "بينهما( .

م استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة ولفحص الفرضية
راسي وفق الجنسم وطريقة في المجموعتين الضابطة و التجريبية في اختبار التحصيل الد

 :(2.4( والجدول )1.4ما هو موضح في الجدول)م كالتدريس
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( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيل الدراسي لدى 1.4جدول )
 أفراد العينة حسب طريقة التدريس

 االختبار البعدي االختبار القبلي  طريقة التدريس

 18.80 12.40 المتوسط الحسابي الضابطة  المجموعة

 4.79 3.19 االنحراف المعياري 

 60 60 العدد

 22.75 11.55 المتوسط الحسابي التجريبية  لمجموعةا

 5.32 4.29 االنحراف المعياري 

 61 61 العدد

 20.79 11.97 المتوسط الحسابي المجموع الكلي

 5.42 4.11 االنحراف المعياري 

 121 121 العدد

 

التحصيل   ( أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية  الختبار1.4يتضح من الجدول )
 التجريبية والضابطة . بين المجموعتين  البعدي الدراسي
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( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيل الدراسي لدى 42.جدول )
 أفراد العينة حسب الجنس

 االختبار البعدي االختبار القبلي  الجنس

 21.25 12.13 المتوسط الحسابي الذكور 

 5.00 4.15 راف المعياري االنح

 60 60 العدد

 20.30 11.81 المتوسط الحسابي اإلناث 

 5.81 4.10 االنحراف المعياري 

 61 61 العدد

 20.79 11.97 المتوسط الحسابي المجموع الكلي

 5.42 4.11 االنحراف المعياري 

 121 121 العدد

 

لمتوسطات الحسابية  الختبار التحصيل  ( أن هناك فروقًا ظاهرية في ا2.4يتضح من الجدول )
 الدراسي  بين الذكور واإلناث .

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة ذات داللة 
( م فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين المصاحب α  ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

(ANCOVA كما يبين )(3.4) الجدول: 
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( لدرجات الطلبة في ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي المصاحب )3.4جدول)
 اختبار التحصيل الدراسي حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 حجم األثر

 االختبار القبلي
 )المتغير المصاحب(

1.999 1 1.999 0.077 0.781 0.001 

 0.135 *0.001 18.027 465.305 1 465.30 الطريقة 

 0.009 0.312 1.032 26.632 1 26.632 الجنس

 0.012 0.239 1.401 36.166 1 36.166 الجنس Xالطريقة  

    25.811 116 2994.12 الخطأ

     120 3529.83 المجموع

 (α  ≤ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية ) عند دالة إحصائياً *

 النتائج المتعلقة بمتغير طريقة التدريس 

( وهذه القيمة أقل من 0010.( أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة بلغت )3.4يتبين من الجدول )
أن هناك  ي( م وعليه يتم رفض الفرضية الصفريةم أα  ≤ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

(م بين متوسطي α  ≤ (0.05فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
المجموعتين التجريبية )التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال ( 

والضابطة )التي درست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل تعزى لطريقة 
 ريس .التد

الفروق تم إيجاد المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية  ولمعرفة لصالح من تلك 
 م كما يوضحبار التحصيل الدراسيللمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الخت

 ( :4.4الجدول )
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لتحصيل الدراسي ( : المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية الختبار ا(4.4جدول 
 البعدي لدى أفراد العينة تبعًا لطريقة التدريس .

 الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية المعّدلة طريقة التدريس

 0.658 18.81 الضابطةالمجموعة  

 0.652 22.75 التجريبيةالمجموعة 

ل للمجموعة التجريبية التي 4.4يتبين من الجدول ) درست وفق ( أن المتوسط الحسابي المعدا
( وهو أكبر من المتوسط الحسابي 22.75برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال بلغ )

ل للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية م حيث بلغ ) م مما يدل أن 18.81)المعدا
 .الفرق بين المجموعتين كان لصالح المجموعة ذات المتوسط األكبر وهي المجموعة التجريبية 

تشير بحسب وهي قيمة م  (0.135أن حجم األثر لطريقة التدريس بلغ ) تظهر النتائجكما 
متوسط للبرنامج التعليمي القائم على دمج نموذجي )تراجيست أثر إلى وجود  المحك المرجعي 

 ودانيال( في تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة المجموعة التجريبية .

  النتائج المتعلقة بمتغير الجنس

( وهذه القيمة أكبر 0.312( أن مستوى الداللة المحسوبة بلغت )(3.4يالحظ من نتائج  جدول 
( م وعليه يتضح عدم وجود فروق ذات داللة α  ≤ 0.05من مستوى الداللة اإلحصائية )

( بين متوسطي المجموعتين في التطبيق α  ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 . التحصيل الدراسي تعزى لمتغير الجنس البعدي الختبار

 

( : المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيل الدراسي 5(4.جدول 
 البعدي لدى أفراد العينة تبعًا للجنس .

 الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية المعّدلة الجنس

 0.658 18.81 ذكور

 0.652 22.75 إناث
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( واإلناث 18.81( أن المتوسط الحسابي المعدل للذكور بلغ )5.4جدول )يتضح من ال
(22.75. ) 

( م وهي قيمة تشير بحسب المحك 0.009كما تظهر النتائج أن حجم األثر لجنس الطالب بلغ )
جنس الطالب في تنمية التحصيل الدراسي لدى متغير لضعيف جدًا ر وجود أث المرجعي  إلى 

 ية .طلبة المجموعة التجريب

 

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بين الطريقة والجنس 

( وهذه القيمة أكبر 0.239( أن مستوى الداللة المحسوبة بلغت )3.4يالحظ من نتائج جدول )
م وعليه يتضح عدم وجود فروق ذات داللة (α  ≤ 0.05من مستوى الداللة اإلحصائية )

بين متوسطي المجموعتين في التطبيق  (α  ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 .تعزى للتفاعل بين الجنس والطريقةالبعدي الختبار التحصيل الدراسي 

( : المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيل الدراسي 6(4.جدول 
 البعدي لدى أفراد العينة تبعًا للتفاعل بين الجنس والطريقة .

المتوسطات الحسابية  لجنسا طريقة التدريس
 المعّدلة

 الخطأ المعياري 

 0.929 18.72 ذكور الضابطةالمجموعة 

 0.939 18.90 إناث

 0.931 23.79 ذكور التجريبية المجموعة 

 0.930 21.72 إناث

( أن المتوسط الحسابي المعدل للذكور بالطريقة االعتيادية  بلغ 6.4يتضح من الجدول )
( ولإلناث 23.79(  في حين بلغ للذكور بالطريقة التجريبية )18.90( ولإلناث )18.72)
(21.72. ) 
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( م وهي قيمة 0.012التدريس بلغ )طريقة تفاعل الجنس مع كما تظهر النتائج أن حجم األثر ل
في تنمية وجود أثر ضعيف للتفاعل بين الجنس والطريقة  تشير بحسب المحك المرجعي  إلى

 ة المجموعة التجريبية .التحصيل الدراسي لدى طلب

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : 2.4

ما فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج نموذجي ) تراجيست ودانيال ( في تنمية مهارات 
التفكير ما وراء المعرفي لدى  طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية ؟ وهل تختلف هذه 

 دريس والجنس والتفاعل بينهما ( ؟الفعالية  تبعًا لمتغير) طريقة الت

 ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بفحص الفرضية الصفرية اآلتية :

مهارات التفكير ما في  ((α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " ال 
طريقة  تبعًا لمتغير ) في العلوم الحياتية األساسي وراء المعرفي لدى طلبة الصف العاشر

 التدريس والجنس والتفاعل بينهما( ."

م استخرجت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ولفحص الفرضية
التفكير ما وراء قياس مهارات التجريبية على أداا لطلبة في المجموعتين الضابطة و استجابات ا

 (8.4( و)7.4الجدولين ) كما هو موضح في موفق الجنسم وطريقة التدريس المعرفي
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( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على 7.4جدول )
 مقياس مهارات ما وراء المعرفة حسب طريقة التدريس

 االختبار البعدي االختبار القبلي  طريقة التدريس

 3.37 3.04 المتوسط الحسابي الضابطة  المجموعة

 0.34 0.51 حراف المعياري االن

 60 60 العدد

 3.69 3.05 المتوسط الحسابي التجريبية  المجموعة

 0.34 0.25 االنحراف المعياري 

 61 61 العدد

 3.53 3.05 المتوسط الحسابي المجموع الكلي

 0.38 0.41 االنحراف المعياري 

 121 121 العدد

 

هرية في المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة ( أن هناك فروقًا ظا7.4يتضح من الجدول )
 التجريبية والضابطة . ات ما وراء المعرفة بين المجموعتينغلى مقياس مهار 
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رية الستجابات أفراد العينة على أداة ( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا8.4جدول )
 حسب الجنس التفكير ما وراء المعرفيقياس مهارات 

 االختبار البعدي االختبار القبلي  الجنس

 3.47 3.13 المتوسط الحسابي الذكور 

 0.25 0.48 االنحراف المعياري 

 60 60 العدد

 3.60 2.97 المتوسط الحسابي اإلناث 

 0.30 0.46 االنحراف المعياري 

 61 61 العدد

 3.54 3.05 المتوسط الحسابي المجموع الكلي

 0.38 0.40 االنحراف المعياري 

 121 121 العدد

 

( أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة 8.4يتضح من الجدول )
 غلى مقياس مهارات ما وراء المعرفة بين الذكور واإلناث .

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية الستجابات الطلبة ذات داللة 
( م فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين المصاحب α  ≤ 0.05مستوى الداللة ) إحصائية عند

(ANCOVA( والجدول ).يوض49 )ح ذلك : 
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( لدرجات استجابات ANCOVAنتائج اختبار تحليل التباين الثنائي المصاحب ) :(49.جدول)
التدريس والجنس  حسب طريقة التفكير ما وراء المعرفي قياس مهاراتعلى أداة  أفراد العينة 

 والتفاعل بينهما

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

حجم 
 األثر

 0.001 0.740 0.011 0.012 1 0.012 االختبار القبلي

 0.201 *0.001 29.164 3.171 1 3.171 الطريقة 

 0.034 *0.045 4.116 0.448 1 0.448 الجنس

 0.055 *0.011 6.748 0.734 1 0.734 الجنس Xالطريقة  

    0.109 116 12.611 الخطأ

     120 17.076 المجموع

 (α  ≤ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية ) عند دالة إحصائياً *

 تغير طريقة التدريس حسب م التفكير ما وراء المعرفي بمهارات النتائج المتعلقة

( وهذه القيمة أقل من 0010.( أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة بلغت )49.جدول )يتبين من ال
يتضح أن هناك  ( م وبذلك يتم رفص الفرضية الصفرية وα  ≤ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

(م بين متوسطي α  ≤ (0.05فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال ( المجموعتين التجريبية )

التفكير ما قياس مهارات االعتيادية( في التطبيق البعدي ألداا والضابطة )التي درست بالطريقة 
 تعزى لطريقة التدريس . وراء المعرفي

لمجموعتين ولمعرفة مصدر الفروق تم إيجاد المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ل 
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي م كما يوضحها الجدول 

(10.4: ) 
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المعيارية لدرجات استجابات أفراد ( : المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء 10(4.جدول 
 .تبعًا لطريقة التدريس  التفكير ما وراء المعرفي قياس مهاراتعلى أداة  العينة

 الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية المعّدلة طريقة التدريس

 0.043 3.372 الضابطةالمجموعة 

 0.042 3.696 التجريبيةالمجموعة 

ل للمجموعة التجريبية التي درست وفق 410.يتبين من الجدول ) ( أن المتوسط الحسابي المعدا
وهو أكبر من المتوسط الحسابي  (3.696برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال بلغ )

ل للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية م حيث بلغ ) م مما يدل أن )3.372المعدا
 الفرق بين المجموعتين كان لصالح المجموعة ذات المتوسط األكبر وهي المجموعة التجريبية .

وهي قيمة تشير بحسب  ( م0.201كما تظهر النتائج أن حجم األثر لطريقة التدريس بلغ )
المحك المرجعي  إلى وجود أثر كبير للبرنامج التعليمي القائم على دمج نموذجي )تراجيست 

 ودانيال( في تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة المجموعة التجريبية .

 

 النتائج المتعلقة بمتغير الجنس 

( وهذه القيمة 0.045المحسوبة بلغت ) ( أن مستوى الداللة(9.4يالحظ من نتائج  جدول 
( م وعليه يتضح  وجود فروق ذات داللة α  ≤ 0.05أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية )

( بين متوسطات استجابات الطلبة على α  ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 . ى لمتغير الجنسفي التطبيق البعدي تعز   التفكير ما وراء المعرفيقياس مهارات أداا 

المعيارية لدرجات استجابات أفراد ( : المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء 11(4.جدول 
 تبعًا للجنس . التفكير ما وراء المعرفي قياس مهاراتعلى أداة  العينة

 الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية المعّدلة الجنس

 0.043 3.472 ذكور

 0.043 3.596 إناث
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( وهو أكبر من 3.596( أن المتوسط الحسابي المعدال لإلناث )11.4يتضح من الجدول )
ل للذكورم حيث بلغ )  م مما يدل أن الفرق كان لصالح اإلناث .)3.472المتوسط الحسابي المعدا

( م وهي قيمة تشير بحسب 0.034جنس الطالب بلغ )متغير كما تظهر النتائج أن حجم األثر ل
مهارات التفكير ما وراء إلى  وجود أثر ضعيف لجنس الطالب في تنمية  المحك المرجعي 

 لدى طلبة المجموعة التجريبية . المعرفي

 

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بين الطريقة والجنس 

( وهذه القيمة أصغر 0.011( أن مستوى الداللة المحسوبة بلغت )49.يالحظ من نتائج جدول )
وجود فروق ب ( م وعليه تم رفض الفرضية الصفرية α  ≤ 0.05ة )من مستوى الداللة اإلحصائي

ين متوسطات استجابات ( بα  ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
في التطبيق البعدي تعزى للتفاعل بين   التفكير ما وراء المعرفي قياس مهاراتالطلبة على أداا 
 . الجنس والطريقة 

المعيارية لدرجات استجابات أفراد لمتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء ا :(12(4.جدول 
 للتفاعل بين الجنس والطريقة . تبعاً  التفكير ما وراء المعرفي قياس مهاراتعلى أداة  العينة

المتوسطات الحسابية  الجنس طريقة التدريس
 المعّدلة

 الخطأ المعياري 

 0.062 3.390 ذكور الضابطةالمجموعة  

 0.062 3.354 إناث

 0.060 3.553 ذكور التجريبية المجموعة 

 0.059 3.838 إناث
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للذكور في المجموعة التجريبية  ن المتوسط الحسابي المعدل( أ12.4يتضح من الجدول )
 وجود فروق في التفاعل بين طريقة التدريس( مما يدل على 3.838( ولإلناث )3.553)

 لتجريبية .والجنس لصالح إناث المجموعة ا

( 0.055جنس الطالب مع طريقة التدريس بلغ ) متغير كما تظهر النتائج أن حجم األثر لتفاعل
م وهي قيمة تشير بحسب المحك المرجعي  إلى  وجود أثر ضعيف لجنس الطالب في تنمية 

 مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة المجموعة التجريبية .
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 نتائج الدراسة :ملخص  3.4

 خلصت هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية :

بين  (مα  ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ( 1
متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي لدى 

 ح المجموعة التجريبية .طلبة الصف العاشر تعزى لطريقة التدريس ولصال

بين  (مα  ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )2
متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي لدى 

 طلبة الصف العاشر تعزى للجنس.

بين  (مα  ≤ 0.05توى الداللة اإلحصائية )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس3
متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي لدى 

 طلبة الصف العاشر تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس .

بين  (مα  ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )4
التفكير ما قياس مهارات داا المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ألمتوسطي 

 لدى طلبة الصف العاشر تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية .  وراء المعرفي

بين  (مα  ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )5
التفكير  مقياس مهاراتداا قياس تجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ألمتوسطي المجموعتين ال

 لجنس ولصالح اإلناث .متغير الدى طلبة الصف العاشر تعزى ل  ما وراء المعرفي

بين  (مα  ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (6
التفكير ما  قياس مهاراتداا لتطبيق البعدي ألمتوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في ا

لدى طلبة الصف العاشر تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس ولصالح إناث   وراء المعرفي
 المجموعة التجريبية .
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 : لخامسالفصل ا

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 المقدمة : 1.5

ا من خالل هذه الدراسة والتي هدفت في جاء هذا الفصل لمناقشة النتائج التي تم التوصل إليه
فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج ) نموذجي تراجيست ودانيال ( في مجملها إلى تقصي 

وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديهم م  تحصيل طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية
ا تم تطبيق أداا حصيل الدراسي كموفي سبيل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطبيق اختبار الت

م والحصول على النتائج ثم تحليلها وعرضها م وفيما يأتي  التفكير ما وراء المعرفيمهارات  قياس
مناقشة هذه النتائج م إضافًة إلى بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن تقديمها في ضوء 

 النتائج :
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 مناقشة النتائج  2.5

 المتعلقة بالسؤال األول :مناقشة النتائج  1.2.5

ما فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج نموذجي ) تراجيست ودانيال ( في تحصيل طلبة 
الصف العاشر في العلوم الحياتية ؟وهل تختلف هذه الفعالية  تبعًا لمتغير) طريقة التدريس 

 والجنس والتفاعل بينهما ( ؟

بين  (α≤0.05عند مستوى الداللة )إحصائية كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 
متوسطي المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي تعزى 

ل للمجموعة التجريبية التي درست وفق لطريقة التدريس م  حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدا
كبر من المتوسط الحسابي المعدال ( وهو أ22.75برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال )

م مما يدل أن الفرق 18.81)للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية م حيث بلغ )
 بين المجموعتين كان لصالح المجموعة ذات المتوسط األكبر وهي المجموعة التجريبية .

ابطة إلى أن البرنامج وتعزو الباحثة تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الض
الذي درست وفقه المجموعة التجريبية كان قائمًا على استخدام نموذجين تعليميين أحدهما يركز 
على تعلم المفاهيم من خالل استخدام التشبيهات )تراجيست( م  والذي يكون دور المتعلم فيه 

حث في خبراته السابقة نشطًا يجد المتشابهات المناسبة ويحدد أوجه التشابه واالختالف م بالب
والمفاهيم التي يمتلكها في بنيته المعرفية م ما يجعل المتعلم مدركًا للمفاهيم الجديدا وخصائصها 
عوضًا عن االكتفاء بحفظ هذه المفاهيم واستظهارها م واآلخر هو نموذج )دانيال( والذي يعد أحد 

فاهيم واالستعانة بها لتعلم ما يرتبط نماذج التعلم البنائي يستطيع المتعلم من خالله اكتساب الم
بهذه المفاهيم  من مكونات المعرفة األخرى للوصول إلى تعلم ذي معنى م إذ أن التدريس وفق 
هذا النموذج يتم وفق مراحل في كل منها يلعب المتعلم دورًا أساسيًا في عملية التعلم م بحيث 

ر واالنتاج الفردي أحيانًا م والتفاعل مع زمالئه يكون مستمعًا فاعاًل للمعلم والزمالءم يقوم بالتفكي
والعمل الجماعي أحيانًا أخرى م كما يوفر له هذا النموذج إمكانية إجراء التجارب العملية 
واألنشطة التعليمية المصاحبة لعملية التعلم بطريقة منظمة م وتوفر له فرصة تدوين مالحظاته 

مكانية توظيف العديد من استراتيجيات وطرق التدريس واالستفادا منها م ويتميز هذا النموذج بإ
في مراحله المختلفة مثل المشروع والخرائط المفاهيمية والذهنية واستراتيجيات العمل التعاوني 

 المختلفة .
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وبهذا وأثناء إعداد المادا التعليمية لهذه الدراسة وجدت الباحثة نوعًا من المرونة في هذين 
كل من المعلم والطالب أثناء تنفيذ الدراسة فلم يكن البرنامج يشوبه أي النموذجين مانعكست على 

نوع من الجمود م مما أدى إلى تكون اتجاهات إيجابية لكل منهما نحو هذا البرنامج م ففي كل 
درس كان هناك طريقة جديدا وتشبيه جديد وأنشطة مختلفة كان لها أثرًا بالغًا في تعميق فهم 

فعيتهم نحو المشاركة والعمل الجماعي وتفاعلهم أثناء عملية التعلم حيث لبى الطلبة م  وزيادا دا
هذا الدمج االهتمامات المختلفة لدى الطلبة والذي انعكس بدوره إيجابيًا على تحصيلهم في 

 االختبار.

وقد دفع كل من النموذجين المتعلمين إلى استرجاع المعارف السابقة التي يمتلكونها في ُبناهم 
فية واستخدامها بشكل فاعل ومنظم م وإيجاد العالقات والترابطات المناسبة مع المعرفة المعر 

الجديدا م ليقوم بعد ذلك بإعادا تشكيل بنيته المعرفية بوعي وإدراك م ليستطيع الحقًا البدء منها 
سد في تعلم جديد م فقد أيقن المتعلم أن المعرفة ليست مجزأا بل هي متكاملة مترابطة م وقد تج

هذا في قيامه بتصميم المتشابهات المناسبة إضافًة إلى بناء خرائط مفاهيمية وذهنية يربط من 
 خاللها المفاهيم بخصائصها والسمات التي تميزها واألمثلة عليها .

وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات التي تناولت  نموذجي تراجيست ودانيال كل  
ده م فلم تجد  الباحثة أي دراسة دمجت هذين النموذجين م ومن الدراسات المتعلقة بنموذج على ح 

( والتي كشفت عن فعالية نموذج دانيال في تنمية تحصيل الطلبة 2017دانيال دراسة جوابرا )
( التي أظهرت فعالية نمذج دانيال في تنمية 2017وميلهم نحو الرياضيات م ودراسة اآلغا )

( التي أظهرت فعالية في تنمية المفاهيم الرياضية م 2015مسلم ) التفكير العلمي م ودراسة
 ( التي تبين من خاللها فعالية هذا النموذج في تنمية التفكير التاريخي .2012ودراسة نزال )

أما الدراسات المتعلقة بنموذج تراجيست والتي اتفقت نتائجها مع هذه الدراسة م دراسة حسن 
( التي 2013في تنمية التحصيل في الفيزياء م ودراسة جويريد )( والتي أظهرت فعالية 2015)

تبين من خاللها ارتفاع التحصيل الدراسي في اللغة العربية واالحتفاظ بها مكما أظهرت دراسة 
 ( فعالية النموذج في تنمية التحصيل والمهارات العقلية في العلوم .2011الوكيل )

 مستوى الداللةعند جود فروق ذات داللة إحصائية وقد كشفت نتائج الدراسة أيضًا عن عدم و 
بين متوسطي المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي  (α≤0.05) اإلحصائية

 الختبار التحصيل الدراسي تعزى لجنس المتعلم .
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وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج معظم الدراسات المتعلقة بكل من نموذجي تراجيست ودانيال 
( واآلغا 2010لجنس ومنها دراسة : القطراوي )متغير اأظهرت عدم وجود أي فروق تعزى لالتي 

( 2015( وكرار )2009( ودراسة الساعدي )2012( والخزاعي )2011( وخليفة )2007)
 ( وغيرها العديد من الدراسات .2016وكشاش )

ذات داللة فروق  أما بالنسبة للتفاعل بين الجنس والطريقة فقد أظهرت الدراسة عدم وجود
في التحصيل الدراسي م وبذلك فإن  (α≤0.05) اإلحصائية مستوى الداللةعند إحصائية 

التدريس وفق برنامج دمج نموذجي تراجيست ودانيال يعد مناسبًا لجميع الطلبة في المجموعة 
ناث من لكل من الذكور واال التجريبية من كال الجنسين م حيث وفر البرنامج فرصة حقيقية للتعلم

تطبيق البرنامج وفق ما خططت له الباحثة وبحسب المادا التعليمية التي قامت بإعدادها م خالل 
القصدي للمدرستين م حيث كان هناك تشابه  ةكما يمكن تفسير هذه النتيجة إلى اختيار الباحث

ابه والتوافق في إلى حد كبير في البيئة التعليمية واإلمكانات والظروف المتوافرا م إضافًة إلى التش
البيئة االجتماعية للطلبة لكون المدرستين في نفس المنطقة الجغرافية م كما كان لكل من المعلم 
والمعلمة دورًا في هذه النتيجة حيث أبدى كل منهما استعدادًا ورغبة حقيقية في تنفيذ الدراسة كما 

 ية الالزمة لهذه الدراسة .أن كالهما يمتلك مستوى متقارب في المهارات العلمية والتكنولوج

( ودراسة محمد   2017( وجوابرا )2016( وكشاش)2015وتتفق هذه مع دراسة كل من )مسلم
 ( .2013(  وجويريد )2013( والكناني )2016) 
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : 2.2.5

انيال ( في تنمية مهارات ما فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج نموذجي ) تراجيست ود
التفكير ما وراء المعرفي لدى  طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية ؟ وهل تختلف هذه 

 الفعالية  تبعًا لمتغير) طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما ( ؟

 (مα  ≤ (0.05كشفت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
بين متوسطي المجموعتين التجريبية )التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست 

 قياس مهاراتداا ودانيال ( والضابطة )التي درست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق البعدي أل
ل للمجموعة  التفكير ما وراء المعرفي تعزى لطريقة التدريس  م حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدا

( وهو أكبر من 3.696لتجريبية التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال )ا
ل للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية م حيث بلغ  المتوسط الحسابي المعدا

م مما يدل أن الفرق في مهارات ما وراء المعرفة بين المجموعتين كان لصالح ) 3.372)
 لمتوسط األكبر وهي المجموعة التجريبية .المجموعة ذات ا

وتعزو الباحثة تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست 
ودانيال في مهارات ما وراء المعرفة إلى تميز البرنامج بخطوات  تجعل الطالب يقف عند كل 

حد كبير مع مهارات التفكير ما وراء  خطوا ليحدد موقعه من عملية التعلم م وهذا يتوافق إلى
المعرفي التي تتمثل في ثالث مراحل هي : ما قبل التعلم )مهارا التخطيط( م أثناء التعلم )مهارا 
المراقبة والضبط ( وما بعد التعلم )مهارا التقويم ( وهذه المهارات يمكن للطالب بمرور الوقت 

 اكتسابها في حال تم تدريسه وفق هذا النموذج .

أصبح الطالب  كما أن زيادا دافعية الطلبة نحو التعلم كانت سببًا لتنمية هذه المهارات م فعندما
إجراء التشبيهات المناسبة م وعندما أصبح بمقدورا تصميم وبناء التشبيهات يتقن المفاهيم بعد 

صول إلى ما بنفسه م أصبح قادرًا على التفكير في تفكيره والطريقة التي يستخدم فيها تفكيره للو 
يريد تعلمه م وبذلك أصبح قادرًا على تحديد مسار يستخدمه في التفكير يوائم  الطريقة التي 
يستخدمها المعلم في تدريسه م فهو بذلك على وعي  تام بالمهارات التي يجب عليه القيام بها قبل 

 الحصة الدراسية وأثناء الحصة وبعده أثناء مراجعة دروسه في المنزل.

 (0.05ت الدراسة أيضًا وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية وقد بين

≥  α (م بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين )التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي
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تراجيست ودانيال ( في التطبيق البعدي لمقياس مهارات ما وراء المعرفة تعزى لجنس الطالب  م 
وسط الحسابي المعدال لإلناث التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي حيث بلغ المت

ل للذكور في المجموعة 3.596تراجيست ودانيال ) ( وهو أكبر من المتوسط الحسابي المعدا
بين  التفكير ما وراء المعرفي م مما يدل أن الفرق في مهارات) 3.472التجريبية  م حيث بلغ )

 ث .المجموعتين كان لصالح اإلنا

وبالرغم من تشابه الظروف التي تم فيها تطبيق البرنامج من حيث اتباع كل من المعلم في 
مدرسة الذكور والمعلمة في مدرسة اإلناث لنفس اإلجراءات التعليمية واستخدام دليل المعلم ذاته 

الباحثة )الذي أعدته الباحثة ( واستخدام الفيديوهات والوسائط التعليمية ذاتها م يمكن أن تفسر 
هذا الفرق إلى أسباب خارجة عن إطار هذا البرنامج تتمثل في الخصائص النفسية التي تنفرد بها 
اإلناث في هذه المرحلة العمرية م حيث تلتزم الطالبات بالتعليمات وتأدية المهام والواجبات 

ات الذات من المطلوبة كطريقة إلثبات الذات م في حين يميل الكثير من الذكور إلهمال ذلك وإثب
 مخالفة األوامر . لخال

 (0.05وقد بينت الدراسة أيضًا وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

≥  α (م بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين )التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي
تعزى  فكير ما وراء المعرفيالت قياس مهاراتداا تراجيست ودانيال ( في التطبيق البعدي أل

ل للتفاعل بين الجنس والطريقة  للتفاعل بين الجنس والطريقة  م حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدا
لإلناث التي درست وفق برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال )المجموعة التجريبية ( 

ل للذكور في المج3.838) موعة التجريبية  م حيث بلغ ( وهو أكبر من المتوسط الحسابي المعدا
ممما يدل على وجود فروق في التفاعل بين الطريقة والجنس لصالح إناث المجموعة ) 3.553)

 التجريبية .

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن النموذج المتبع انعكس بشكل إيجابي على ممارسات الطالبات 
نظيم  والترتيب م إضافًة إلى ما تتميز خالل فترا تطبيق الدراسة حيث أصبح لديهن الميل إلى الت

به الطالبات في هذه المرحلة العمرية م من زيادا في االهتمام بتنفيذ األنشطة والمهام م بل التميز 
 في تنفيذها في محاولة إلثبات الذات . 
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 : ومقترحاتها توصيات الدراسة 3.5

باستخدام برنامج الدمج بين نموذجي توصي الباحثة  ن نتائج هذه الدراسة وفي ضوئها مم نطالقاً ا
تراجيست ودانيال في تدريس العلومم والعمل على تضمين هذا البرنامج في برامج تدريب 

في المعلمين م ومتابعة تنفيذه بالشكل المطلوب والتحقق من مدى فعاليته في رفع تحصيل الطلبة 
 .مختلف المراحل التعليمية

 م الباحثة المقترحات اآلتية  : وبناًء على نتائج هذه الدراسة تقد 

االستفادا من دليل المعلم الذي أعدته الباحثة للتدريس وفق برنامج الدمج بين نموذجي  -1
 تراجيست ودانيال .

تضمين نماذج التدريس في برامج إعداد المعلمين لما لها من دور فاعل في تنظيم عملية  -2
 التدريس .

صة بالتشبيهات المناسبة والتي من شأنها أن تساهم في تضمين المناهج عامة والعلوم خا -3
 فهم المفاهيم بشكل أفضل .

توظيف نموذج دانيال في عملية التدريس بحيث يعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلبة لما  -4
يشتمل عليه من استراتيجيات وأنشطة متنوعة تساهم في تلبية حاجات المتعلمين وتنمية 

 شخصيتهم .

ادا من المرونة التي يتمتع بها نموذج دانيال بحيث يمكن من خالله دمج العديد من االستف -5
 استراتيجيات التعلم النشط والتعلم التعاوني والخرائط المفاهيمية والذهنية والمتشابهات وغيرها.

تطبيق برنامج الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال لمناسبته معظم البيئات التعليمية  -6
 تطويعه بحسب البيئة واإلمكانات المتوافرا . وإمكانية

إجراء دراسات مماثلة على تحصيل الطلبة في صفوف مختلفة ومباحث أخرى ومتغيرات  -7
 جديدا .

 تجريب أثر برنامج الدمج في تنمية مهارات التفكير المختلفة كالتفكير اإلبداعي  وغيرها. -8

 مثل االتجاهات نحو تعلم العلوم . دراسة أثر برنامج الدمج على جوانب وجدانية -9

 دراسة أثر توظيف البرنامج في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة . -10
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م رسالة ماجستير العلمية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف التاسع االساسي بغزة 

 طين .غير منشورا م الجامعة االسالمية م غزا م فلس
 

أثر توظيف نموذج دانيال المعزز بالعمل االفتراضي في تنمية (. 2017م احمد. )اآلغا
منشورام م رسالة ماجستير غير التفكير العلمي لدى طالب الصف الثامن االساسي بغزة

 م فلسطين .الجامعة اإلسالميةم غزا
 

اكتساب المفاهيم ( . فاعلية كل من نموذجي فراير ودانيال في 2016. )الجلبيم محمد
م مجلة االستاذالعلمية وتنمية الدافع المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط م 

 .466- 441م ص (م المجلد الثاني219العدد) بغدادم 
 

اثر نموذج دانيال في التحصل الرياضي لدى طالبات الصف ( . 2017. )جوابرام ريم
م رسالة ماجستير غير  ة طولكرمالسابع االساسي في المدارس الحكومية في محافظ

 منشورا م جامعة النجاح م نابلس م فلسطين .
 

م رسالة اثر نموذج تراجيست في تحصيل قواعد اللغةم (2013) جويريدم نبيل.
 ماجستير غير منشورا م الجامعة المستنصرية م العراق .



97 
 

عادات العقل ( . أثر برنامج تدريبي قائم على 2012. )الجيزانيم محمد؛ داودم شفاء
, مجلة أبحاث  في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

  . 117- 64: ( م ص9( م المجلد)17العدد) مالعراق  م ميسان
 

م م دار الفكر العربيتعليم التفكير في عصر المعلومات. (2003حبيبم مجدي.)
 القاهرا م مصر. 

 
ستعمال نموذج تراجيست في تحصيل طالبات الصف ثر اأ (2015). حسنم منى

مجلة كلية التربية االساسية الثاني المتوسط في مادا الفيزياء وميلهن نحو المادا م 
 . 197-178( م ص 24م جامعة بابل م العدد) للعلوم التربوية

 
 3م دار الكتاب الجامعي م ط  طرائق التدريس واستراتيجياته(. 2003) .الحيلةم محمد

 العين م االمارات العربية المتحدا م
 

(. 2011. )الشوبكيم عساف؛ السخنيم حسن ؛الشقصيم عبد هللا ؛الخزاعلةم محمد
  م عمان م االردن . ار صفاء للطباعة والنشر والتوزيعم دنظريات في التربية 

 
فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية المتشابهات في ( .2012. )الخزاعيم قاسم

م رسالة  ات التفكير البصري في مبادئ االحياء لدى طالب الصف االول المتوسطمهار 
 ماجستير غير منشورا م كلية التربية م جامعة القادسية م بغداد م العراق .

 
م دار المسيرا للنشر والتوزيع تعليم العلوم للجميع( .  2011. )خطايبةم عبدهللا

 م عمان م االردن . 2والطباعة م ط 
 

( . اثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تدريس تكنولوجيا 2011. )م حسنفةخلي
مجلة كلية الكهرباء على التحصيل واالتجاه نحو المادا لدى طالب التعليم المهني م 

 .159-129( م ص 1المجلد ) ( م3م العدد)جامعة قناا السويس, التربية بالسويس
 

تدريس العلوم في ( . 1998. )دم محمنسيو  ؛حيدرم عبد اللطيف ؛الخليليم خليل
 م االمارات العربية المتحدا.م دار القلم للنشر والتوزيعم دبي مراحل التعليم العام
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دار الشروق للنشر النظرية  في التدريس وترجمتها عمليًا, . (2007. )دروزام أفنان

 . والتوزيع م عمان م االردن
 

دار صفاء للنشر , ائية وتطبيقاتها التربويةية البنالنظر . (2014) .الدليميم عصام
 .م األردنوالتوزيعم عمان

 
م االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها. (2010. )زيتونم عايش

 م عمان م االردن .دار الشروق للنشر والتوزيع
 

الشروق  م دارالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم. ( 2007. )زيتونم عايش
 م رام هللا م فلسطين .للنشر والتوزيع 

 
م عالم  التعلم والتدريس من منظور البنائية( . 2003زيتون م كمال . ) ؛زيتونم حسن

 الكتب م القاهرا م مصر .
 

(. أثر نموذج دانيال في تحصل مادا الرياضيات وعادات 2016. )الساعديم عمار
م  العراق مجلة ميسان للدراسات األكاديميةمم لصف الرابع العلميالعقل لدى طالب ا

 .87-61( م ص 30العدد )
 

(. أثر استخدام نموذجي دانيال وكلوزماير التعليميين في 2009.)م يوسفالساعدي
مجلة اكتساب  مفاهيم االحياء واالتجاه نحو المادا لدى طالب المرحلة المتوسطة م 

 .812-785(م 56م العدد ) كلية التربية االساسية
 

 االتجاهات الحديثة في طرائق التدريس ,. ( 2014م رائد .)الخفاجي ؛السامرائيم قيس
 م االردن . دار دجلة ناشرون وموزعونم عمان

 
( م درجة امتالك طلبة الثانوية العامة لمهارات ما 2010م عادل .)شاهينم محمد؛ ريان

( 6مجلد ) مفلسطين م انيةمجلة جامعة الخليل للبحوث في العلوم االنس ,وراء المعرفة 
 . 223 – 195م(1م العدد )
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م دار تعليم التفكير ومهاراته تدريبات وتطبيقات عملية. ( 2013) .عبد العزيزم سعيد

 م عمان م األردن . 3الثقافة للنشر والتوزيع م ط 
 

استراتيجيات التدريس في القرن . ( 2013م سهيلة. )ابو السميد ؛م ذوقانعبيدات
م  3م مركز ديبونو لتعليم التفكيرم ط والعشرين دليل المعلم والمشرف التربوي الحادي 

 م األردن .عمان
 

تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية . ( 2007عبد الناصر. )؛ الجراح؛ العتومم عدنان
 م األردن .م عمانم دار المسيرا للنشر والتوزيع والطباعةوتطبيقات عملية 

 
أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء . (2002يسير. )م تعفانةم عزو؛ نشوان

المعرفة في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف الثامن 
 م رسالة ماجيستير غير منشورا .األساسي بغزة 

 
م دار المسيرا للنشر والتوزيع  موسوعة المصطلحات التربوية. ( 2011م محمد.)علي

 م عمان م األردن . 1 والطباعة م ط
 

ة . اثر نموذجي دانيال ودرايفر في اكتساب المفاهيم البالغي(2011م زهور. )الغريباوي 
( م  69العدد ) مجلة كلية التربية األساسيةم لدى طالبات الصف الخامس األدبي

 .  326 - 297ص
 

أثر التدريس بالمتشابهات في تحصيل مادة الفيزياء  .(2011. )فياضم بكر
ير منشورا م م رسالة ماجستير غوالذكاءات المتعددة لدى طالب الصف الخامس العلمي

 م العراق .جامعة بغدادم بغداد
 

فكر ناشرون وموزعونم م دار المهارات التدريس الفعال. ( 2004. )قطاميم نايفة
 م األردن عمان
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وق للنشر م دار الشر سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي. (1998. )قطاميم يوسف
 م فلسطينوالتوزيعم رام هللا

 
 

أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية . (2010) .القطراويم عبد العزيز
م عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي

 م غزا م فلسطين .غير منشورا م الجامعة االسالمية رسالة ماجستير
 

( . اثر نموذجي زاهوريك ودانيال في تحصيل طلبة كلية التربية 2016. )م ازهاركشاش
العدد  العراق م م مجلة االستاذابن رشد للعلوم االنسانية في مادا علم النفس التربوي م 

 . 62-43م ص  (3المجلد ) الخاص بالمؤتمر العلمي الرابع م
 

تشابهات في تنمية التفكير الناقد  . فاعلية استراتيجية الم(2013. )الكنانيم سلوان
م رسالة ماجستير غير منشورام جامعة لدى طالب المرحلة االعدادية في مادة المطالعة

 م العراق .ديالي
 

للنشر  ام دار المسير طرائق التدريس العامة( .  2007. )الحيلةم محمد ؛مرعيم توفيق
 م األردن .م عمان3ط , والتوزيع والطباعة

 
اثر استخدام نموذج دانيال في تنمية المفاهيم الرياضية (. 2015. )م آمالمسلم

م رسالة ماجستير غير والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف السابع االساسي بغزة
 منشورا م الجامعة االسالمية مغزا م فلسطين .

 
( . أثر استخدام استراتيجية المتشابهات والمتماثالت في تنمية 2016. )محمدم حنان

عاب المفاهيمي وبعض العادات العقلية لدى تالميذ المرحلة االعدادية من ذوي يالستا
( الجزء 167االزهرم العدد )م جامعة  مجلة كلية التربيةصعوبات تعلم مادا التاريخ م 

 . 204 - 141م ص االول
 

تدريس العلوم في العالم ( . 2005. )عبد الهاديم منى ؛راشدم علي ؛النجديم احمد
اصر واتجاهات حديثة لتعلم العلوم في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير المع
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 م دار الفكر العربي  م القاهرا م مصر . والنظرية البنائية
 

ي عند (. اثر نموذج دانيال التعليمي في تنمية التفكير التاريخ2012) .نزالم حيدر
( م 19المجلد)م م العراقسية, مجلة كلية التربية االساطالبات الصف الرابع االدبي

 . 688-669( م ص 80العدد )
 

. أثر نموذج دانيال بالتفكير العلمي في مادا الكهربائية الجزء (2015) .نعمةم كرار
مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية العملي لدى طلبة كليات التربية االساسية م 

 . 298-282( م ص 20مالعدد ) واالنسانية, جامعة بابل
 

استراتيجيات حديثة في فن التدريس (.  2008) .الدليميم طه ؛الهاشميم عبد الرحمن
 م دار الشروق للنشر والتوزيع م عمان ماألردن .

 
أثر نموذج تراجيست في تحصيل مادة العلوم والمهارات  (.2011الوكيلم اآلء. )

ر منشورام جامعة بغداد يغ م رسالة ماجستير العقلية لتالمذة الصف الخامس االبتدائي
 م العراق .م بغداد

 
دار الوفاء م ات التدريس بين النظرية والتطبيقاستراتيجي( . 2013. )الويشيم السيد

 .م مصراالسكندرية ملدنيا للطباعة والنشر
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 المالحق

 (   أسماء السادا أعضاء لجنة التحكيم للمادا التعليمية وأداتي الدراسة 1ملحق  )

 (   تحليل وحدا أجهزا جسم اإلنسان وفق مستويات األهداف المعرفية لبلوم2ملحق  )

 (   جدول مواصفات اختبار التحصيل الدراسي لوحدا أجهزا جسم اإلنسان3ملحق  )

 (   خطاب تحكيم اختبار التحصيل الدراسي  4ملحق  )

 (   اختبار التحصيل الدراسي في وحدا أجهزا جسم اإلنسان5ملحق  )

 (   جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيل الدراسي6ملحق  )

 خطاب تحكيم مقياس مهارات ما وراء المعرفة (  7ملحق  )

 (   مقياس مهارات ما وراء المعرفة 8ملحق  )

(  خطاب تحكيم دليل المعلم لتدريس وحدا أجهزا جسم اإلنسان من كتاب العلوم 9ملحق  )
 الحياتية للصف العاشر من خالل الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال

وحدا أجهزا جسم اإلنسان من كتاب العلوم الحياتية للصف (   دليل المعلم لتدريس 10ملحق  )
 العاشر من خالل الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال

(  كتاب تسهيل مهمة صادر من جامعة القدس موجه لمديرية التربية والتعليم جنوب 11ملحق  )
 الخليل

لخليل موجه لمديري (  كتاب تسهيل مهمة صادر من مديرية التربية والتعليم جنوب ا12ملحق  )
 المدارس 
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 أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للمادة التعليمية وأداتي الدراسة ( : 1ملحق )

 
 االسم

 
 التخصص 

  المادا المحكمة
االختبار  مكان العمل 

 التحصيلي
مقياس 
مهارات 
ما وراء 
 المعرفة

المادا 
التعليمية 

ودليل 
 المعلم

طرق تدريس مناهج و  أ. د . عادل ريان
 الرياضيات

جامعة القدس  / / /
 المفتوحة

مناهج وطرق تدريس  د. محسن عدس
 العلوم

 جامعة القدس / / /

مناهج وأساليب  د. مرفت الشريف
 تدريس العلوم

مديرية التربية  / / /
 والتعليم

د. ابراهيم ابو 
 عقيل

مناهج وطرق تدريس 
 الرياضيات

 جامعة الخليل  / /

 جامعة الخليل  / / لم النفس التربوي ع د. محمد عجوا
شادي ابو أ . 
 حلتم

 جامعة الخليل  / / أساليب التدريس

مشرف المباحث  / / / اساليب تدريس علوم ابتسام خالف
تربية جنوب /العلمية 

 الخليل
أساليب تدريس  مرفت عمرو

 (ماجستيرحياء )األ
تربية  /معلمة أحياء / / /

 جنوب الخليل
ليب تدريس أسا أمل قزاز

 (ماجستير حياء)األ
تربية  /معلمة أحياء / / /

 جنوب الخليل
تربية  /معلمة أحياء /  / أحياء ايمان قطيط

 جنوب الخليل
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 (  : تحليل وحدة أجهزة جسم اإلنسان وفق مستويات األهداف المعرفية لبلوم2ملحق )

رقم
ال

 

 مستوى الهدف الهدف 

 التقويم التركيب التحليل  التطبيق الفهم التذكر

 رف الطالب مفهوم مستويات التنظيمأن يعا  1
 البيولوجي 

/      

دد الطالب مستويات التنظيم البيولوجي في ـا أن يح 2
 جسم اإلنسان 

/      

الوحدات التنظيمية في الكائن  قارن الطالب بينأن ي 3
 الحي

     / 

      / مفهوم النسيجالطالب رف أن يعا  4

    /   .أنواع األنسجة في جسم اإلنسان الطالب أن يصنف 5

      / رف الطالب األنسجة الطالئية أن يعا  6

نواع المختلفة لألنسجة األ بين الطالب قارن أن ي 7
 الطالئية

     / 

الطالب السمات التي تميز األنسجة  حددأن ي 8
 الطالئية 

/      

     /  .الطالب وظائف األنسجة الطالئية بينأن ي 9

الطالب مكان وجود كل نوع من األنسجة  يستنتجان  10
 .الطالئية 

   /   

الطالب األساس الذي تصنف األنسجة  ستنتجأن ي 11
 .الطالئية بناًء عليه 

  /    
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      / رف الطالب األنسجة الضامة أن يعا  12

سبب اختالف أشكال األنسجة الطالب  فسرأن ي 13
 الضامة

 /     

د الطالب السمات التي تميز األنسجة دا حي أن 14
 .الضامة 

/      

   /    الطالب وظائف األنسجة الضامة   بينأن ي 15

الطالب مكان وجود كل نوع من األنسجة  ستنتجان ي 16
 .الضامة

   /   

 /      قارن الطالب بين أنواع األنسجة الضامة.أن ي 17

      / .  رف الطالب األنسجة العضليةأن يعا  18

     /  الطالب االنواع المختلفة لألنسجة العضلية   بيانأن ي 19

د الطالب السمات التي تميز األنسجة دا حأن ي 20
 .العضلية 

/      

   /    .الطالب وظائف األنسجة العضلية ستنتجأن ي  21

ان يحدد الطالب مكان وجود كل نوع من األنسجة  22
 العضلية 

/      

 /      .األنسجة العضليةبين أنواع الطالب  قارن ي أن 23

      / أن يعرف الطالب األنسجة العصبية   24

     /  الطالب وظائف األنسجة العصبية وضحأن ي 25
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      / .ان يحدد الطالب مكان وجود األنسجة العصبية  26

     /  .الطالب مكونات النسيج العصبي بيانأن ي 27

كل مكون من مكونات أهمية ب لالطا ستنتجأن ي 28
 الخلية العصبية

   /   

      / رف الطالب مفهوم التكاثرأن يعا  29

نوعي التكاثر في الكائنات  بين الطالب ميازأن ي 30
 .الحية 

   /   

      / أن يصف الطالب تركيب الجهاز التناسلي الذكري  31

لجهاز أن يوضح الطالب وظيفة كل جزء من أجزاء ا 32
 .التناسلي الذكري 

 /     

   /    أن يبين الطالب أهمية الغدد التناسلية 33

      / أن يصف الطالب تركيب الجهاز التناسلي األنثوي   34

أن يوضح الطالب وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز  35
 .التناسلي األنثوي 

 /     

      / رف الطالب مفهوم البلوغأن يعا  36

الدالئل التي تشير إلى وصول د الطالب حدا أن ي 37
 .  الفرد للبلوغ

/      

الطالب الهرمونات الجنسية التي تؤثر  ستنتج أن ي 38
 .في البلوغ 

/      

   /   الطالب دور الهرمونات الجنسية في  ستنتجأن ي 39
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 .البلوغ 

     /  .أن يوضح الطالب مراحل الدورا الشهرية 40

لطالب دور الهرمونات في الدورا أن يستنتج ا 41
 الشهرية .

   /   

 

      / رف الطالب مفهوم اإلخصاب أن يعا  42

      / أن يصف الطالب كيفية حدوث االخصاب 43

     /  خصابأن يوضح الطالب نواتج عملية اال 44

      / أن يصف الطالب مراحل تطور الجنين 45

     /  تغذى بها الجنين  أن يوضح الطالب الطريقة التي ي 46

      / الطالب مراحل الوالدا صفأن ي 47

      / .أن يعدد الطالب فوائد الرضاعة الطبيعية  48

     /  .                  الطالب مفهوم اإلجهاضشرح أن ي 49

      / .أن يعرف الطالب مفهوم تنظيم النسل 50

     /  .يبأن يوضح الطالب تقنية أطفال األناب 51

     /  .ان يشرح الطالب كيفية تكون التوائم 52

   /    .االنواع المختلفة للتوائم بين الطالب ميزأن ي 53

   /    أن يبيان الطالب أهمية الغذاء للمرأا الحامل  54

األمراض التي تصيب الجهاز بين  الطالب ميازأن ي 55
 التناسلي  

   /   
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      / . فهوم تكيس المبايضرف الطالب مأن يعا  56

   /    . مضاعفات تكيس المبايضالطالب   بيانأن ي 57

تصيب الجهاز  يأن يحدد الطالب أنواع السرطان الت 58
 التناسلي  

/      

     /  أن يوضح الطالب مفهوم االمراض المنقولة جنسياً  59

الطالب مفهوم متالزمة نقص المناعة  فسرأن ي 60
 المكتسبة 

 /     

      / أن يصف الطالب مرض التهاب الكبد الوبائي ب 61

الطالب طرق المحافظة على االجهزا  ستنتجأن ي 62
 التناسلية  .

   /   

      / الطالب أجزاء الجهاز البولي   دأن يعد 63

   /    أن يبيان الطالب أهمية الجهاز البولي في اإلنسان 64

كل جزء من أجزاء الجهاز  أن يحدد الطالب وظيفة 65
 البولي  

/      

الطالب تركيب كل جزء من أجزاء الجهاز  رسمأن ي 66
 البولي

  /    

ف الطالب مفهوم الوحدا االنبوبية الكلوية أن يعرا  67
 )النفرون ( 

/      

     /  الطالب أجزاء الوحدا االنبوبية الكلوية   بيانأن ي 68

   /   كل جزء من أجزاء الوحدا  الطالب وظيفة بينأن ي 69
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 االنبوبية الكلوية

     /  الطالب خطوات تكوين البول  شرحأن ي 70

     /  الترشيح عملية أن يوضح الطالب كيفية حدوث 71

   /    الطالب كيفية حدوث اعادا االمتصاصبيان أن ي 72

      / االفراز االنبوبي     مفهوم أن يعرف الطالب 73

   /    الطالب كيفية حدوث االفراز األنبوبي  بيانن يأ 74

   /    أن يستنتج الطالب آثار حبس البول على اإلنسان 75

      / أن يعرف الطالب مفهوم الفضالت النيتروجينية   76

أن يوضح الطالب خطوات تكوين الفضالت  77
 النيتروجينية   

 /     

   /    الت النيتروجينية  نواع الفضبين أالطالب  ميزأن ي 78

دأن ي 79       / الطالب المشكالت الصحية للجهاز البولي حدا

الطالب األسباب التي تؤدي إلى  ستنتج أن ي 80
 مشكالت في الجهاز البولي 

  /    

     /  الطالب مفهوم الفشل الكلوي     بيانأن ي 81

     /  أن يوضح الطالب  مفهوم حصى الكلية    82

 4 0 20 4 21 33 المجموع 
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 (   جدول مواصفات اختبار التحصيل الدراسي لوحدة أجهزة جسم اإلنسان3ملحق  )

 عدد الحصص و الوزن النسبي لكل جزء من المحتوى أواًل : 

عدد  المحتوى  الدرس الفصل الوحدة
 الحصص

 الوزن النسبي

 

 

الوحدا 
 الثالثة

أجهزا 
جسم 
 اإلنسان

 

 

 

 

 

 األول

ألولالدرس ا  8% 2 مستويات التنظيم البيولوجي 

 4% 1  األنسجة الطالئية  الدرس الثاني

 4% 1 األنسجة الضامة الدرس الثالث

 4% 1 األنسجة العضلية الدرس الرابع

 4% 1 األنسجة العصبية الدرس الخامس

 

 

 

 الثاني

 8% 2 الجهاز التناسلي الذكري  الدرس األول

جهاز التناسلي األنثوي ال الدرس الثاني  2 %8 

%4 1 البلوغ والدورا الشهرية الدرس الثالث  

%12 3 اإلخصاب ومراحل تطور الجنين الدرس الرابع  

%4 1 أمراض األجهزا التناسلية  الدرس الخامس  

 الثالث

 

 

%8 2 تركيب الجهاز البولي الدرس األول  

كلوية تركيب الوحدا األنبوبية ال الدرس الثاني  2 8%  

%8 2 خطوات تكوين البول الدرس الثالث  

%8 2 الفضالت النيتروجينية  الدرس الرابع  

%8 2 مشكالت صحية للجهاز البولي الدرس الخامس  

 100% 25 المجموع الكلي  
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ثانيًا : جدول عدد األهداف للمحتوى في كل مستوى من مستويات اهداف بلوم والوزن النسبي 
 لها :

 الوزن النسبي عدد األهداف مستوى األهداف الرقم

 % 40 33 تذكر 1

 %   25 21 فهم 2

 % 5 4 تطبيق 3

 %25 20 تحليل 4

 % 0 0 تركيب 5

 % 5 4 تقويم 6

 % 100                  82  المجموع

 

 جدول المواصفات وفق الوزن النسبي لألهداف والمحتوى وعدد الفقراتثالثًا : 

 األهداف الوحدة

 المحتوى 

 تذكر

40% 

 فهم

%25 

 تطبيق

  5% 

 تحليل

25% 

 تركيب

0% 

 تقويم

5% 

 المجموع

 

أجهزة جسم 
 اإلنسان

 24الفصل األول )
)% 

3 2 0 2 0 0 7 

 36الفصل الثاني )
)% 

4 2 1 3 0 1 12 

 40الفصل الثالث )
)% 

5 3 1 3 0 0 11 

 30 1 0 8 2 7 12 المجموع
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  م اختبار التحصيل الدراسي ( :  خطاب تحكي4ملحق  )

  اختبار التحصيل الموضوع : تحكيم 

السالم عليكم ورحمة هللا ....................المحترم /ا حضرا الدكتور/ا.......................
 وبركاته 

 تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان 

حصيل طلبة الصف فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج )نموذجي تراجيست ودانيال (في ت
 العاشر في العلوم الحياتية وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديهم

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص أساليب تدريس 
العلوم حيث تهدف الدراسة الى تقصي فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج )نموذجي تراجيست 

 في تحصيل طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية .ودانيال ( 

بناء على ما تم ذكره أرجو من حضرتكم التكرم بتدقيق ومراجعة هذا االختبار الذي قامت الباحثة 
ببنائه م والتفضل بإبداء آرائكم حوله م إضافة إلى حذف أو تعديل أو إضافة ما ترونه مناسبًا في 

 اء الالزم من المالحظات في سبيل ذلك من حيث :سبيل تحقيق أهداف الدراسة م وإعط

 مدى الوضوح في التعليمات التي تخص االجابة على األسئلة 
  ًمدى صحة أسئلة االختبار وفقراته علميًا ولغويا 
   مدى ارتباط األسئلة بالمادا التعليمية 
  مدى ارتباط األسئلة باألهداف المراد تحقيقها 
  لطلبة الصف العاشر وى اللغوي للمستمدى مناسبة صياغة الفقرات 
 مدى مناسبة ودقة البدائل لكل سؤال 
   مدى شمولية األسئلة وتغطيتها للمحتوى التعليمي 
  مدى مراعاا األسئلة للفروق الفردية 

ولحضرتكم جزيل الشكر لقاء ما تقدموه من جهود في سبيل تحقيق اهداف الدراسة من خالل 
 آرائكم السديدة .
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 تبار التحصيل الدراسي في وحدة أجهزة جسم اإلنسان( :   اخ5ملحق  )

 

 اختبار التحصيل الدراسي في وحدة أجهزة جسم اإلنسان

 اسم الطالب/ة : .............................          الشعبة : ...............

 المدرسة : ..................................         التاريخ : ...............

 

 عزيزي/تي الطالب/ة 

يهدف هذا االختبار الى قياس مستوى تمكنك من وحدا جسم االنسان في مبحث العلوم الحياتية م 
 يرجى قراءا التعليمات بدقة قبل البدء في االجابة 

 تعليمات االختبار :

  ( سؤااًل من نوع االختيار من متعدد 30االختبار يتكون من ثالثين ) 
 ءا متأنية قبل االجابة قم بقراءا كل سؤال قرا 
  أجب على كل سؤال من خالل اختيار اجابة صحيحة واحدا فقط 
 ( عالمة 30مجموع العالمات ستون ) 
 ( دقيقة 40الزمن المحدد لالختبار هو ستون ) 

 

 أتمنى لكم التوفيق والنجاح
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ز في قام علي بعمل فحص مخبري للبول , وكانت النتيجة وجود نسبة عالية من الغلوكو  – 1
 البول فتوقع الطبيب ان يكون هناك مشكلة في مرحلة ؟

 االفراز األنبوبي –الترشيح                        ب  –أ 

 تحويل االمونيا –إعادا االمتصاص             د  –ج 

 أي من أشكال النسيج الطالئي اآلتية تمثل النسيج العمادي الطبقي الكاذب :   – 2

                             (       1رقم  )  -أ 

 (2رقم ) –ب 

 (3رقم )  -ج 

 (4رقم )  –د 

 أي من األنسجة اآلتية  تنتشر الخاليا الصارية والبالزمية في المادة الخاللية المكونة له  – 3

 النسيج الضام الرخو  -النسيج الضام االصيل                 ب  -أ

 النسيج الطالئي الحرشفي  –د     النسيج الضام الكثيف             –ج 

 النسيج الذي يتواجد بنسبةً أكبر عند الذكور هو النسيج : – 4

 الضام  –الطالئي                   د  –العضلي              جـ  -العصبي               ب  –أ 

الجنين ذهبت سناء لمراجعة طبيبتها النسائية , وفرحت كثيراً عندما أخبرتها ان جنس  – 5

 هو انثى , في أي من مراحل الحمل تمر سناء ؟

 الرابعة  –الثالثة                        د   –الثانية                  جـ  –األولى             ب  –أ

زاَر أحد األفراد الطبيب وكان يعاني من  اصفراٍر في الجلد والعينين وتحول البراز إلى  – 6

 إلى فقدان  الشهية , بحسب رأيك ما المرض الذي يعاني منه ؟اللون الفاتح إضافةً ً

 تكيس المبايض  –اإليدز          د –التهاب الكبد الوبائي       ج –سرطان الرحم       ب  –أ 
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 الخاصية المشتركة التي تجمع بين العضالت القلبية والعضالت الملساء هي : – 7

 ال إرادية –غير مخططة       د  –مخططة        جـ  –غير قابلة لإلنهاك والتعب      ب  –أ 

على الترتيب   3,  2, 1في رسم الكلية المجاور , تشير األجزاء   – 8

 إلى :

 الشريان الكلوي , األهرامات الكلوية , الوريد الكلوي  -أ 

 الوريد الكلوي , األهرامات الكلوية , الشريان الكلوي -ب 

 الكلية  , الشريان الكلويالوريد الكلوي , حوض  -جـ 

  الوريد الكلوي , القشرة , الشريان الكلوي -د 

نتيجةً لضغط الدم العالي والنفاذية العالية في الشعيرات الدموية أي من اآلتية يحدث داخل  -9

 الكبة :

          الترشيح                   –اإلفراز االُنبوبي                                      جـ   –أ 

 الترشيح واعادة االمتصاص –إعادة االمتصاص                                    د  –ب 

 _ تحدث التهابات الجهاز التناسلي من خالل كل ما يأتي ما عدا  : 10

 تهيج الجلد و خروج رائحة كريهة  -أ 

 تجمع الخاليا الطالئية التالفة وبقايا سوائل الجسم -ب 

   توقف نمو الميكروبات  -ج 

 حدوث حكة مستمرة  -د 

 المادة التي تفرزها الخاليا الصارية وتعمل على منع تجلط الدم هي : -11

 الكوالجين –الهيبارين          د  –الهستامين            ج –البالزما         ب  –أ 

 تحتوي الكلية على منطقة خارجية داكنة اللون هي  : -12

 وية كثيرة القشرة  الحتوائها على أوعية دم –أ 

 النخاع الحتوائه على أوعية دموية كثيرة  -ب 

 القشرة ألنها تتكون من طبقة سميكة  -جـ 

 النخاع ألنه يتكون من طبقة سميكة                                         -د 

  سنة ( من تأخر في مظاهر البلوغ , وذلك لوجود نقص في هرمون : 17يعاني رامي ) -13

 البروالكتين –اإلستروجين          د  –التستوستيرون        ج  –جسترون       ب البرو -أ 
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 يعمل النسيج الطالئي العمادي البسيط على تبطين : – 14

القصبة الهوائية لحمايتها          –جدار المعدة لتفرز العصارة الهاضمة                  ب  –أ 

 بشرة جلد اإلنسان لحمايتها –د                            الغدد اللعابية لتفرز اللعاب   –جـ 

 ( هو : 1الجزء المشار إليه بالرقم ) -15

 

 جدار الرحم                     –أ 

 بطانة الرحم        –ب 

 عنق الرحم         –جـ 

        قناة البيض –د  

 ى  :عدم قدرة الحيوان المنوي على اختراق البويضة يعود ال -16

 حجم البويضة  –نقص األنزيمات         د  –الذيل          جـ  –رأسه المدبب        ب –أ 

الحظت الطبيبة عندما قامت بفحص مريم عبر جهاز األمواج فوق الصوتية زيادة في  – 17

 سمك جدار الرحم , السبب المحتمل وراء ذلك هو :

 اخصاب الخلية البيضية الثانوية          –أ 

 عدم اختراق الحيوان المنوي جدار الخلية البيضية الثانوية           –ب  

 انسالخ بطانة الرحم وحدوث الطمث                 –جـ  

 عدم قدرة المبيض على انتاج الخلية البيضية –د 

 :تتحول األمونيا الى شكل أقل سمية  ينتقل عبر الدم إلى الكلية هو البولينا هذه العملية  – 18

 تحدث في الكلية وهدفها التخلص من الحموض األمينية الزائدة            –أ  

 تحدث في الكبد وهدفها التخلص من الحموض األمينية الزائدة                  –ب   

 تحدث عند تناول االنسان كميات قليلة من البروتين             –جـ 

 من الكربوهيدرات تحدث  عند تناول االنسان كميات كبيرة  –د 
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 في حال ُطِلَب منك تصميم جهاز لغسيل فإن السائل الذي تقوم باستخدامه في الجهاز هو   – 19

 المحلول الملحي –الخاليا الدموية     د   –الصفائح الدموية        ج  –بالزما الدم     ب  –أ 

ي من االمالح اآلتية سلمى تعاني من ألم ٍشديد بسبب وجود حصى في الكلية لديها , أ – 20

 تنصحها باالبتعاد عن تناولها   :                                           

 أمالح الكالسيوم بسبب ذائبيتهاالعالية في الماء  -أ 

 أمالح الصوديوم بسبب ذائبيتها العالية  في الماء    -ب 

 أمالح الكالسيوم بسبب ذائبيتها القليلة في الماء -ج 

 الصوديوم بسبب ذائبيتها القليلة في الماءأمالح الكالسيوم و -د 

في الشكل اآلتي  الترتيب الصحيح لمستويات التنظيم البيولوجي هو : –21

 

 2/3/1/4/5 –د          3/2/4/1/5   –ج          2/3/4/1/5  –ب           1/3/4/2/5  –أ

 

 جاورة له هي :تتكون من بروتين الكوالجين وتربط النسيج الطالئي باألنسجة الم –22

 النسيج العصبي –األلياف المرنة     د   –األلياف الشبكية     ج  –ألياف الكوالجين   ب  –أ

 

 أي من التغيرات اآلتية تحدث عند بلوغ هرمون اإلستروجين الحد المناسب : -23

 يةانتاج الحيوانات المنو –خشونة الصوت   د  –نمو الخصيتين    ج  –ب   انتاج البويضات -أ

 

يمثل الشكل المجاور مقطعاً طولياً في المبيض أي من األرقام يشير إلى عمليتي التبويض  -24

  والحويصلة الناضجة :

 1و  4األرقام  -أ 

 1و  6األرقام  -ب 

 5و  6األرقام  -ج 

 4و  7األرقام  -د 
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 مرحلة الوالدة التي يمثلها الشكل اآلتي هي :  -25

 

 المرحلة الثالثة : خروج الوليد                  -ج             المرحلة الثالثة : خروج المشيمة          - أ

 المرحلة الثانية : خروج المشيمة -المرحلة الثانية : خروج الوليد                        د  - ب

 يحدث الحمل في التوائم  المتطابقة نتيجةً لـِ : -26

 خروج أكثر من خلية بيضية في آن واحد  -أ 

 خصبة إلى خليتين منفصلتينانقسام  البويضة الم -ب 

 إخصاب أكثر من خلية بيضية   -ج 

 انتقال خليتين بيضيتين إلى قناة فالوب   -د 

 يمتاز النسيج الطالئي عن غيره من األنسجة بهذه الخاصية التي تساعده في أداء وظيفته -27

 أنه يحتوي على أوعية دموية ومادته الخاللية كثيرة -أ 

 اف الكوالجينأنه يحتوي على األلياف المرنة وألي -ب 

 أنه يفرز مادة الهيبارين التي تمنع تجلط الدم -ج 

 أنه يرتكز على خاليا قاعدية وله قدرة عالية على التجدد واالنقسام  -د 

ترتبط المشيمة  بالحبل السري الذي يتكون من شريانين ووريد ,, ماذا يمكن أن يحدث  -28

 في حال حدوث تجلط في الدم تسبب في انسداد الوريد :

 ل الغذاء واالكسجين عبر الشريانانتقا -أ 

 توقف نقل الفضالت والغذاء -ب 

 نقص الغذاء واألكسجين الضروريان للجنين  -ج 

 توقف التخلص من  الفضالت وثاني أكسيد الكربون  -د 

 

عندما طلب الطبيب من سارة عمل تصوير اشعاعي للمبيض الحظ وجود حويصالت  – 29

 صغيرة داخل المبيض , فأخبرها أنها تعاني من :

 سرطان المبيض  -أ 

 التهاب المبيض -ب 

 التهاب الكبد الوبائي )ب( -ج 

 تكيس المبايض  -د 
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في الشكل المجاور الغدة التناسلية الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري  – 30

 هي  : 1المشار إليها بالرقم 

% من السائل 60غدتا كوبر ووظيفتها افراز سائالً قاعدياً يشكل  -أ 

 المنوي 

 يفتها  إفرازهرمون االستروجين الحويصلة المنوية ووظ -ب 

% من 60الحويصلة المنوية ووظيفتها إفراز سائالً قاعدياً يشكل  -ج 

 السائل المنوي

 غدة البروستات ووظيفتها إفراز جزء من السائل المنوي  -د 

 

 

 انتهت األسئلة

 بالتوفيق
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 راسي(   جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيل الد6ملحق  )

 معامل التمييز رقم الفقرة معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.50 1 0.53 
2 0.44 2 0.52 
3 0.44 3 0.70 
4 0.47 4 0.64 
5 0.44 5 0.47 
6 0.58 6 0.70 
7 0.61 7 0.53 
8 0.61 8 0.50 
9 0.44 9 0.44 

10 0.58 10 0.76 
11 0.61 11 0.88 
12 0.55 12 0.52 
13 0.58 13 0.58 
14 0.44 14 0.44 
15 0.58 15 0.65 
16 0.47 16 0.47 
17 0.44 17 0.53 
18 0.47 18 0.59 
19 0.44 19 0.59 
20 0.44 20 0.53 
21 0.58 21 0.50 
22 0.58 22 0.65 
23 0.50 23 0.44 
24 0.44 24 0.44 
25 0.47 25 0.47 
26 0.58 26 0.82 
27 0.61 27 0.76 
28 0.55 28 0.64 
29 0.55 29 0.44 
30 0.47 30 0.50 
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 ( :  خطاب تحكيم مقياس مهارات ما وراء المعرفة7ملحق  )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الموضوع : تحكيم مقياس مهارات التفكير ما وراء المعرفي 

 حضرا الدكتور/ا...........................................المحترم /ا 

 هللا وبركاته السالم عليكم ورحمة 

 تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان 

فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج )نموذجي تراجيست ودانيال (في تحصيل طلبة الصف 
 العاشر في العلوم الحياتية وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديهم

صص أساليب تدريس وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخ
العلوم حيث تهدف الدراسة الى تقصي فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج )نموذجي تراجيست 

 طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية ىتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدودانيال ( في 
. 

هي مهارات عقلية معقدا  : المعرفي ما وراءمهارات التفكير وقد اعتمدت الباحثة هذا التعريف ل
تعتبر من أهم مكونات السلوك الذكي أثناء معالجة المعلومات كما أنها تنمو مع التقدم في العمر 
والخبرا وتقوم بالسيطرا على جميع نشاطات التفكير التي يوجهها الفرد لحل المشكلة واستخدام 

ير م كما أنها تقوم بالتنظيم القدرات المعرفية للفرد بشكل منتج وفاعل في مواجهة مهمة التفك
واالشراف واصدار القرارات والتعليمات حول كيفية مسار التفكير في حل المشكالت م وتهدف 
بشكل رئيس الى رفع مستوى استقاللية تفكير المتعلم وزيادا فاعليته في ممارسة التفكير الموجه 

 . ذاتياً 

ومراجعة هذا المقياس الذي قامت الباحثة بناء على ما تم ذكره أرجو من حضرتكم التكرم بتدقيق 
ببنائه م والتفضل بإبداء آرائكم حوله م باإلضافة إلى حذف أو تعديل أو إضافة ما ترونه مناسبًا 

 في سبيل تحقيق أهداف الدراسة م وإعطاء الالزم من المالحظات في سبيل ذلك من حيث :
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  ًمدى صحة بنود المقياس وفقراته علميًا ولغويا 
  تباط الفقرات بالمهارا المراد قياسها مدى ار 
  مدى مناسبة صياغة الفقرات لطلبة الصف العاشر 
  مدى تكامل محاور المقياس لقياس مهارات التفكير ما وراء المعرفي 

 

ولحضرتكم جزيل الشكر لقاء ما تقدموه من جهود في سبيل تحقيق اهداف الدراسة من خالل 
 آرائكم السديدة .

 جوب الباحثة سوسن الر 
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  التفكير ما وراء المعرفي قياس مهارات( :  أداة 8ملحق  )

  يما وراء المعرف التفكير قياس مهاراتأداة 

 

 أخي الطالب / أختي الطالبة 

تتضمن هذه االستبانة مجموعة من العبارات م والتي تقيس وتصف الطريقة التي تفكر بها م 
ء م وقد صمم هذا المواقف التعليمية والحياتية على حد  سوا والمهارات التي تقوم باستخدامها في

محاور م يقيس كل محور منها  ثالثةما وراء المعرفي ضمن  التفكير مهاراتالمقياس لقياس 
مهارًا بعينها م يرجى قراءا كل عبارا وتحديد مدى انطباقها على طريقتك في التعامل مع المواقف 

بدقة وموضوعية  معلمًا أن الهدف منها تحقيق غايات البحث التعليمية المختلفة م واإلجابة 
 العلمي .

 

 الجنس  : )     (  ذكر        )     ( أنثى

بدرجة  الفقرات 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

 مهارة التخطيط
      أتطلع  إلى تحقيق مستوًى تحصيليًا مرتفعاً  -1
      لدي الجرأا على اتخاذ قرار يتعلق بمستقبلي  -2
ُأخطط لمستقبلي وفق أهداف أطمح إلى تحقيقها  -3

 مستقبالً 
     

      ُأخطط جيدًا لما ينبغي علي تعلمه مستقبالً  -4
أستثمر الفرص المتاحة أمامي لتحقيق أهدافي في  -5

 المستقبل
     

شكالت التي أفكر في وضع بدائل متعددا لحل الم -6
 تواجهني قبل أن أبدأ بالحل
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أقرأ التعليمات واإلرشادات الالزمة جيدًا قبل أن  -7
 أبدأ بتنفيذ األنشطة والواجبات المدرسية 

     

      أتصرف وفق الخطة التي وضعتها لنفسي  -8
أضع خطة منظمة لدراستي في سبيل الوصول  -9

 إلى أهدافي 
     

      ي الدراسية بناًء على خطة مدروسة أتخذ قرارات -10
      أفكر فيما سأتعلمه في الحصة قبل أن تبدأ -11

 مهارة المراقبة والضبط
      أحرص على ربط ما أتعلمه بما أعرفه سابقاً  -12
أعيد دراسة المادا العلمية مرًا ثانيًة حينما ال  -13

 أستوعب المعلومات الجديدا أثناء التعلم األول 
     

أتمهل في دراسة المادا الدراسية التي تتضمن  -14
 معلومات مهمة 

     

أحرص على كتابة المالحظات التي تساعدني  -15
 على فهم ما أتعلمه

     

أهتم بتفسير ما أدرسه دون ان أطلب مساعدا من  -16
 اآلخرين 

     

أستطيع التغلب على الصعوبات التي تعترضني  -17
 المواد الدراسية أثناء تعلم 

     

أتعلم المفاهيم بشكل أفضل عندما أتخيلها وهي  -18
 بصورتها المحسوسة  

     

أبحث عن تطبيقات لما أتعلمه في مواقف حقيقية  -19
 في الحياا العملية 

     

أطلب مساعدا اآلخرين عندما تواجهني صعوبة  -20
 في فهم المادا العلمية التي أقوم بتعلمها

     

      أراجع حلولي للواجبات واالنشطة الصفية والمنزلية -21
أقوم بمراجعة دروسي باستمرار حتى يتسنى لي  -22

 االحتفاظ بها لمدا أطول
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 مهارة التقويم
أهتم بمعرفة إجابات األسئلة التي أخطأت في  -23

 اإلجابة عنها
     

في أناقش المعلم في الموضوعات التي لم افهمها  -24
 الحصة 

     

أهتم بحل أسئلة الوحدات في المقررات التي  -25
 أدرسها 

     

أرى أنه من المفيد لي م مقارنة أفكاري مع افكار  -26
 زمالئي حتى أتأكد من سيري في االتجاه السليم

     

أتحقق باستمرار عن مدى فهمي للمادا التي  -27
 أدرسها

     

االمتحانات أسعى للحصول على نسخ من  -28
 السابقة للمواد الدراسية 

     

بعد االنتهاء من تعلم المادا العلمية أسأل نفسي  -29
 ما إذا كنت قد تعلمت كل ما خططت لتعلمه

     

      أقارن عالماتي مع عالمات زمالئي في الصف -30
أتحقق من مدى استخدامي للبدائل المتوفرا لدي  -31

 لحل مشكلة ما 
     

أستطيع مقارنة مستواي الحالي )بعد التعلم(  -32
 بمستواي السابق )قبل التعلم (

     

أقوم بتصحيح األفكار والمعلومات الخاطئة فور  -33
 تعرفي عليها
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(  خطاب تحكيم دليل المعلم لتدريس وحدة أجهزة جسم اإلنسان من كتاب العلوم 9ملحق  )
 دمج بين نموذجي تراجيست ودانيالالحياتية للصف العاشر من خالل ال

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الموضوع : تحكيم دليل المعلم 

 حضرا الدكتور/ا...................................المحترم /ا السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان

ت ودانيال (في تحصيل طلبة الصف فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج )نموذجي تراجيس
 العاشر في العلوم الحياتية وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديهم

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص أساليب تدريس 
جيست العلوم حيث تهدف الدراسة الى تقصي فعالية برنامج تعليمي قائم على دمج )نموذجي ترا

ودانيال ( في تحصيل طلبة الصف العاشر في العلوم الحياتية وتنمية مهارات التفكير ما وراء 
 المعرفي لديهم.

بناء على ما تم ذكره أرجو من حضرتكم التكرم بتدقيق ومراجعة دليل المعلم م والتفضل بإبداء 
سبيل تحقيق أهداف آرائكم حوله م اضافة الى حذف أو تعديل او اضافة ما ترونه مناسبا في 

 الدراسة م واعطاء الالزم من المالحظات في سبيل ذلك من حيث :

 . مدى ارتباط الدليل بالمحتوى واألهداف 
 مدى التزام الدليل باتباع خطوات الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال 
  مدى مالءمة هذين النموذجين لتدريس هذه الوحدا )أجهزا جسم االنسان 
  المستخدم وارتباطه باألهداف مناسبة التقويم 
  صحة الصياغة العلمية واللغوية 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم وجهودكم التي سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف الدراسة 
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 والوسائط : يرفق مع دليل المعلم قرص يحتوي على جميع الصور والفيديوهاتمالحظة 
 نًة حسب ظهورها .التعليمية التي ترد في هذا الدليل مرتبًة ومعنو 

 الباحثة : سوسن الرجوب                                      أسأل هللا التوفيق لنا ولكم 
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(   دليل المعلم لتدريس وحدة أجهزة جسم اإلنسان من كتاب العلوم الحياتية 10ملحق  )
 للصف العاشر من خالل الدمج بين نموذجي تراجيست ودانيال

 د هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا الحم

 وبعد ........

 أخي المعلم , أختي المعلمة :

أضع بين أيديكم دليل المعلم الخاص بالوحدا الثالثة )أجهزا جسم االنسان ( من كتاب العلوم 
الحياتية للصف العاشر م حيث يقوم هذا الدليل على تبني برنامج تعليمي يعمل على دمج 

موذجي تراجيست ودانيال في تدريس العلوم الحياتية م وتقصي أثر ذلك على تحصيل طلبة ن
 وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي لديهم .  2018/2019الصف العاشر للعام الدراسي 

ثناء تنفيذ البرنامج تاركة ألكم  وموجهاً  ون مرشداً كوتقوم الباحثة بتقديم هذا النموذج بين يديكم لي
المجال أمامكم لإلبداع ووضع البدائل المناسبة التي تتفق مع البرنامج وفق ما تقتضيه الضرورا و 

 يتطلبه الموقف التعليمي  .

  

 محتويات الدليل 

 مقدمة  .1
 عناصر البرنامج التعليمي كما يأتي : .2
  نموذج تراجيست 
  نموذج دانيال 
 ) برنامج الدمج بين نموذجي )تراجيست ودانيال 
 لتفكير ما وراء المعرفي مهارات ا 
 الجدول الزمني لدروس الوحدا  .3
 نماذج تحضير دروس الوحدا اجرائيا  .4
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 والوسائط : يرفق مع دليل المعلم قرص يحتوي على جميع الصور والفيديوهاتمالحظة 
 التعليمية التي ترد في هذا الدليل مرتبًة ومعنونًة حسب ظهورها

 

 المقدمة :

قوى تعليمية والعنصر االساسي  فيهام فهو حجر الزاوية والحلقة األيعد المعلم عصب العملية ال
في هذه المنظومة م فمهما بلغ التطور التكنولوجي وتنوعت االستراتيجيات التعليمية والمناهج 

وأساليب التقويم تبقى الحاجة قائمة للمعلم المبدع لتنفيذ كل ذلك م واذا تعمدنا تسليط الضوء على 
م بل لما تمتاز به طبيعة العلوم عن غيرها م وما  اً ليس تحيز   د من الوقوف قليالً معلم العلوم ال ب

يترتب على ذلك من اتباع الستراتيجيات وطرق واساليب ذات طابع خاص م تتناسب مع بنية 
 فهي المعرفة التي تشتمل عليها مناهج العلوم المختلفة وما تتضمنه من أهداف يجب تحقيقها

م مهارية  ووجدانية م اضافة الى التوجهات التي تنادي بضرورا تنمية التفكير تتنوع بين معرفية 
بأنواعه م مما يستدعي بذل كل جهد من قبل المعلم والمتعلم وكل من يقوم على العملية التعليمة 

األكثر مناسبة من االستراتيجيات في ضوء االمكانات المتوافرا  االستراتيجيات التعليمية لتوظيف
 الى المخرجات التعليمية المرجوا والمخطط لها .للوصول 

  نموذج تراجيست 
( ويعتمد على التشبيهات ويعرفها  Treagust 1993نموذج تعليمي قام بوضعه العالم االسترالي )

بانها عملية تحديد اوجه الشبه بين المفاهيم والتعرف عليها م ويوضح تراجيست هنا نوعين من 
 المفاهيم : 

 (  Analogل وهو المعروف لدى المتعلم ويسمى )المشبه به النوع االو  -1

النوع االخر وهو الغير معروف في العادا  أو هو المفهوم المراد توضيحه ويعرف ب  -2
 (  Target)الهدف او المشبه 
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ويحمل كال من النوعين صفات مشتركة بينها اضافة الى بعض الصفات الغير مشتركة والتي  
االخرم ويتم التدريس باستخدام هذا النموذج وفق ثالث خطوات يطلق عليها تميز كال منهما عن 

 : (  وهيF.A.Rاختصارا )

( وفي هذه الخطوا يتم التركيز على المفهوم م هل هو صعب م مجرد Focusالتركيز )  -1
يضا على أوتركز م حول المفهوم  ماذا يمتلك الطلبة من معلوماتم غير مألوف ؟ و 
الشيء الذي يعرفه الطلبة ويشابه في بعض صفاته المفهوم المراد االتشبيه بمعنى ما 

 تدريسه  
 ( ويتم فيها تحديد اوجه الشبه واالختالف بين المشبه والمشبه به م Action)الفعل   -2
وفيها يتم تحديد ما اذا كان التشبيه واضحا ومناسبا وال يؤدي   (Reflectionالتأمل )  -3

 (. 2009االمثلة على المفهوم )امبو سعيدي وآخرون الى التشتت مع اعطاء العديد من 
 

 نموذج دانيال 
و تشارلز أندرسون م والذي  (Daniel Neal)هو أحد نماذج التعلم البنائي والذي ابتكره دانيال نيل 

يعمل على اكساب المفاهيم وتنمية المعرفة العلمية للوصول الى التعلم ذي المعني من خالل 
االستعراض م -3المراجعة م  -2م المباشر يالتعل -1:الخطوات هي مجموعة من االجراءات و 

االختراع م  -7الحوار والمناقشة م  -6التبيان والتعبير م  -5االستقصاء او النشاطات م  -4
الغلق او التلخيص . وقد تبلور هذا النموذج من األفكار الواردا في دورا  -9التطبيق م  -8

 (. 2005ط المفاهيم )النجدي وآخرون التعلم والمنظم المتقدم وخرائ

 مراحل التدريس وفق نموذج دانيال 

 Direct Instruction التعليم المباشر : -1

بأن يقوم المعلم بإعطاء تمهيد عام عن أهداف الدرس  تكون بداية الدرس وفق هذا النموذج 
هو مطلوب   ومحتواه ونشاطاته م والغرض من هذا التمهيد هو تركيز انتباه التالميذ على ما

 انجازه في هذا الدرس م وإثارا دافعية المتعلم لالنخراط في الدرس .

 reviewالمراجعة :   -2
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المعرفة       على وقوفيتم فيها مناقشة الدروس السابقة ذات العالقة بالدرس الجديد وذلك لل  
 السابقة وتهيئتها الستيعاب المعرفة الجديدا في الدرس الحالي .

 Overview:  االستعراض  -3
يتم في هذه المرحلة االستعراض األولي والعام للمعلومات الجديدا وللمشكلة المقرر دراستها م 
وتتم أيضًا استثارا أفكار الطالب والعصف الذهني لهم م والشرح والتوضيح م وتقديم كل ما 

م هو مطلوب من أجل مواءمة المخططات المعرفية القائمة عند المتعلم والتي لها صلة بفه
الظاهرا أو المشكلة الجديدا المراد تعلمها م ويحدث هذا عقليا بإعادا تشكيل هذه المخططات 

 أو تعديلها أو تكوين مخططات جديدا .

 : Activities\ Investigations النشاطات   /االستقصاء  -4
ون في هذه المرحلة يقوم المتعلمون بالتعامل مع األدوات والمواد واألجهزا الالزمة م وينفذ

يدويا نشاطات تجريبية الختبار أفكارهم م ويمكن أن ينفذ المعلم  هذه األنشطة بطريقة 
العرض العملي إذا كان هنالك احتمالية لوقوع حوادث أو مخاطر على سالمة المتعلمين م 
ويتدخل المعلم فيقوم بإثارا التساؤالت وتقديم التلميحات م إضافًة إلى توفير المساعدا المناسبة 

 ل المتعلم إلى المطلوب .ليص

 :  Representationالتبيان والتعبير  -5
يعبر المتعلمون هنا عن النتائج التي حصلوا عليها في نشاطاتهم السابقة من خالل جداول 
أو رسومات أو لوحات وعبارات وخرائط مفاهيم م وهدف ذلك تعويدهم على االتصال مع 

 ج .اآلخرين م والتعبير عما يتوصلوا له من نتائ

 :  Discussionالحوار والمناقشة  -6
يقوم المعلم بمناقشة النتائج التي توصل لها المتعلمون من خالل طرح بعض األسئلة مثل : 

 ؟ائجكم وآرائكملماذا حدث ذلك ؟ ما الدليل الذي وجدتموه ويدعم نت م ؟ ماذا وجدتم ؟تماذا فعل

 :  Inventionاالختراع   -7
ل المعلم م ليتم تعليم المفاهيم الجديدا بلمباشر مرًا أخرى من قيتم في هذه المرحلة التدريس ا

وإعطاء التفسيرات كما يقوم المعلم بالطلب من التالميذ قراءا مادا الكتاب م واستخدام خرائط 
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المفاهيم للتعبير عن الفهم الصحيح والسليم وتحديد الفهم الخاطئ م وبمعنىً  آخر يتم اعادا 
 لمتعلم وتحقيق التعلم ذو المعنى لدى المتعلم .تشكيل البناء المعرفي ل

 :  Applicationالتطبيق  -8
يقوم المعلم في هذه المرحلة بتحفيز متعلميه على تجريب المعرفة الجديدا في مواقف جديدا 
وقد يتطلب هذا إعادا الخطوات السابقة )االستقصاء م التبيان والتعبير م الحوار والمناقشة م 

 واالختراع .

 :  Summary \ Closureص والغلق التلخي -9
يقوم المعلم والطلبة بتلخيص النتائج واالستنتاجات والتفسيرات م ويعطي المعلم خاتمة للدرس 

 تعمل على ربطه بالدروس اأُلخرى .

 : ) دمج نموذجي )تراجيست ودانيال 
بادئ تعرفه الباحثة أنه تكامل تعلم المفاهيم  مع مكونات المعرفة االخرى من حقائق وم 

وتعميمات وقوانين ونظريات م من خالل التناغم بين نموذجين تعليميين عملت الباحثة على 
اعداد دليل تعليمي لوحدا تدريسية قامت فيها  باالستفادا من األفكار المتضمنة ضمن هذين 

 النموذجين بهدف الوصول الى مستوى مرض عنه من التعلم .

 مهارات التفكير ما وراء المعرفي : 

ي مهارات عقلية معقدا يقوم بها المتعلم أثناء معالجة المعلومات بحيث يكون قادرا على الوعي ه
بأسلوب تفكيره م تنمو مع التقدم في العمر والخبرا وتقوم بالسيطرا على جميع نشاطات التفكير 

م وتتكون ما  الموجهة لحل المشكلة واستخدام القدرات والموارد المعرفية المتوافرا لدى الفرد بفاعلية
وراء المعرفة من أربعة جوانب هي معلومات ما وراء المعرفة م التحكم والضبط ما وراء المعرفي 

م التنظيم الذاتي  م كما نها تشتمل على ثالث مهارات أساسية هي التخطيط م الضبط الذاتي 
الفرعية والتحكم و التقييم وتتضمن كل من هذه المهارات األساسية على عدد من المهارات 

 ( . 2007األخرى) العتوم وآخرون 
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 ( حصة 24الجدول الزمني لدروس الوحدا )

عدد  اسم الموضوع رقم الموضوع  اسم الفصل رقم الفصل
 الحصص

 
 

 األول

 
سان

االن
سم 

 ج
جة

أنس
 

مستويات التنظيم  األول
 البيولوجي

2 

 1 االنسجة الطالئية  الثاني
 1 االنسجة الضامة  الثالث

 1 االنسجة العضلية  لرابعا
 1 األنسجة العصبية  الخامس

 
 

 الثاني 
 

ثر 
تكا

 وال
يان

اسل
التن

ن 
هازا

الج
 

  
 2 الجهاز التناسلي الذكري  األول 

 2 الجهاز التناسلي األنثوي  الثاني
 1 البلوغ والدورا الشهرية الثالث
االخصاب ومراحل تطور  الرابع

 الجنين 
3 

 1 األجهزا التناسلية أمراض الخامس
 
 

 الثالث

 
 

ي 
لبول

ز ا
جها

ال
 

 2 تركيب الجهاز البولي األول 
تركيب الوحدا االنبوبية  الثاني 

 الكلوية 
2 

 2 خطوات تكوين البول  الثالث
 2 الفضالت النيتروجينية  الرابع

مشكالت صحية للجهاز  الخامس
 البولي

2 
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 نسان الفصل األول : أنسجة جسم اال 

 مستويات التنظيم البيولوجي  الدرس األول :

 األهداف السلوكية :

 رف الطالب مفهوم مستويات التنظيم البيولوجي أن يعا  -
 دد الطالب مستويات التنظيم البيولوجي في جسم اإلنسان ـا أن يح -
 الوحدات التنظيمية في الكائن الحي  بين الطالبأن ي -
 مفهوم النسيج الطلب رف أن يعا  -
  أنواع األنسجة في جسم اإلنسان الطالب يصنفأن  -

 الخبرات السابقة :

 العضيات الخلوية  -الجزيء  -المفاهيم اآلتية : الذرا   -
 العضيات التي تتكون منها الخلية الحيوانية  -

 األدوات والوسائل :

 م فيديوهات تعليميةالكتاب المقرر م السبورا م جهاز العرض 

 اإلجراءات :

 )مقدمة الدرس(شر : التعليم المبا  -1
مقدمة يتحدث فيها عن وجود ماليين  بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم -

الكائنات الحية تختلف في أشكالها وأحجامها م إال أن هناك نظامًا يجمع بين 
معظم الكائنات الحية يبدأ هذا التنظيم بمستويات  بسيطة وينتهي بالكائن الحي 

 المعقد 
انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من  يقوم المعلم بتركيز -

خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل توجيه بعض 
 األسئلة : مَما يتكون جسم اإلنسان ؟ وما الوحدات البنائية فيه ؟

-  
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 )المعرفة القبلية ( المراجعة :  -2
لجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات الصلة يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم ا

بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد وذلك من خالل عرض مجموعة الصور 
 :اآلتية 

                 

 مراجعة مفهوم الذرا 

             

 مراجعة مفهوم الجزيء 

     

 سم اإلنسان إعطاء أمثلة على جزيئات في ج
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 التذكير بالعضيات التي تتكون منها الخلية 

 ) التنفيذ(االستعراض : 

يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة يقوم المعلم 
بتقديم التشبيه المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) المشبه ( 

 . المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ليصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم الجديدوالمفهوم 

تركيب بيقوم المعلم في البداية بعرض المعلومات من خالل توجيه السؤال اآلتي : ما عالقة الذرا 
كبيرا جسم اإلنسان ؟ ثم يبدأ بعرض المستويات المختلفة ابتداًء من الذرا ثم الجزيئات الصغيرا فال

م ثم العضيات والخاليا والنسيج والعضو وصواًل للجهاز وأخيرًا جسم الكائن الحي مع توضيح كل 
من خالل الفيديو اآلتي الذي يوضح جميع هذه المفاهيم مستوى من هذه المستويات 

=SfD_D4eXBnshttps://www.youtube.com/watch?v  

ينتقل المعلم بعد ذلك لتوضيح القسم الثاني من الدرس وهو أنواع األنسجة المختلفة في جسم 
اإلنسان : العضلية والعصبية والضامة والطالئية م كما يوضح األساس الذي تم تصنيفها بناًء 

 عليه وهو التركيب والوظيفة 

أن يشبه مستويات التنظيم البيولوجي في جسم  الذي يمكنهو الشيء ثم يوجه للطلبة سؤااًل : ما 
م ثم يعرض الفيديو  اإلنسان ؟ م ويقودهم نحو اإلجابة التي مفادها أنه يشابه المنزل أو البيت 

اآلتي والذي يوضح هذا التشبيه  
unVWEhEhttps://www.youtube.com/watch?v=K2tw  

 ثم يبدأ بمشاركة الطلبة بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بينهما على النحو اآلتي 

https://www.youtube.com/watch?v=SfD_D4eXBns
https://www.youtube.com/watch?v=SfD_D4eXBns
https://www.youtube.com/watch?v=K2twunVWEhE
https://www.youtube.com/watch?v=K2twunVWEhE
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 أوجه االختالف  أوجه الشبه  
 
 
 
 
 
 
 

 التنظيم البيولوجي

 التركيب : 
   يتكون من وحدات صغيرا جدًا هي الذرات 
  تشكل مجموعة من الذرات الجزيئات 
 تشكل مجموعة الجزيئات العضيات الخلوية  
  تشكل مجموعة من  العضيات الخلية 
  تتجمع الخاليا وتشكل العضو 
  تشكل مجموعة من األعضاء الجهاز 
  تتكامل مجموعة األجهزا وتتآزر لتشكل جسم

 الكائن الحي 
 الوظيفة :
 يتخصص كل نسيج لبناء عضو معين 
  يؤدي كل عضو وظيفة معينة 
 تتكامل وظائف األعضاء لتكون الجهاز 
 جهزا في وظيفتها ليقوم تتآزر جميع األ

 االنسان بأداء وظائفه 
 الشكل :
  للخاليا أشكال متعددا تناسب وظيفتها 
  لكل نسيج شكل محدد يناسب وظيفته 
  لكل عضو شكل يتوافق مع الوظيفة التي

 يؤديها 
   كل جهاز يختلف في شكله عن اآلخر 

 
 

  جميع الخاليا حية تتنفس وتنمو
 وتتغذى وتنقسم 

  متعددا مثل النواا للخلية مكونات
 والغشاء البالزمي والسيتوبالزم 

  الكائن الحي يتحرك ويتغذى
 ويتنفس وينمو 
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 البيت

 التركيب :
  يتكون من وحدات صغيرا جدًا هي حبيبات

 الرمل والحصى واالسمنت 
  تتجمع حبيبات االسمنت والرمل والحصى

 لتشكل قطع الطوب أو اللبن 
 جدار تتجمع قطع الطوب لتبني ال 
  ًعددًا من الجدران يشكل غرفة 
   عدد من الغرف يشكل المنزل 

 الوظيفة : 
  تعطي مجموعة من قطع الطوب القوا للجدار

 الذي تبنيه 
  تكون مجموعة الجدران للغرفة الشكل الذي

 يناسب وظيفتها 
  لكل غرفة وظيفة محددا  فوظيفة المطبخ

 تختلف عن الغرف األخرى مثل غرف النوم 
 سكنه أشخاص مختلفون مثل األم كل بيت ي

 واألب م كل واحد يؤدي وظيفة محددا 
 الشكل : 
  الطوب المستخدم في البناء له أشكال مختلفة 
  تختلف الجدران في أشكالها وقوتها حسب

 موقعها ووظيفتها 
  كل غرفة تتميز بشكل محدد 
  لكل بيت تصميم وشكل مختلف 

 
 
 

  الطوب عبارا عن جماد )غير حي
 و وال يتنفس وال ينقسم( ال ينم

  اال يحتوي الطوب على عضيات
 وشكله ثابت 

  البيت ال ينمو وال يتنفس أو يتكاثر
 وال يتغذى او يتحرك أيضاً 

 

 االستقصاء / النشاطات :

يقوم المعلم بعرض مجموعة من الصور ويقوم بإثارا بعض التساؤالت وتقديم بعض التلميحات 
 للطلبة ليتوصلوا الى المطلوب :
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 من خالل ما تشاهدون :

  ما شكل الخلية العظمية ؟ ما شكل الخلية الهضمية ؟ هل هي متشابهة في الشكل م
 برأيك لماذا تختلف الخاليا في أشكالها ؟

 هل يتشابه النسيج العظمي والنسيج العضلي ؟ ما السبب وراء هذا االختالف ؟ 
 ذا بالوظيفة التي تؤديها ؟تختلف األعضاء التي يتكون منها كل جهاز م هل يرتبط ه 

ينتقل بعد ذلك ليعرض صورًا مختلفة لألنسجة ليثير انتباه الطلبة فيقومون باكتشاف االختالف 
 في أشكالها ويستنتجون أن هذا االختالف يجعلها تقوم بوظائف مختلفة ً 
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 : التبيان والتعبير

ا من خالل خريطة مفاهيم يكتبون يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن النتائج التي توصلوا اليه 
 فيها تسلسل التنظيم البيولوجي على النحو اآلتي :

                    

 : الحوار والمناقشة

 يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في النتائج التي توصلوا إليها من خالل طرح مجموعة من األسئلة :

 الها ؟؟ هل تتشابه الخاليا واألنسجة في أشك إلى ماذا توصلتم 
 لماذا ال تتشابه هذه الخاليا في أشكالها ؟ ما الغرض من وراء ذلك؟ 
 ما أنواع األنسجة األربعة في جسم اإلنسان ؟ وبناًء على ماذا تم تصنيفها ؟ 

 االختراع :

  يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على المفاهيم
م البيولوجي م النسيج م والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الجديدا وهي مستويات التنظي

 يسهم في إعادا تشكيل البنية المعرفية للمتعلم . يالذ
 يتم أيضًا قراءا مادا الكتاب وتوضيح ما فيها من صور ورسومات 
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يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا م فيعرض عليهم مستوى  التطبيق :
م كما يقوم يطلب منهم أن يفكروا فيه م ويكتبوا مستويات التنظيم البيولوجي كما تعلموها جديد و 

بعرض الفيديو في الرابط اآلتي والذي يوضح مستويات التنظيم 
https://www.youtube.com/watch?v=ooZVmFH9Du0   

 

 

 والغلق :التلخيص 

يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات ويعطي خاتمة يربط من خاللها الدرس بالدرس القادم 
وهي " تعلمنا اليوم أن هناك انواع مختلفة من األنسجة سنتعلم في الدرس القادم المزيد عن 

 األنسجة الطالئية . 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ooZVmFH9Du0
https://www.youtube.com/watch?v=ooZVmFH9Du0
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 األنسجة الطالئيةالدرس الثاني : 

 األهداف السلوكية :

 رف الطالب األنسجة الطالئية يعا  أن -
 نواع المختلفة لألنسجة الطالئية األ بين الطالب قارن أن ي -
 الطالب السمات التي تميز األنسجة الطالئية  حددأن ي -
 الطالب وظائف األنسجة الطالئية  بينأن ي -
 ان يحدد الطالب مكان وجود كل نوع من األنسجة الطالئية  -
 تصنف األنسجة الطالئية بناًء عليه أن يحدد الطالب األساس الذي  -

 أنواعه م تركيبه م فيديوهات تعليمية , مفهوم النسيج الخبرات السابقة : 

 المواد واألدوات الالزمة : 

 م فيديوهات تعليمية السبورا م جهاز العرض م الكتاب المقرر -
اشات مجهر مركب م شرائح زجاجية م أغطية الشرائح الزجاجية م نكلتنفيذ النشاط :  -

 أسنان م أزرق الميثيلين م ورق ترشيح م ماء مقطر م قطارا .
في حال عدم توافر الشرائح الزجاجية الجاهزا يمكن للمعلم عرض صور عبر  مالحظة : -

 جهاز العرض  
 اإلجراءات :

 التعليم المباشر : 

سابق مع الدرس ال الجديد يربط فيها  الدرس مقدمة بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم -
مفادها أنه تم الحديث في الدرس السابق عن وجود أنواع مختلفة من األنسجة تصنف 

 بناًء على وظيفتها وتركيبها ويسترجع االنواع األربعة سريعًا مع الطلبة .
انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من خالل  وجيهيقوم المعلم بت -

ارا دافعيتهم للتعلم من خالل توجيه بعض األسئلة : لماذا تحديد األهداف م كما يقوم بإث
 تختلف األنسجة الطالئية في أشكالها ؟ أين يتواجد كل نوع من هذه األنسجة  ؟
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يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات المراجعة : 
ة تعريف النسيج وتحديد أنواع األنسجة في جسم الصلة بالتعلم الجديد م  فيطلب من الطلب

 االنسان 

 :التوضيح والشرح مع يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا االستعراض : 

يعرض المعلم مفهوم النسيج الطالئي دون تحديد لخصائص هذا النسيج ليقوم  -
 الطالب باستقصائها من خالل النشاط في مرحلة االستقصاء 

بعرض الوظائف المختلفة لألنسجة الطالئية مع توضيحها من خالل يقوم المعلم  -
 األمثلة  

يذكر المعلم أن األنسجة الطالئية تقسم بشكل أساسي إلى قسمين هما الطالئي  -
يعرض المعلم أنواع األنسجة الطالئية ويوضح مكان و  البسيط والطالئي الطبقي

 والفيديو اآلتي (1رقم ) وجودها من خالل المعلومات والرسوم الواردا في جدول
Rd7OgA&t=160s-https://www.youtube.com/watch?v=0NEV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0NEV-Rd7OgA&t=160s
https://www.youtube.com/watch?v=0NEV-Rd7OgA&t=160s


146 
 

 : / النشاطاتاالستقصاء 

( الوارد في الكتاب  من خالل تقسيمهم إلى 1يقوم المعلم بمساعدا الطلبة على تنفيذ النشاط )
وعات كل مجموعة تقوم بتنفيذ النشاط وكتابة المالحظات والنتائج  ورسم ما شاهدوه تحت مجم

عدسة المجهر ليتوصلوا من خالل بعض األسئلة والتلميحات التي يوجهها المعلم إلى تحديد 
 خصائص النسيج الطالئي وعالقة هذه الخصائص بوظائف هذا النسيج 

 اربة أم بينها فراغات ؟ماذا تالحظون هل خاليا هذا النسيج متق 
 ما عالقة هذه الخاليا المتراصة بالوظائف التي ذكرناها سابقًا؟ 
 هل تحتوي هذه الخاليا على أوعية دموية ؟ إذا كيف تحصل على الغذاء ؟ 

مالحظة : ورد هذا السؤال في بداية الدرس, )االجابة ( تخلو األنسجة الطالئية من األوعية 
 بطريقة االنتشار من الطبقة التي تحتها الدموية , ويصلها الغذاء 

  برأيكم هل هذه الخاليا تتجدد وتنقسم ؟ 
  لقد كان النسيج الذي شاهدتموه من الخاليا المبطنة لتجويف الفم ؟ أين يمكن أن يتواجد

 في أماكن اخرى ؟ 
 تغطي األنسجة الطالئية السطح الخارجي مالحظة : ورد هذا السؤال خالل الدرس, )االجابة (

 للجسم كما في الجلد , وتبطن تجاويف الجسم مثل القناة الهضمية والتنفسية والبولية .

 التبيان والتعبير :

يطلب المعلم من التالميذ التعبير عن النتائج التي حصلوا عليها واألشياء التي تعلموها من خالل 
 خريطة مفاهيمية 

 

 األنسجة الطالئية 

 هي  خصائصها وظائفها أنواعها 
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 الحوار والمناقشة :

لمناسب من خالل بعض االقتراحات التي يقدمها الطلبة بعد توجيه يقوم المعلم بتقديم المتشابه ا
المعلم لهم من خالل سؤالهم : بماذا يمكننا أن نشبه األنسجة الطالئية ليصل معهم إلى تشبيهه 

 بالجدار فيحددون معًا أوجه الشبه واالختالف 

 أوجه االختالف  أوجه الشبة 

الئي
الط

ج 
نسي

ال
 

 

 ارج ويحميه يغطي جسم االنسان من الخ 
  يبطن القنوات الداخلية للجسم ويحميها 
 خالياه متراصة 
  خالياه ترتكز على أغشية قاعدية 
  ال يحتوي على أوعية دموية 

  خالياه تتجدد وتنقسم 
  خالياه تتغذى باالنتشار 
  للنسيج الطالئي عدا أنواع 

ار 
جد

ال
 

 تغلف الجدران البيت من الخارج وتحميه 
 نزل لتحمي كل يوجد جدران داخل كل م

 غرفة وتفصلها عن الغرف األخرى 
  الطوب الذي يكون الجدار يكون متراصًا

 ومتماسكًا 
  ال يوجد بداخله أنابيب 

 الطوب الكون له ال يتجدد وال ينقسم 
  الطوب ال يتغذى 
  ال يوجد أنواع من الجدران 

 

  

 يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في القضايا اآلتية : 

  نسجة الطالئية بقدرتها العالية على التجدد واالنقسام ؟لماذا تتميز األ 
 حتى تعوض الخاليا التالفة أثناء تأدية وظائفها 

  لماذا ترتكز األنسجة الطالئية على غشاء قاعدي ؟ 
هو عبارا عن طبقة رقيقة تعمل على دعم النسيج وتثبيته ويفصله عن األنسجة التي تقع تحته م 

 را من السطح إلى الداخل كما تمنح النسيج المرونة .ويمنع مرور الجزيئات الكبي

 لماذا سمي النسيج الطالئي الطبقي الكاذب بهذا االسم ؟ 
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ألنه يتكون من طبقة واحدا ولكنه يبدو كأنه مكون من عدا طبقات م ألن خالياه متفاوتة الطول 
تبدو أنها  وكلها ترتكز على الغشاء القاعدي لكن بعضها ال يصل إلى سطح النسيج ولكنها

 متساوية الطول ومصطفة ألن أنويتها تقع في مستويات مختلفة 

 االختراع :

يقوم المعلم سريعًا بإعادا شرح الموضوع بطريقة متكاملة ومرتبة بحيث يستطيع المتعلم فهمه 
 ودمجه ضمن بنيته المعرفية 

 :التطبيق 

ية يرسمون فيها أنواع األنسجة تكليفهم بوظيفة بيت يقوم الطلبة  بتطبيق ما تعلموه من خالل 
 الطالئية في دفاترهم 

 التلخيص والغلق : 

  يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات من خالل خريطة المفاهيم التي تم بناؤها في
 مرحلة التبيان والتعبير 

  يعطي خاتمة يربط من خاللها الدرس بالدرس القادم وهي " تعلمنا اليوم عن األنسجة
م وخصائصها ووظائفها وأنواعهام في الدرس القادم سنتعلم نوعًا آخر من الطالئية 

 األنسجة وهو األنسجة الضامة . 
 األنسجة الضامة الدرس الثالث : 

 األهداف السلوكية :

 رف الطالب األنسجة الضامة أن يعا  -
 سبب اختالف أشكال األنسجة الضامةالطالب  فسرأن ي -
 ز األنسجة الضامة د الطالب السمات التي تميدا حأن ي -
 الطالب وظائف األنسجة الضامة   بينأن ي -
 ان يحدد الطالب مكان وجود كل نوع من األنسجة الضامة -
 قارن الطالب بين أنواع األنسجة الضامة أن ي -
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 أنواع االنسجة م وظائف األنسجة ,  مفهوم النسيجالخبرات السابقة : 

 المواد واألدوات الالزمة :

 م فيديوهات تعليميةرض م الكتاب المقررالسبورا م جهاز الع -
 مجهر مركب م شرائح زجاجية جاهزا ألنسجة ضامة لتنفيذ النشاط :  -
في حال عدم توافر الشرائح الزجاجية الجاهزا يمكن للمعلم عرض صور عبر  مالحظة : -

 جهاز العرض  
 اإلجراءات :

 التعليم المباشر :

مع الدرس الحالي يربط فيها هذا الدرس  مقدمة بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم -
السابق مفادها أنه تم الحديث في الدرس السابق  عن أحد أنواع األنسجة وهو األنسجة 

 الطالئية كما يسترجع األنواع األربعة سريعًا مع الطلبة .
يقوم المعلم بتركيز انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من خالل  -

هداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل توجيه بعض األسئلة : لماذا تحديد األ
تختلف األنسجة الضامة  في  أشكالها ؟ أين يتواجد كل نوع من هذه األنسجة  ؟ هل 
تختلف هذه األنواع في خصائصها ووظائفها ؟ هل هناك عالقة بين تركيب كل منها 

 والوظيفة التي تؤديها ؟
الخبرات السابقة  ل الوقوف علىقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خاليالمراجعة : 
ذات الصلة بالتعلم الجديد م  فيطلب من الطلبة تعريف النسيج وتحديد أنواع األنسجة لدى الطلبة 

 في جسم االنسان 

 ه المرحلة يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذاالستعراض : 

يعرض المعلم مفهوم النسيج الضام دون تحديد لخصائص هذا النسيج ليقوم  -
 الطالب باستقصائها من خالل النشاط في مرحلة االستقصاء 

يذكر المعلم للطلبة أن األنسجة الضامة تضم : األنسجة الضامة العظمية  -
 والغضروفية والليمفية والدم .
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ة  لألنسجة الضامة مع توضيحها من يقوم المعلم بعرض الوظائف األساسي -
 خالل األمثلة  

يقوم المعلم بعرض النسيج الضام األصيل من حيث وظيفته م وطبيعة المادا  -
الخاللية المكونة  له م كما يقوم بعرض ألنواع الخيوط البروتينية التي يحتوي 

 عليها : ألياف الكوالجين واأللياف المرنة و األلياف الشبكية 

ظيفةالو  الموقع  النسيج 

األربطةم واألوتارم والجلدم والقرنيةم والغضروفم والعظمم واألوعية 
 الدمويةم والقناا الهضميةم واألقراص ما بين الفقرات

يربط العظام واألنسجة 
 األخرى ببعضها

 الياف الكوالجين

 نسيج خارج الخاليا
تسمح لألعضاء )مثل: 

الشرايين والرئتين( 
 باالرتداد

رنةاأللياف الم  

 الكبدم ونخاع العظمم واألعضاء اللمفاوية

ل السقالة للخاليا  تشك ا
األخرى حيث تربط 

النسيج الطالئي باالنسجة 
 األخرى 

 .األلياف الشبكي

 
 

في  هاسيتعلمون والتي أن هناك العديد من األنسجة الضامةللطلبة يذكر المعلم  -
نسيج الضام الرخو : ال انالنسيج الضام األصيل وله نوع ومنها: هذا الدرس

 السمات المميزا لكل منهما بين والنسيج الضام الكثيف يوضح كل منهما ويفرق 
 االستقصاء / النشاطات  : 
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( الوارد في الكتاب  من خالل تقسيمهم إلى 2يقوم المعلم بمساعدا الطلبة على تنفيذ النشاط )
نتائج  ورسم ما شاهدوه تحت مجموعات كل مجموعة تقوم بتنفيذ النشاط وكتابة المالحظات وال

عدسة المجهر واستخدام عبارات يصفون فيها النسيج الذي شاهدوه بعبارات واضحة يمكن من 
خاللها التمييز بين االنواع المختلفة من األنسجة الضامة م ليتوصلوا من خالل بعض األسئلة 

هذه الخصائص  والتلميحات التي يوجهها المعلم إلى تحديد خصائص النسيج الضام وعالقة
 وهذه األسئلة هي :بوظائف هذا النسيج 

  هل جميع األنسجة التي شاهدتموها متشابهة ؟ 
  هل خاليا هذا النسيج متقاربة أم بينها فراغات ؟ 
 ماذا يوجد في الفراغات بين الخاليا ؟ 
 ما طبيعة هذه المادا البين خلوية ؟ 
 قوم به هذه األنسجة ؟هل هذا التباعد بين الخاليا يعود إلى الدور الذي ت 
 كيف تتغذى هذه االنسجة ؟ 

مالحظة : ورد هذا السؤال في بداية الدرس, )االجابة ( تتغذى هذه األنسجة من خالل األوعية 
 الدموية حيث يتم تبادل المواد الغذائية بين الدم والخاليا 

 التبيان والتعبير :

لوا عليها واألشياء التي تعلموها من خالل المعلم من التالميذ التعبير عن النتائج التي حص يطلب
جدول يقارنون فيه بين المعلومات التي توصلوا اليها من تنفيذ النشاط حول النسيج الضام 

 والمعلومات التي تعلموها في الدرس السابق عن النسيج الطالئي 

 

 الحوار والمناقشة :
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احات التي يقدمها الطلبة بعد توجيه يقوم المعلم بتقديم المتشابه المناسب من خالل بعض االقتر 
المعلم لهم من خالل سؤالهم : بماذا يمكننا أن نشبه األنسجة الضامة  ليصل معهم إلى تشبيهه 

 بالمواد الالصقة  فيحددون معًا أوجه الشبه واالختالف 

 أوجه االختالف  أوجه الشبة 

ضام
ج ال

نسي
ال

 
 

 يوجد عدا أنواع من األنسجة الضامة 
  األنسجة واألعضاء  يربط بين 
 خالياه غير متراصة 
 خالياه ال ترتكز على أغشية قاعدية 
 يمتاز بالمرونة 

 يحتوي على خاليا متنوعة في مادته الخاللية 
 خالياه تتغذى من خالل االوعية الدموية 
 يحتوى على أوعية دموية 
 خالياه حية 

ال
صقة

الال
واد 

م
 

  المواد الالصقةيوجد عدا أنواع من  
 رونة تمتاز بالم 
  المادا المكونة له ال تكون متراصة 
  يقوم بالربط بين األشياء المختلفة 

 ال يحتوي على مواد غير المواد المكونه له 
  ال يتغذى 
 ال يحتوي أوعية بداخله 
  خالياه غير حيه 

 
  

 يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في القضايا اآلتية : 

 ضام الكثيف ؟ما الفرق بين النسيج الضام الرخو والنسيج ال 
  يحتوي النسيج الضام الرخو عددًا من الخاليا تعلمنا منها الخاليا البالزمية والخاليا

 الصارية م هل يوجد أنواع أخرى من الخاليا ؟ ما هي ؟
الخاليا األكولة والخاليا البيضاء والخاليا  مالحظة : ورد هذا السؤال خالل الدرس, )االجابة (

 الدهنية 
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 االختراع :

قوم المعلم سريعًا بإعادا شرح الموضوع بطريقة متكاملة ومرتبة بحيث يستطيع المتعلم فهمه ي
 ودمجه ضمن بنيته المعرفية 

 :التطبيق 

يقوم الطلبة  بتطبيق ما تعلموه من خالل تكليفهم بوظيفة بيتية يقومون فيها بعمل تقرير حول  
الذي تعلموه مثل األنسجة الضامة  نوع آخر من األنسجة الضامة غير النسيج الضام األصيل

 الوعائية واألنسجة الضامة الهيكلية لمناقشته في الدرس القادم   

 التلخيص والغلق : 

  يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات من خالل خريطة ذهنية يوضح فيها كل ما تم
ا م شرحه عن األنسجة الضامة  من حيث أنواعها م وظيفتها م خصائصها م تركيبه

 بهذا الشكلأماكن تواجدها 
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 بالدرس القادم وهي " تعلمنا اليوم عن نوع  الحالي يعطي خاتمة يربط من خاللها الدرس
آخر من األنسجة وهو األنسجة الضامة  م وبذلك نكون قد تعرفنا على نوعين من 

 لية  . االنسجة م في الدرس القادم سنتعلم النوع الثالث  من األنسجة وهو األنسجة العض
 األنسجة العضليةالدرس الرابع : 

 األهداف السلوكية :

 رف الطالب األنسجة العضلية  أن يعا  -
 الطالب االنواع المختلفة لألنسجة العضلية   بيانأن ي -
 د الطالب السمات التي تميز األنسجة العضلية دا حأن ي -
 الطالب وظائف األنسجة العضلية  ستنتجأن ي -
 د كل نوع من األنسجة العضلية ان يحدد الطالب مكان وجو  -
 األنسجة العضلية بين أنواع الطالب  قارن أن ي -

  م أنواع األنسجةمفهوم النسيج الخبرات السابقة : 

 المواد واألدوات الالزمة : 

 م فيديوهات تعليمية السبورا م جهاز العرض م الكتاب المقرر -
 عضلية . مجهر مركب م شرائح زجاجية جاهزا ألنسجةلتنفيذ النشاط :  -
في حال عدم توافر الشرائح الزجاجية الجاهزا يمكن للمعلم عرض صور عبر  مالحظة : -

 جهاز العرض  
 اإلجراءات :

 التعليم المباشر :

مع الدرس السابق الحالي يربط فيها  الدرس  مقدمة بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم -
نواع مختلفة من األنسجة تصنف مفادها أنه تم الحديث في الدروس السابقة عن وجود أ

بناًء على وظيفتها وتركيبها ويسترجع االنواع األربعة سريعًا مع الطلبة ويذكرهم بالنوعين 
 وهما األنسجة الطالئية واألنسجة الضامة  . اقاموا بدراستهم نذيلا ال
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 انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من خالل وجيهيقوم المعلم بت -
تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل توجيه بعض األسئلة : ما هو 
النسيج العضلي  ؟ لماذا سمي بهذا االسم ؟ هل تختلف هذه األنسجة في أنواعها ؟ أين 

 يتواجد كل نوع من هذه األنسجة  ؟ وما وظيفته ؟

 للطلبة د م من خالل التأكد من الخبرات السابقة يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديالمراجعة : 

ذات الصلة بالتعلم الجديد م  فيطلب من الطلبة تعريف النسيج وتحديد أنواع األنسجة في جسم 
 االنسان 

 يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة االستعراض : 

يها أن النسيج العضلي هو النسيج األكثر يوضح المعلم لطلبته مقدمة يذكر ف -
% من كتلة جسم االنسان م كما 40انتشارًا في جسم االنسان حيث يشكل 

 بوضح لهم بأنه يوجد في أماكن متعددا في الجسم 
يقوم المعلم بتحديد األسس التي تصنف األنسجة العضلية بناًء عليها وهي  -

 التركيب والموقع والوظيفة

انواع  3ناًء على هذه األسس يصنف النسيج العضلي إلى يوضح المعلم بأنه ب -
هي العضالت الهيكلية المخططة والعضالت الملساء والعضالت القلبية ويوضح 

 تركيب كل منها وموقعها ووظيفتها 
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ويوضح ذلك من خالل الفيديو اآلتي حول النسيج العضلي 
https://www.youtube.com/watch?v=S_RnBLLAt44  

 االستقصاء : 

( الوارد في الكتاب  من خالل تقسيمهم إلى 3يقوم المعلم بمساعدا الطلبة على تنفيذ النشاط )
مجموعات كل مجموعة تقوم بتنفيذ النشاط وكتابة المالحظات والنتائج  وتحديد أي نوع من 

 شاهدته بناًء على ما تعلموه في المرحلة السابقة  األنسجة العضلية قاموا بم

 

 التبيان والتعبير :

يطلب المعلم من التالميذ القيام برسم كل شريحة وتحديد النوع الذي تتبع له من أنواع  -
 األنسجة العضلية 

يطلب المعلم من الطلبة القيام بوظيفة بيتية يقوم كل واحد منهم بتقديم متشابهة مناسبة  -
عضلي بنفس الطريقة التي كان يقوم المعلم بها في الدروس السابقة على أن يتم للنسيج ال

 مناقشتها في الدرس القادم واختيار المتشابهة األفضل 

https://www.youtube.com/watch?v=S_RnBLLAt44
https://www.youtube.com/watch?v=S_RnBLLAt44
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والمتعلقة بحجم  يقوم المعلم بمناقشة القضية الواردا في الكتاب المقرر الحوار والمناقشة :
ن حجمها عند غيرهم م هل لذلك وهي : حجم العضالت عند الرياضيين أكبر م العضالت 

 عالقة بعدد الخاليا العضلية لكليهما ؟

: يبقى عدد العضالت في الشخص البالغ ثابتا ولكن النشاطات الرياضية تساعد على االجابة 
بناء الخاليا العضلية من خالل زيادا حجم الخاليا وليس عددها عن طريق زيادا كمية األلياف 

 يؤدي الى كبر حجم العضلة وانتفاخها  البروتينية في العضلة مما

 االختراع :

م الرسوم التوضيحية الواردا في الكتاب استخدبايتم التدريس المباشر مرًا أخرى من قبل المعلم 
 لألنسجة العضلية والتركيز على الفروقات بين األنواع المختلفة 

 التطبيق : 

 (1رقم )الل توزيع ورقة العمل يتم تجريب المعرفة التي تعلموها في مواقف جديدا من خ
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 (1ورقة عمل رقم )

 حدد نوع النسيج العضلي المبين في الصورا اآلتية :  -1

 

 يوضح الشكل اآلتي بعض األنسجة العضلية م وضح األجزاء المشار إليها باألرقام  -2

 

1-      _________________2- ____________________ 

3-      _________________4- ____________________ 

5-      _________________6- ____________________ 



159 
 

7-      _________________8- ____________________ 

9-      _________________10- ____________________ 

 قارن بين االنسجة العضلية من حيث التركيب والموقع :   -3
 الموقع التركيب نوع النسيج

 ت الهيكلة المخططةالعضال

 

  

 العضالت الملساء

 
 

  

 العضالت المخططة

 

  

 

 

 التلخيص والغلق :
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يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات ويعطي خاتمة يربط من خاللها الدرس بالدرس القادم  
سنتعلم في هي الطالئي والضام والعضلي  لقد أصبحنا نعرف ثالثة أنواع من االنسجة وهي " 

 عصبية األنسجة الالنوع الرابع وهو عن  القادم درسال

 

 األنسجة العصبيةالدرس الخامس : 

 األهداف السلوكية :

 أن يعرف الطالب األنسجة العصبية   -
 الطالب وظائف األنسجة العصبية  وضحأن ي -
 ان يحدد الطالب مكان وجود األنسجة العصبية  -
 الطالب مكونات النسيج العصبي  بيانأن ي -
 كل مكون من مكونات الخلية العصبية أهمية ب لالطا نتجستأن ي -

 مفهوم الدماغ م مفهوم النخاع الشوكي, مفهوم النسيج الخبرات السابقة : 

 المواد واألدوات الالزمة : 

 السبورا م جهاز العرض م الكتاب المقرر -
 مجهر مركب م شرائح زجاجية جاهزا ألنسجة عصبية .لتنفيذ النشاط :  -
حال عدم توافر الشرائح الزجاجية الجاهزا يمكن للمعلم عرض صور عبر  في مالحظة : -

 جهاز العرض  
 اإلجراءات :

يتحدث فيها عن الجهاز العصبي  مقدمة بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم التعليم المباشر :
صبية م وأهميته وتركيب هذا الجهاز ليكون هذا مدخاًل للحديث عن النسيج العصبي و الخلية  الع

 كما يقوم باسترجاع أنواع األنسجة السابقة   .
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انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من خالل  وجيهيقوم المعلم بت -
تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل توجيه بعض األسئلة : ما هو 

 ن تتواجد هذه األنسجة  ؟ وما وظيفتها ؟النسيج العصبي  ؟ لماذا سمي بهذا االسم ؟ أي

 لديهم يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقةالمراجعة : 
 ذات الصلة بالتعلم الجديد م ويقوم بشرح أهمية الجهاز العصبي ووظيفته 

 ضيح والشرح وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتو االستعراض : 

يوضح المعلم لطلبته مقدمة يذكر فيها أن النسيج العصبي هو المكون األساسي في  -
 األعصاب  

يقوم المعلم بتحديد األماكن التي يتواجد فيها النسيج العصبي وهي األعصاب والحبل  -
 الشوكي والدماغ 

من الخاليا العصبية وخاليا يذكر المعلم للطلبة أن النسيج العصبي مكون بشكل أساسي  -
 يوضح المعلم أجزاء الخلية العصبية م و أخرى مختلفة األشكال تسمى الخلية الدبقية 
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 يوضح المعلم دور النسيج العصبي في نقل السياالت العصبية من وإلى  -

 مختلف أنحاء الجسم 

د الطلبة الى العديد من األسئلة ليقو  ينتقل المعلم لتقديم المتشابهة المناسبة من خالل -
 : تشبيه الخلية العصبية بالشجرا 

 أوجه االختالف  أوجه الشبة 

ية 
صب

 الع
خلية

ال
 

 

  يوجد فيها نهايات طرفية 
    يوجد فيه محور أسطواني 
  جسم الخلية يحتوي على الشجيرات العصبية 
  تنقل السياالت العصبية 

  ًالخاليا العصبية صغيرا جدا 
 العصبي  الخاليا العصبية هي أحد أجزاء 
 ة المحور االسطواني ينقل السياالت العصبي 

جرا
الش

 

  يوجد لها جذور 
   ترتبط الجذور بجذع الشجرا 
  يرتبط جذع الشجرا باألغصان 
  تنقل الجذور الماء والغذاء الى أعلى الشجرا 

  حجم األشجار كبير جدًا بالمقارنة مع الخاليا
 العصبية

 البيئي الشجرا هي من النباتات وجزء من النظام  
  جذع الشجرا ينقل الماء والغذاء من الجذور إلى

 االوراق 
  

 
 االستقصاء : 

)شرائح جاهزا ألنسجة ( الوارد في الكتاب 4يقوم المعلم بمساعدا الطلبة على تنفيذ النشاط )
من خالل تقسيمهم إلى مجموعات كل مجموعة تقوم بتنفيذ النشاط وكتابة المالحظات  عصبية (
 وتحديد أجزاء األنسجة العصبية  التي شاهدوها بناًء على ما تعلموه في المرحلة السابقة والنتائج  

في حال عدم توفر الشرائح الجاهزا يمكن استخدام صورًا يتم عرضها من خالل جهاز  مالحظة :
  العرض

 التبيان والتعبير :

 ا يطلب المعلم من التالميذ القيام برسم الخلية العصبية وتحديد أجزائه -

 الحوار والمناقشة :
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   E-https://www.youtube.com/watch?v=LEqD9_NHNبعرض الفيديو اآلتي يقوم المعلم 

 بمناقشة األسئلة  الواردا في الكتاب المقرر وهي :ثم يقوم 

 مما تتكون الخلية العصبية ؟ -
 ون من هذه المكونات ؟ما أهمية كل مك -

 االختراع :

  يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على المفاهيم
يسهم في إعادا تشكيل  يالجديدا  م النسيج م والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الذ

 البنية المعرفية للمتعلم .
 من صور ورسومات يتم أيضًا قراءا مادا الكتاب وتوضيح ما فيها

 يقوم المعلم بمساعدا الطلبة بتنفيذ مجسم للخلية العصبية  كما في الشكل اآلتي : التطبيق :

 

 التلخيص والغلق :

 يقوم المعلم بتلخيص الموضوع كاماًل بطريقة منظمة ويقوم بربطه بالدروس السابقة 
 ( 2يكلف المعلم الطلبة بحل أسئلة ورقة عمل رقم) 
 الطلبة حل أسئلة الفصل الواردا في الكتاب المقرر يطلب المعلم من 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEqD9_NHN-E
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 (2ورقة عمل )

 الوحدة الثالثة / الفصل األول

 امأل الفراغات في الشكل اآلتي بما يناسبها  -1

 

 

 وضحي مستويات التنظيم البيولوجي الموضحة في الشكل اآلتي  -2
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1-     _____________________2-_____________________ 
3-_   ____________________4-_____________________ 

5-   _____________________6-_____________________ 

7- _____________________________ 

 

 
 _  أجب عن األسئلة التالية: 3

 ما نوع النسيج في الصورة؟ .1
اكتبي البيانات الناقصة على  .2

 الرسم؟ 
 
 
 
 
 

 قارن بين : -4
 لرخو؟النسيج الضام وا  .1
 األنسجة الطالئية واألنسجة الضامة؟  .2
 األلياف البروتينية في النسيج الضام األصيل .3
 الخاليا الصارية والبالزما .4

 أجب عن األسئلة اآلتية :
 . مم يتكون النسيج الضام األصيل؟1            

 . كيف تتغذى األنسجة الطالئية واألنسجة الضامة؟2
 يان و التكاثر الفصل الثاني : الجهازان التناسل
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 الجهاز التناسلي الذكري الدرس االول : 

 األهداف السلوكية  :

 رف الطالب مفهوم التكاثرأن يعا  -
 نوعي التكاثر في الكائنات الحية  بين الطالب ميازأن ي -
 أن يصف الطالب تركيب الجهاز التناسلي الذكري  -
 ري أن يوضح الطالب وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الذك -
 أن يبين الطالب أهمية الغدد التناسلية  -

  مفهوم الجهاز م مفهوم التكاثرالخبرات السابقة : 

 األدوات والوسائل :

 م فيديوهات تعليمية م صور ورسوم توضيحية الكتاب المقرر م السبورا م جهاز العرض 

 اإلجراءات :

 التعليم المباشر :  

ة يتحدث فيها عن تكاثر الكائنات مقدم بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم -
الحية ويوضح فيها مفهوم التكاثرم كما يوضح نوعي التكاثر الجنسي والخضري 

 ويوضح كل منهما ويعطي أمثلة عليها  
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يقوم المعلم بتركيز انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من  -
هم للتعلم من خالل توجيه بعض خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيت

األسئلة : هل يحتاج التكاثر الجنسي إلى جهاز متخصص ؟ هل هذا الجهاز 
 هو ذاته للذكر واألُنثى  ؟

 المراجعة : 

يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات الصلة 
را رية للتعلم الجديد وذلك من خالل عرض مجموعة الصو بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرو 

  https://www.youtube.com/watch?v=TdVBbrblfV0 : يناآلتيوالفيديو 

 

لة يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحاالستعراض : 
يقوم المعلم بتقديم التشبيه المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) 

https://www.youtube.com/watch?v=TdVBbrblfV0
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المشبه ( والمفهوم المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ليصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم 
 . الجديد

  يعرض المعلم أجزاء الجهاز التناسلي الذكري بصورا عامة من خالل رسم
 ضيحي للجهاز ثم يوضح تركيب ووظيفة كل جزءتو 
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  يستخدم المعلم بعض التشبيهات البسيطة لتوضيح وظيفة بعض أجزاء
الجهاز التناسلي الذكري )كل منها في وقت عرض الجز من الجهاز 

 التناسلي المراد توضيحه (
 أوجه االختالف أوجه الشبه 

 هو عبارا عن قناا   البربخ
 يوانات المنويةيعمل على نقل الح 

 داخل جسم االنسان 
 خلقه هللا 

 عن قناا اهو عبار   انبوب المياه
 يعمل على نقل المياه 

 خارج جسم االنسان 
 صنعه البشر 
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 أوجه االختالف أوجه الشبه 
 يحفظ الخصية بداخله ويحميها  كيس الصفن

  يحافظ على درجة حرارا الخصية
 أقل من درجة حرارا الجسم 

  

 النسانداخل جسم ا 
 خلقه هللا 
 كيس جلدي رقيق 

 حافظة الماء 
 )الثيرموس(

  يحفظ الماء بداخله 
 يحافظ على درجة حرارا الماء 

 

 خارج جسم االنسان 
 صنعه البشر 
 يصنع من المعدن او البالستيك 

 االستقصاء / النشاطات : 

لب من الطلبة يقوم بإثارا بعض التساؤالت وتقديم بعض األسئلة التي ال يعطي لها اجابات ويط
 ماذا تتوقع أن يحدث إذا تم قطع الوعاء الناقل أو ربطه ؟ -  احضار هذه اإلجابة كوظيفة بيتية 

 ما وظيفة هرمون التستوستيرون الذي تفرزه الخاليا البينية ؟ -

: يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن األمور التي تعلموها من خالل جدول التبيان والتعبير
 بوضع األجزاء التي تعلموها من الجهاز التناسلي وتحديد وظائفها يقومون فيه 

 وظيفته العضو
  

 : الحوار والمناقشة

يقوم المعلم بمناقشة الطلبة فيما تعلموه وتوضيح ما يشعر المعلم من خالل مناقشة الطلبة عدم 
 فهمه 

والتركيز على  يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م االختراع :
يسهم في إعادا تشكيل البنية  يالمفاهيم الجديدا م والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الذ

 يتم أيضًا قراءا مادا الكتاب وتوضيح ما فيها من صور ورسومات المعرفية للمتعلم .

 يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا م فيعرض عليهم رسمة التطبيق :
 توضيحية صماء للجهاز التناسلي  الذكري ويطلب منهم تعيين كل جزء من أجزاء هذا الجهاز 
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كما يطلب المعلم من الطلبة تتبع مسار الحيوان المنوي بدءًا من مكان تكونه حتى خروجه من 
 العضو الذكري ؟

 الجهاز التناسلي من خالل فيديو عن يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات  التلخيص والغلق :

https://www.youtube.com/watch?v=Jh2j1WNiY_U  

 

يعطي خاتمة يربط من خاللها الدرس بالدرس القادم ليوضح من خاللها أن الدرس القادم هو 
 الجهاز التناسلي األنثوي 

قضايا للبحث تم طرحها في الكتاب المقرر وتسليمها للمعلم  3ي  كما يطلب من الطلبة البحث ف
أثر ارتداء المالبس  -2ما عالقة مرض النكاف بالعقم عند الرجال  م  –1. صة القادمة حفي ال

 تركيب البربخ كثير االلتواء ووظيفته -3الضيقة على انتاج الحيوانات المنوية م 

 

 ثوي الجهاز التناسلي االنالدرس الثاني :  

 االهداف السلوكية :

 أن يصف الطالب تركيب الجهاز التناسلي األنثوي   -

https://www.youtube.com/watch?v=Jh2j1WNiY_U
https://www.youtube.com/watch?v=Jh2j1WNiY_U
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 أن يوضح الطالب وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز التناسلي األنثوي  -
  تركيب الجهاز التناسلي الذكري ,  مفهوم الجهاز م مفهوم التكاثرالخبرات السابقة : 

 األدوات والوسائل :

 جهاز العرض الكتاب المقرر م السبورا م 

 اإلجراءات :

مقدمة يتحدث فيها عن الجهاز  بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلمالتعليم المباشر :  
التناسلي الذكري م كما يوضح ان هناك اختالف كبير بين الجهاز التناسلي الذكري والجهاز 

 التناسلي األنثوي  الذي سيتم تدريسه في هذا الدرس 

لم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات يقوم المع المراجعة :
الصلة بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد وذلك من خالل تذكيره بالوظيف 

 ازين األنثوي والذكري وهي التكاثرهاألساسية لكل من الج

ات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بعرض أولي للمعلوم االستعراض :
يقوم المعلم بتقديم التشبيه المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) 

المشبه ( والمفهوم المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ليصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم 
 . الجديد

لتناسلي األنثوي بصورا عامة من خالل رسم توضيحي للجهاز ثم يعرض المعلم أجزاء الجهاز ا
 من خالل عرض فيديو الجهاز التناسلي االنثوي  يوضح تركيب ووظيفة كل جزء

https://www.youtube.com/watch?v=AjmvDcYy1Nc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjmvDcYy1Nc
https://www.youtube.com/watch?v=AjmvDcYy1Nc
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 يب كل عضو ووظيفته بالتفصيل يقوم المعلم بتوضيح  ترك

 

 كما يقدم المعلم المتشابهة المناسبة وهي تشبيه الخلية البيضية بالكرا كما يأتي : 

 أوجه االختالف أوجه الشبه 
لها نقطة بداية وهي المبايض حيث يتم  - الخلية البيضية 

 انتاجها
 تسير في مسار محدد  -
 تصل الى نقطة محددا وهي الرحم  -

 ا بيضاوي شكله -
 صغيرا جدًا بحجم حبة رمل صغيرا  -

 لها نقطة بداية يحددها الالعب  - الكرا
 تسير في مسار معين  -
 تصل الى نقطة محددا وهي الشباك -

 شكلها كروي  -
 حجمها كبير مقارنةً  بالخلية البيضية  -
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التي ال يعطي لها  يقوم بإثارا بعض التساؤالت وتقديم بعض األسئلةاالستقصاء / النشاطات : 
 اجابات ويطلب من الطلبة احضار هذه اإلجابة كوظيفة بيتية 

يتوقف الجهاز التناسلي االنثوي عن انتاج البويضات عند فترا زمنية محدودا  -
 بينما ينتج الجهاز التناسلي الذكري الحيوانات المنوية طوال الحياا تقريبا

 و ربطهماماذا تتوقع ان يحدث لو تم قطع قناتي البيض أ -
: يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن األمور التي تعلموها من خالل جدول التبيان والتعبير

 يقومون فيه بوضع األجزاء التي تعلموها من الجهاز التناسلي االنثوي  وتحديد وظائفها

 وظيفته العضو
  

 : الحوار والمناقشة

 .ا يشعر  من خالل مناقشة الطلبة عدم فهمه يقوم المعلم بمناقشة الطلبة فيما تعلموه وتوضيح م

يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على  االختراع :
يسهم في إعادا تشكيل البنية  يالمفاهيم الجديدا  م والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الذ

 ضيح ما فيها من صور ورسوماتيتم أيضًا قراءا مادا الكتاب وتو  المعرفية للمتعلم .

يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا م فيعرض عليهم رسمة  التطبيق :
 توضيحية صماء للجهاز التناسلي  األنثوي ويطلب منهم تعيين كل جزء من أجزاء هذا الجهاز 

 

ها في المبيض حتى كما يطلب المعلم من الطلبة تتبع مسار البويضة بدءًا من مكان تكون
 (3يوزع المعلم عل طلبته ورقة عمل رقم )م و وصولها إلى الرحم  
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 (3ورقة عمل رقم )

 أذكر اسم الجزء المشار إليه باألرقام 

 

1-         ____________________2- _____________________ 

3-         ____________________4- _____________________ 

5- _________        ___________6- _____________________ 

7-         ____________________8- _____________________ 

9-         ____________________10- ____________________ 

 

 ويتم نقلها عبر      يتم إنتاج البويضة في                 -2

 باتجاه                                                                 وبمساعدة                و        
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  يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات  التلخيص والغلق :

 

يعطي خاتمة يربط من خاللها الدرس بالدرس القادم ليوضح من خاللها أن الدرس القادم هو 
 لبلوغ والدورا الشهرية مرتبط بالجهاز التناسلي األنثوي وهو ا موضوع

  

 البلوغ والدورة الشهريةالدرس الثالث : 

 األهداف السلوكية  :

 رف الطالب مفهوم البلوغأن يعا  -
   الدالئل التي تشير إلى وصول الفرد للبلوغد الطالب أن يحدا  -
 أن يذكر الطالب الهرمونات الجنسية التي تؤثر في البلوغ  -
 سية في البلوغ أن يصف الطالب دور الهرمونات الجن -
 أن يوضح الطالب مراحل الدورا الشهرية  -

   مفهوم االنقسام, مفهوم الهرمون  م مفهوم البويضة الخبرات السابقة : 

فيديوهات تعليمية م رسوم ,  الكتاب المقرر م السبورا م جهاز العرض األدوات والوسائل :
  توضيحية

 اإلجراءات:
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مقدمة يتحدث فيها عن النمو م  مهيد للدرس من خاللبالت يقوم المعلمالتعليم المباشر : 
والتغيرات الجسمية التي ترافقه  م ليتمكن المعلم من الوصول إلى مرحلة البلوغ والحديث عن 

الهرمونات الجنسية  التغيرات التي تحدث لكل من الذكر واألنثى في هذه المرحلة م موضحاً 
  وغالذكرية واألنثوية  التي تلعب دورًا في البل

 

يقوم المعلم بتركيز انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من  -
خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل توجيه بعض 

األسئلة : هل هناك مظاهر مميزا للبلوغ في الذكر واالنثى  ؟ هل هذا الجهاز م  
هل يرادف مفهوم الدورا الشهرية مفهوم الطمث ؟ ما المقصود بالدورا الشهرية  ؟ 

 هل تلعب الهرمونات الجنسية دورًا في البلوغ ؟
 المراجعة :

يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات الصلة 
حديد التغيرات الجسمية بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد وذلك من خالل ت

في مرحلة البلوغ عند الذكر واالنثى 
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 االستعراض : 

 يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح 

يعرض المعلم مفهوم الدورا الشهرية ويوضح المراحل التي تمر بها الخلية البيضية )البويضة ( 
 في هذه الدورا

 

من خالل الفيديو اآلتي  ث والدورا الشهرية ويوضح الفرق بين مفهوم الطم
EI-https://www.youtube.com/watch?v=1J6GJo7T   فيحدد أن الطمث هو أحد

مراحل الدورا الشهرية الذي ينتج عنه نزول الدم في حال عدم حدوث اخصاب للبويضة من 
 .ل خالل المهب

 يوضح المعلم الهرمونات التي تتحكم في انتاج البويضات والتغيرات الشهرية وأماكن انتاجهاكما 

 

 االستقصاء / النشاطات : 

يقوم المعلم  بتوضيح التغيرات التي تحدث في الهرمونات والتغيرات في الرحم إضافة إلى 
غيرات من خالل الرسم التوضيحي التغيرات في المبيض والتغيرات الهرمونية التي ترافق هذه الت

 الوارد في الكتاب 

https://www.youtube.com/watch?v=1J6GJo7T-EI
https://www.youtube.com/watch?v=1J6GJo7T-EI
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يعرض المعلم الرسم ويثير التساؤالت حوله ليقوم الطلبة باستقصاء االجابات من خالل ما تم 
 شرحه وما يشاهدوه في الرسم 

 سم مراحل الدورا الشهرية  -
 بين تأثير الهرمونات في بطانة الرحم  -
 ا في الدورا الشهرية وضح آلية تناسق عمل الهرمونات المؤثر  -
 في أي يوم يتم خروج الخلية البيضية الثانوية  -
 ماذا يحدث لبطانة الرحم في كل من الحالتين اآلتيتين  -

 عدم اخصاب البويضة  -        اخصاب البويضة     -         

مراحل : يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن األمور التي تعلموها من خالل رسم التبيان والتعبير
 الدورا الشهرية في دفاترهم 

 تلخيص التغيرات التي تحدث في كل مرحلة النمو الطمث والنمو والفراز من خالل جدول كاآلتي 

مستويات هرمونات  
 الغدا النخامية 

مستويات هرمونات 
 المبيض

تغيرات 
 المبيض

 الرحم  تتغيرا

     مرحلة الطمث
     مرحلة النمو

     مرحلة اإلفراز
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 يقوم المعلم بمناقشة الطلبة فيما تعلموه وتوضيحه  : الحوار والمناقشة

يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على  االختراع :
يسهم في إعادا تشكيل البنية  يالمفاهيم الجديدا  م والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الذ

 أيضًا قراءا مادا الكتاب وتوضيح ما فيها من صور ورسومات يتم المعرفية للمتعلم .

 التطبيق :

يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا م من خالل طرح السؤال اآلتي : ماذا 
تتوقع ان يحدث إذا تم إنتاج خليتين بيضيتين ثانويتين م أو أكثر من المبيض في وقت واحد ؟ 

 جابات ومناقشتها ويطلب منهم تقديم اال

 يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات من خالل خريطة المفاهيم اآلتية : التلخيص والغلق :
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 اإلخصاب ومراحل تطور الجنين الدرس الرابع : 

 األهداف السلوكية  :

 رف الطالب مفهوم اإلخصاب أن يعا  -
 أن يصف الطالب كيفية حدوث االخصاب  -
 خصاب اتج عملية االأن يوضح الطالب نو  -
 أن يصف الطالب مراحل تطور الجنين  -
 أن يوضح الطالب الطريقة التي يتغذى بها الجنين   -
 الطالب مراحل الوالدا صفأن ي -
 أن يعدد الطالب فوائد الرضاعة الطبيعية  -
 أن يعرف الطالب مفهوم اإلجهاض  -
 أن يعرف الطالب مفهوم تنظيم النسل  -
 األنابيب  أن يوضح الطالب تقنية أطفال -
 ان يشرح الطالب كيفية تكون التوائم -
 االنواع المختلفة للتوائم  بين الطالب ميزأن ي -
 أن يبيان الطالب أهمية الغذاء للمرأا الحامل  -

  مفهوم البويضة م مفهوم الدورا الشهرية  الخبرات السابقة : 

 األدوات والوسائل :

توعوية م فيديوهات تعليمية م صور ورسومات م نشرات  الكتاب المقرر م السبورا م جهاز العرض
 توضيحية

 التعليم المباشر : 
مقدمة يتحدث فيها عن مراحل الدورا  بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم -

ة ومصير البويضة التي يمكن أن يكون عدم حدوث اخصاب وهو الشهري
  الذي يؤدي الى الحملالطمث م أو االخصاب 
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تباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من يقوم المعلم بتركيز ان -
خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل  عرض 

 الصورا اآلتية و توجيه بعض األسئلة : 

 

 كيف يتكاثر االنسان وينتج أفراد جدد؟ 
  ما هي المراحل التي تمر بها عملية التكاثر 
  أن تواجه عملية التكاثر م كيف يمكن عالجها هل هناك مشكالت يمكن 

 المراجعة :

يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات الصلة 
بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد وذلك من خالل تحديد اجزاء الجهاز 

ر كل منها في عملية االخصاب التناسلي االنثوي والذكري ودو 

 

يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة االستعراض : 
يقوم المعلم بتقديم التشبيه المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) 

يصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم المشبه ( والمفهوم المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ل
 . الجديد
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يقوم المعلم بتوضيح مفهوم االخصاب ومكان حدوثه وماذا ينتج عنه م ومراحل االنقسام التي 
 تحدث 

 

         

يوضح المعلم من خالل الرسم التوضيحي مراحل االخصاب م كما يوضح عدد الكروموسومات 
 ضة المخصبة ليصل الى مفهوم الحملفي البويضة والحيوان المنوي والبوي

 

ينتقل المعلم هنا لتوضيح مفهوم الحمل ويوضح تقسيمه الى أربع مراحل كما هو موضح في 
 الجدول الوارد في الكتاب
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يثير المعلم انتباه الطلبة مرا اخرى بتوجيه بعض األسئلة :  ماذا يحتاج الجنين للبقاء على قيد 
؟ كيف يتخلص من فضالته ؟الحياا ؟ من أين يحصل عليها 

 

 

 يوضح المعلم من خالل الرسم الطريقة التي يتغذى بها الجنين ويتخلص من فضالته 
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يقوم المعلم بتشبيه المشيمة بالبيت البالستيكي )الدفيئة ( ويطلب من الطالب مساعدته في تحديد 
 أوجه الشبه واالختالف بينهما

 أوجه االختالف أوجه الشبه 

يمة
مش

ال
 

 حمي الجنين بداخله ت -
 تحافظ على درجة حرارا مناسبة  -
 تزود الجنين باألجسام المضادا و تزوده بالمناعة -
 تزود الجنين بالغذاء الذي تحتاجه -

 ترتبط بالحبل السري 

 عضو مستدير ومسطح -
 يرتبط بجدار الرحم  -
يتم خروجه بعد الوالدا والتخلص  -

 منه 
 

كي
ستي

بال
ت ال

البي
 

 نباتات بداخله يحمي ال -
 يحافظ على درجة حرارا مناسبة  -
 يتم فيه تزويد النبات بالماء والغذاء  -
يتم الحفاظ على صحة النباتات من خالل المبيدات  -

 المناسبة 
 يرتبط بشبكة من األنابيب -
 

 ليس له شكل محدد -
 يرتبط باألرض  -
عندما تقطف النباتات ال يتم  -

 التخلص منه 

لمعلم بعد أن يحصل الجنين على التغذية الالزمة وينمو ويكبر م ماذا يحدث بعد ذلك ثم يتساءل ا
؟ ينتقل المعلم من خالل هذا التساؤل لتوضيح مفهوم الوالدا وأعراضها م كما يوضح مفهوم 

 المخاض الذي يعد إشارا لبدء عملية الوالدا 

 رحلة يوضح المعلم مراحل الوالدا الثالث  والسمات المميزا لكل م
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اآلن وبعد خروج الطفل يبقى الطفل بحاجة إلى الغذاء من أين يحصل عليه ؟ بهذا السؤال يوجه 
 المعلم انتباه تالميذه لموضوع الرضاعة الطبيعية 

يوضح المعلم مفهوم الرضاعة الطبيعية والهرمونات المسؤولة عن افراز الحليب كما يركز المعلم 
 وائدهاعلى أهمية الرضاعة الطبيعية وف

 

 يقوم المعلم بعرض بعض القضايا التي تتعلق باإلخصاب وهي :

 مفهوم االجهاض وسبب حدوثه -1

 مفهوم تنظيم النسل  وما أهميته لألم والطفل واالسرا  -2

 أطفال األنابيب حيث يوضح مفهومها ومتى يتم اللجوء إليها وكيف تتم هذه التقنية  -1
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الت حدوث التوائم كما يوضح انواع التوائم المتطابقة ام التوائم وحالتوائم:  يوضح المعلم مفهو  -2
والغير متطابقة وطبيعة البويضة التي نتنج كل منهما كما يوضح الخلل الذي يحدث عندما ال 

تنقسم فيه البويضة بالكامل وتؤدي الى التوائم السيامية 

 

 : االستقصاء / النشاطات

 عض النشاطات :يطلب من المعلم في هذه المرجلة ب

 البحث في أهمية الغذاء الصحي للمرأا الحامل -1

 أهمية االبتعاد عن التدخين للمرأا الحامل -2

بجدار قناا  )البويضة المخصبة ( نحو الرحم وبقائه ملتصقاً  في حال عدم انتقال الزايجوت -3
 البيض م لماذا يعد هذا خطرًا على األم 

 أساليب تنظيم النسل  -4

 : والتعبيرالتبيان 

يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن األمور التي تعلموها من خالل خريطة مفاهيمية  يلخصون  
 كما يأتي : فيها كل ما يتعلق باألخصاب
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يقوم المعلم بمناقشة الطلبة فيما تعلموه وتوضيحه بعد أن قاموا بتنظيمه وفق  : الحوار والمناقشة 
م في ذلك من خالل الفيديو كما يناقشه خريطة مفاهيمية 

https://www.youtube.com/watch?v=6sm_q_kbGcM  

يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على  االختراع :
يسهم في إعادا تشكيل البنية  يالمعنى الذالمفاهيم الجديدا  م والتأكد من حدوث التعلم ذو 

 يتم أيضًا قراءا مادا الكتاب وتوضيح ما فيها من صور ورسومات المعرفية للمتعلم .

 التطبيق :

يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا م من خالل تكليفهم بتصميم نشرا 
وعة تختص بموضوع من المواضيع مجموعات كل مجم 3توعية تشتمل من خالل تقسيمه إلى 

 اآلتية : 

 مضار التدخين للمرأا الحامل 
  أهمية التغذية السليمة للمرأا الحامل 
  فوائد الرضاعة الطبيعية لألم والطفل 

 اإلخصاب 

أطفال 
 األنابيب

 مفهومه

_ 

ما هي 
التقنية 

 المستخدمة

 االجهاض

 مقهومه 

 _ 

 لماذا يحدث

الرضاعة 
 الطبيعية 

 مفهومها

_ 

  فوائدها  

 الوالدة 

مراحل 
 الوالدة 

 التوائم 

 أنواع التوائم 

 تغذية الجنين 

 ماذا يتغذى  

_ 

 كيف يتغذى

_ 

كيف يتخلص 
 من فضالته 

مراحل تطور 
 الجنين 

المرحلة 
 األولى 

_ 

المرحلة 
 الثانية 

_ 

المرحلة 
 الثالثة 

 _ 

المرحلة 
 الرابعة 

 مفهومه 

أين يحدث  
 _ 

 كيف يحدث

 _ 

 متى يحدث 

_ 

 ماذا ينتج 

https://www.youtube.com/watch?v=6sm_q_kbGcM
https://www.youtube.com/watch?v=6sm_q_kbGcM
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مثال :

 
 

يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات من خالل خريطة المفاهيم التي قام  التلخيص والغلق :
 رحلة التبيان والتعبير الطلبة باستخدامها في م

 

 أمراض األجهزة التناسلية الدرس الخامس : 

 االهداف السلوكية :

 األمراض التي تصيب الجهاز التناسلي  بين  الطالب ميازأن ي -
 رف الطالب مفهوم تكيس المبايض أن يعا  -
 مضاعفات تكيس المبايض الطالب   بيانأن ي -
 هاز التناسلي  تصيب الج يأن يحدد الطالب أنواع السرطان الت -
 أن يوضح الطالب مفهوم االمراض المنقولة جنسيًا  -
 الطالب مفهوم متالزمة نقص المناعة المكتسبة  فسرأن ي -
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 أن يصف الطالب مرض التهاب الكبد الوبائي ب -
 أن يعدد الطالب طرق المحافظة على االجهزا التناسلية   -

 نثوي م مفهوم المناعة أجزاء الجهاز التناسلي الذكري واال الخبرات السابقة :

 الكتاب المقرر م السبورا م جهاز العرض األدوات والوسائل  :

 التعليم المباشر : 

مقدمة يتحدث فيها عن أجزاء الجهاز  بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم -
التناسلي م ثم يوضح ان أي جزء من هذه األجزاء يمكن أن يصاب بمرض 

 األجهزا التناسلية  معين وتسمى هذه االمراض أمراض
يقوم المعلم بتركيز انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من  -

خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل  عرض 
خريطة مفاهيم فارغة ويوضح لهم انهم سيقومون بتعبأتها من خالل ما سيتعلموه 

 في هذا الدرس :

 
يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات  : المراجعة

الصلة بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد وذلك من خالل مراجعة اجزاء 
 الجهاز التناسلي االنثوي والذكري 

والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا االستعراض : 
يقوم المعلم بتقديم التشبيه المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) 

أمراض الجهاز 
 التناسلي 

أمراض تصيب 
 الجهاز التناسلي 

أمراض منقولة 
 جنسيا
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المشبه ( والمفهوم المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ليصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم 
 . الجديد

من خالل المقارنة بين صورا للمبيض السليم وآخر  يقوم المعلم بتوضيح مفهوم تكيس المبايض
  متكيس كم يقوم بتوضيح مضاعفاته

 

يوضح المعلم مفهوم السرطان بشكل عام ثم يوضح أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى كل من 
 الذكور واالناث وهي 

 سرطان الرحم                               سرطان البروستات 

  

 سرطان الثدي                             سرطان المبيض   

   

 يعرض صوراً لبعض هذه االنواع 
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 شرح المعلم مفهوم األمراض المنقولة جنسياً ي

 يوضح المقصود بمتالزمة نقص المناعة البشرية

 

يوضح المعلم للطلبة أن هذا المرض يسببه فيروس يهاجم جهاز المناعة يصبح الجسم بعدها 
 مقاومتها ى التعرف على األجسام الغريبة وغير قادر  عل

أو الذي هنا يمكن أن يقوم المعلم بتشبيه جهاز المناعة بعد اصابته بالشخص الذي يفقد الذاكرا 
 ال يحمل األسلحة

 أوجه االختالف  أوجه الشبه  

عة
منا

ز ال
جها

 
 

اب
ص

الم
 

ال يستطيع التعرف على األجسام الغريبة التي تدخل الى  -
 الجسم 

 ال يمكنه افراز االجسام المضادا المناسبة لمحاربة األجسام -
 يصبح معرضًا للعديد من األمراض بسبب الجراثيم الضارا  -
 ال يمكن عالجه  -

 يصيب جهاز المناعة  -
 سببه فيروس  -
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ذي
ص ال

شخ
ال

 
 

كرا
الذا

قد 
يف

 

 ال يستطيع التعرف على االشخاص  -
 ألشخاص ال يستطيع تحديد األسماء المناسبة ل -
يصبح معرضًا لالحتيال والخداع من قبل العديد من االشخاص  -

 السيئين 
 ال يمكن عالجه -
 

 يصيب دماغ االنسان  -
 سببه تلف في خاليا الدماغ  -

يشرح المعلم أيضًا مرض التهاب الكبد الوبائي ب موضحًا أسبابه وطرق اإلصابة وانتقال العدوى 
 إضافًة إلى أعراضه 

 معلم طرق المحافظة على سالمة االجهزا التناسلية ثم يشرح ال

 : االستقصاء / النشاطات

 يطلب من المعلم في هذه المرجلة بعض النشاطات :

 البحث في أمراض أخرى تصيب الجهاز التناسلي  -1

 البحث عن أمراض أخرى منقولة جنسياً  -2

 ي الوقاية منها خطورا إصابة االم الحامل بالحصبة األلمانية ودور التطعيم ف -3

: يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن األمور التي تعلموها من خالل جدول التبيان والتعبير
 يوضحون فيه أمراض الجهاز التناسلي 

 معلومات أخرى  مضاعفاته أعراضة  أسبابه  أمراض األجهزا التناسلية
 

امراض تصيب الجهاز 
 التناسلي 

     تكيس المبايض

 السرطان 

     االيدز  أمراض منقولة جنسيا
التهاب الكبد 

 الوبائي ب
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 : الحوار والمناقشة

 يقوم المعلم بمناقشة الطلبة فيما تعلموه وتوضيحه بعد أن قاموا بتنظيمه وفق خريطة مفاهيمية 

يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على  االختراع :
يسهم في إعادا تشكيل البنية  يفاهيم الجديدا  م والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الذالم

 يتم أيضًا قراءا مادا الكتاب وتوضيح ما فيها من صور ورسومات المعرفية للمتعلم .

 التطبيق :

يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا م من خالل تكليفهم بتصميم نشاط 
 عاون مع اللجنة الصحية يقومون من خالله بتخصيص يوم   بالت

 في االذاعة المدرسية للتوعية بأحد هذه االمراض :

 سرطان الرحم   -سرطان الثدي            -

سرطان البروستات  وعمل مجلة حائط للتوعية بهذه األمراض من  -سرطان المبيض         -
 ما بينهاخالل العمل ضمن مجموعات توزع المهام في

يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات من خالل خريطة المفاهيم التي قام  التلخيص والغلق :
 الطلبة باستخدامها في مرحلة التعليم المباشر 

 (4يكلفهم بحل ورقة عمل رقم )
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 (4ورقة عمل رقم )

 أكتب المراحل المختلفة المشار اليها باألرقام  -1

1- _________________ 

2-     _________________7- ____________________ 

3-     _________________8- ___________________ 

4-     _________________9- ___________________ 

5- ________________ 

6- _______________ 

 

 حدد مرحلة الوالدا المناسبة لكل صورا وتحدث عنها -2

___________________        _____ 

    ________________________ 
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 الفصل الثالث : الجهاز البولي 

 تركيب الجهاز البولي  الدرس األول : 

 األهداف السلوكية :

 الطالب أجزاء الجهاز البولي   دأن يعد -
 أن يبيان الطالب أهمية الجهاز البولي في اإلنسان -
 از البولي  أن يحدد الطالب وظيفة كل جزء من أجزاء الجه -
 أن يصف الطالب تركيب كل جزء من أجزاء الجهاز البولي -
-   

   م أنواع األجهزا م تركيب األجهزا مفهوم الجهاز الخبرات السابقة : 

 األدوات والوسائل :

م حبوب فاصولياءم صور ورسوم توضيحية م الكتاب المقرر م السبورا م جهاز العرض 
 فيديوهات تعليمية 

 كلية خروف م أدوات تشريح م حوض تشريح م قفازات بالستيكية م عدسة مكبرا  لتنفيذ النشاط :

 اإلجراءات :

 التعليم المباشر :  
مقدمة يتحدث فيها عن تناول االنسان  بالتمهيد للدرس من خالل يقوم المعلم -

اد الغذائية الالزمة للنمو والطاقة وغيرها وتقوم بتفاعالت كيميائية و العديد من الم
الكسدا والتي ينتج عنها مواد كيميائية وفضالت تغير التوازن الطبيعي تسمى ا

 للدم والخاليا واالنسجة المختلفة 
 

يقوم المعلم بتركيز انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من  -
من خالل توجيه بعض األسئلة : كيف يتخلص الجسم و خالل تحديد األهداف م 
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ماذا تسمى هذه العملية ؟ أي جهاز تتوقعون أن يقوم بهذه من هذه الفضالت ؟ 
 المهمة ذات االهمية ؟

 
 المراجعة :

يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات الصلة 
 بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد .

 االستعراض : 

بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة يقوم المعلم يقوم المعلم 
بتقديم التشبيه المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) المشبه ( 
 . والمفهوم المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ليصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم الجديد

 لم بدايًة تركيب الجهاز البولي لينتقل بعد ذلك بشرح كل منها بشيء من التفصيليوضح المع

  

 يبدأ المعلم في شرح االجزاء بالتفصيل فيبدأ بالكلية 
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 يقدم المعلم هنا التشبيه والذي يتعلق بشكل الكلية ووظيفتها وتركيبها الداخلي

 الكلية
 الوظيفة التركيب الداخلي الشكل
تركيبها الداخلي يشبه  صولياءتشبه حبة الفا

 األهرامات
 تشبه المصفاا 

الكلية أكبر حجمًا من حبة 
 الفاصولياء

تصفية الدم  ىالكلية تعمل عل األهرامات داخل الكلية صغيرا 
 من الفضالت 

 

 ثم الحالبين 

 



199 
 

 والمثانة 

 

 

( عن طريق 1):يطلب من المعلم في هذه المرحلة تنفيذ النشاط رقم  االستقصاء / النشاطات
تقسيمهم إلى مجموعاتُ و يطلب المعلم منهم رسم األجزاء التي يشاهدونها ومقارنتها بما تم 

 تدريسه لهم
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 : التبيان والتعبير

كذلك من خالل رسم الكلية موضحين أجزاءها و عماا شاهدوه يطلب المعلم من الطلبة التعبير  
خاللها األجزاء ووظيفتها والخصائص المظهرية  من خالل رسم خريطة ذهنية  يلخصون من

 كاللون والشكل

 

 

 : الحوار والمناقشة

 يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في 

 دور الهرمونات التي تفرزها الغدا الكظرية في افراز البول -
وض الكلية حالمضاعفات التي يمكن حدوثها في حال انسداد الحالب أو  -

 بحصوات 
معلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على يتم عرض ال االختراع :

المفاهيم الجديدا وهي مستويات التنظيم البيولوجي م النسيج م والتأكد من حدوث التعلم ذو 
يتم أيضًا قراءا مادا الكتاب م كمايسهم في إعادا تشكيل البنية المعرفية للمتعلم  يالمعنى الذ

 سوماتوتوضيح ما فيها من صور ور 

 الكلية 

 لونها

 أجزاؤها

 وظيفتها

 شكلها
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 التطبيق :

يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا م فيكلفهم بعمل مجسم صغير 
 أو اإلسفنجللكلية باستخدام المعجون ) معجون االطفال ( 

من خالل الفيديو اآلتي يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات  التلخيص والغلق :
https://www.youtube.com/watch?v=QJB6J6P3MUg   ويعطي خاتمة يربط

من خاللها الدرس بالدرس القادم وهي " تعلمنا في هذا الدرس أجزاء الجهاز البولي م في 
 الدرس القادم سنتعرف تركيب الوحدا االنبوبية الكلوية 

 وبية الكلويةتركيب الوحدة االنبالدرس الثاني : 

 األهداف السلوكية  :

 ف الطالب مفهوم الوحدا االنبوبية الكلوية )النفرون ( أن يعرا  -
 الطالب أجزاء الوحدا االنبوبية الكلوية   بيانأن ي -
 الطالب وظيفة كل جزء من أجزاء الوحدا االنبوبية الكلوية  بينأن ي -

  : مفهوم الكليةالخبرات السابقة 

صور ورسوم توضيحية م ,  سبورا م الكتاب المقرر و جهاز العرضالاالدوات والوسائل :
 فيديوهات تعليمية 

 االجراءات :

 التعليم المباشر :  

يقوم المعلم بالتمهيد للدرس من خالل مقدمة يتحدث فيها عن  التركيب الدقيق  -
 للكلية والذي يلعب دورًا هاما في قدرتها على تكوين البول 

باه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من يقوم المعلم بتركيز انت -
خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل توجيه بعض 

https://www.youtube.com/watch?v=QJB6J6P3MUg
https://www.youtube.com/watch?v=QJB6J6P3MUg
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عالقة  ااألسئلة : مما تتركب النفرونات ؟ لماذا يوجد عدد كبير منها ؟ هل له
 بتكوين البول ؟

 المراجعة :
لجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم ا

الصلة بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد وذلك من خالل 
 مراجعة تركيب الكلية 

 

 االستعراض : 

يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة يقوم المعلم 
المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) المشبه ( بتقديم التشبيه 

 . والمفهوم المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ليصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم الجديد

يبدأ المعلم بتعريف الوحدا االنبوبية الكلوية ويقوم بعرضها وتوضيحها وشرح تركيب محفظة بوما 
 ووظيفتهاوموقعها 
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ثم يحدد المعلم موقع كل من االنبوب الملتوي القريب واالنبوب الملتوي البعيد والتواء هنلي 
 ويوضح تركيب كل منها

 

 االستقصاء / النشاطات :

 يكلف المعلم الطلبة بالبحث في

 دور ووظيفة كل جزء من اجزاء الوحدا االنبوبية   -
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الى عالم التشريح البريطاني سبب تسمية محفظة بومان بهذا االسم )نسبة  -
 الطبيب وليام بومان (

سبب تسمية التواء هنلي بهذا االسم )نسبة الى عالم التشريح األلماني الطبيب  -
 فريدريش هنلي 

 : التبيان والتعبير 

يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن النتائج التي توصلوا اليها من خالل جدول  على النحو  
 اآلتي :

نبوبية الكلوية تتكون الوحدا اال
 من

 معلومات اضافية  شكله  موقعه

    محفظة بومان
    االنبوب الملتوي القريب 

    التواء هنلي
    االنبوب الملتوي البعيد

 

 : الحوار والمناقشة

يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في النتائج التي توصلوا إليها من خالل توضيح الرسوم واالشكال 
 الكتاب الواردا في
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 االختراع :

يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على المفاهيم الجديدا م 
 والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الذ يسهم في إعادا تشكيل البنية المعرفية للمتعلم .

دا فيقوم بعرض الفيديو في هذا يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديالتطبيق :
 م ثم يوجه لهم بعض األسئلة .الرابط 

https://www.youtube.com/watch?v=p3Hn4n58ccQ 

 التلخيص والغلق :

يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات ويعطي خاتمة يربط من خاللها الدرس بالدرس القادم 
وية في الدرس القادم سنتعلم كيفية تكوين وهي " تعلمنا اليوم تركيب الوحدا االنبوبية الكل

 البول في هذه الوحدا  .

 خطوات تكوين البولالدرس الثالث : 

 األهداف السلوكية  :

 أن يحدد الطالب خطوات تكوين البول  -
 الترشيح  عملية أن يوضح الطالب كيفية حدوث -
 الطالب كيفية حدوث اعادا االمتصاصبيان أن ي -
 فراز االنبوبي    اال مفهوم أن يعرف الطالب -
 الطالب كيفية حدوث االفراز األنبوبي  بيانأن ي -
 أن يستنتج الطالب آثار حبس البول على اإلنسان -
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  مفهوم النفرون م أجزاء النفرون ,  : مفهوم الكليةالخبرات السابقة 

  السبورا م الكتاب المقرر و جهاز العرضاالدوات والوسائل :

 التعليم المباشر :  

لم بالتمهيد للدرس من خالل مقدمة يتحدث فيها عن ضرورا تخلص يقوم المع -
 الجسم من الفضالت الناتجة من التفاعالت التي تحدث داخله  

يقوم المعلم بتركيز انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من  -
ض خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل توجيه بع

األسئلة : ما الشكل الذي تكون عليه هذه الفضالت م أين يتم تكوين البول ؟ 
 كيف يتم تكوينه ؟

 المراجعة :

يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات 
الصلة بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد وذلك من خالل 

 عرض مجموعة الصور اآلتية

   

 االستعراض : 



208 
 

يقوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة يقوم المعلم 
بتقديم التشبيه المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) المشبه ( 

 . يصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم الجديدوالمفهوم المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ل

يوضح المعلم خطوات تكوين البول الثالث مراعيًا تحديد مكان حدوث كل منها وشرح ماذا يحدث 
 للبول في هذه المرحلة وكيفية حدوثه 
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 يطلب المعلم من الطلبة عمل مخطط يوضح خطوات تكون البول  االستقصاء / النشاطات :

 

 أين يحدث •

 كيف يحدث•

 ما الذي يساعد في حدوثه •
 

 الترشيح

 أين يحدث •

 كيف يحدث•

 إعادة االمتصاص 

 أين يحدث •

 كيف يحدث•

 اإلفراز االنبوبي 
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 : يان والتعبيرالتب

يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن النتائج التي توصلوا اليها من خالل وصف عملية تكوين  
 رسمه توضيحية صماء للوحدا االنبوبية الكلوية  ضالبول من خالل عر 

 : الحوار والمناقشة

اآلتي عرض الفيديو  يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في النتائج التي توصلوا إليها من خالل
Zs&t=7s-https://www.youtube.com/watch?v=nkVdaFTd 

 االختراع :

يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على المفاهيم الجديدا م 
 يسهم في إعادا تشكيل البنية المعرفية للمتعلم .ي والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الذ

 التطبيق :

مناقشتهم في أهمية عملية  لعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا من خاليدفع الم
 إعادا االمتصاص التي تحدث عبر االنابيب الكلوية 

 التلخيص والغلق :

يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات ويعطي خاتمة يربط من خاللها الدرس بالدرس القادم 
ت تكوين البول وفي الدرس القادم سنتعرف على الفضالت وهي " تعلمنا في هذا الدرس خطوا

 النيتروجينية . 

 الفضالت النيتروجينيةالدرس الرابع :  

 األهداف السلوكية  :

 أن يعرف الطالب مفهوم الفضالت النيتروجينية   -
 أن يوضح الطالب خطوات تكوين الفضالت النيتروجينية    -
 روجينية  نواع الفضالت النيتبين أالطالب  ميزأن ي -
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  مفهوم الحمض م مفهوم الحمض األميني,  : مفهوم الكليةالخبرات السابقة 

  السبورا م الكتاب المقرر و جهاز العرضاالدوات والوسائل :

عينة بول حديث م هيبوبروميت الصوديوم أو هيبوكلوريت لصوديوم م قفازات لتنفيذ النشاط : 
 طبية م انابيب اختبار

  التعليم المباشر : 

دور الرئيس يقوم المعلم بالتمهيد للدرس من خالل مقدمة يتحدث فيها عن ال -
 للجهاز البولي وهو تخليص الجسم من الفضالت السامة 

يقوم المعلم بتركيز انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من  -
جيه بعض خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم للتعلم من خالل تو 

: ما تركيب الفضالت التي يتخلص منها الجهاز البولي ؟ كيف تتكون  األسئلة
 هذه الفضالت

يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات  المراجعة :
 لجديدالصلة بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم ا

   قوم المعلم بعرض أولي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرحياالستعراض : 

يوضح المعلم للطلبة أن هناك العديد من السموم التي ينتجها الجسم والتي يحتاج للتخلص منها 
ومن بينها الفضالت النيتروجينية التي تنتج عن االحماض األمينية وهي الوحدات االساسية في 

 منه االنسان كميات كبيرا تفوق حاجة الجسم تركيب البروتين والذي يتناول 

ثم يوضح لهم ان هناك خطوتين للتخلص من هذه الفضالت هي :
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 ( الكشف عن البولينا اليوريا1تنفيذ النشاط رقم ) االستقصاء / النشاطات :

 

 : التبيان والتعبير

 : تعبئة نموذج التقريرل يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن النتائج التي توصلوا اليها من خال 
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النشاط  يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في النتائج التي توصلوا إليها من خالل : الحوار والمناقشة
 الذي قاموا بتنفيذه

يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على  االختراع :
لم ذو المعنى الذ يسهم في إعادا تشكيل البنية المعرفية المفاهيم الجديدا م والتأكد من حدوث التع

 للمتعلم .

بكتابة  من خال تكليفهم يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدا التطبيق :
 تقرير يجيبون فيه عن السؤالين الواردين في الكتاب المقرر:

ى يتم بواسطتها خروج مادا البولينا من معظم مادا البولينا تخرج مع البول هل هناك وسيلة اخر  -
 جسم االنسان  ؟

ماذا تتوقع أن يحدث في حال عدم تخلص الجسم من البولينا وحمض البوليك ؟ وما االضرار  -
 المترتبة على ذلك ؟

يقوم المعلم بتلخيص النتائج والتفسيرات ويعطي خاتمة يربط من خاللها  التلخيص والغلق :
 الدرس بالدرس القادم

 

 مشكالت صحية للجهاز البولي   الدرس الخامس :

 األهداف السلوكية  :

دأن ي -  الطالب المشكالت الصحية للجهاز البولي حدا
 الطالب األسباب التي تؤدي إلى مشكالت في الجهاز البولي  ستنتج أن ي -
 الطالب مفهوم الفشل الكلوي     بيانأن ي -
 أن يوضح الطالب  مفهوم حصى الكلية    -

  أجزاء الكلية ,  : مفهوم الكليةالسابقة  الخبرات

  السبورا م الكتاب المقرر و جهاز العرضاالدوات والوسائل :
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طقم تشريح كامل م لوح خشبي أو حوض تشريح م ,زوج أرنب ) ذكر وانثى(لتنفيذ النشاط : 
  كلوروفورم م قطن م اسفنج م أواني زجاجية وأحواض فيها ماء م مطرقة م مسامير م دبابيس

 التعليم المباشر :  

انه هناك العديد من يقوم المعلم بالتمهيد للدرس من خالل مقدمة يتحدث فيها  -
 المشكالت التي يمكن ان تصيب الجهاز البولي 

يقوم المعلم بتركيز انتباه التالميذ على ما هو مطلوب إنجازه في هذا الدرس من  -
لتعلم من خالل توجيه بعض خالل تحديد األهداف م كما يقوم بإثارا دافعيتهم ل

 األسئلة
 المراجعة :

يقوم المعلم بتهيئة المتعلم للتعلم الجديد م من خالل التأكد من الخبرات السابقة ذات 
الصلة بالتعلم الجديد م  والتي تعد ركيزًا ضرورية للتعلم الجديد وذلك من خالل 

 عرض مجموعة الصور اآلتية

 االستعراض : 

ي للمعلومات الجديدا والتوضيح والشرح وفي هذه المرحلة يقوم المعلم يقوم المعلم بعرض أول
بتقديم التشبيه المناسب م وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين المفهوم الجديد ) المشبه ( 
 . والمفهوم المألوف لدى المتعلم )المشبه به ( م ليصبح المتعلم أكثر ُألفًة مع المفهوم الجديد

 الفيديو اآلتي حول الجهاز البولي ومرض الفشل الكلوي يقوم المعلم بعرض 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ_QEc7hMk8 

ثم يوضح لهم من خالل ما شاهدوه مفهوم الفشل الكلوي وأسبابه وكيفية تجنبه م كما بوضح لهم 
 ومبدأ عمل الجهاز المستخدم فيها  عملية غسيل الكلى

 يقدم المعلم التشبيه الذي يوضح عمل جهاز غسل الكلى 

 أوجه االختالف  أوجه الشبه  

https://www.youtube.com/watch?v=bJ_QEc7hMk8
https://www.youtube.com/watch?v=bJ_QEc7hMk8
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 وظيفته تنقية الدم من الفضالت والسموم - جهاز غسل الكلى 
يتركب الجهاز من مدخل يمر عبره الدم  -

 المحمل بالفضالت 
ن يمر الدم عبر أغشية تقوم بتخليصه م -

 الفضالت 
يتركب الجهاز من مخرج يخرج منه الدم  -

 النقي ليعود الى الجسم

 جهاز غسل الكلى أكثر دقة وتعقيدًا  - 
 

جهاز غسل الكلية يستخدم فيه  -
 محلول  سائل يشبه تركيبه بالزما الدم 

 
يكون عمل جهاز غسل الكلى من  -

 خالل ربطه بوريد كلوي وشريان كلوي 
 

لفشل الكلوي ال يمكن لمريض ا -
 العيش دون جهاز غسل الكلى 

 

 وظيفته تنقية الماء من الشوائب والجراثيم  - جهاز تنقية المياه )الفلتر(
يتركب الجهاز من مدخل يمر عبره الماء  -

 المحتوي على الشوائب 
يمر الماء عبر أغشية تخلصه من الشوائب  -

 والجراثيم
يتركب الجهاز من مخرج يخرج منه الماء 

 نقي ليتم شربهال
 

 يشرح المعلم موضوع حصى الكلية موضحا االسباب التي تؤدي إلى تكونها 

 

( باتباع 2يقوم المعلم بمساعدا المتعلمين في تنفيذ النشاط رقم ) االستقصاء / النشاطات :
 الخطوات الواردا في الكتاب 

 رارا يكلف المعلم الطلبة في البحث في الفروق بين حصى الكلية وحصى الم
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 : التبيان والتعبير

رسم أجزاء الجهاز يطلب المعلم من الطلبة التعبير عن النتائج التي توصلوا اليها من خالل  
 البولي كما شاهدوها أثناء التشريح

 : الحوار والمناقشة

توضيح الرسوم واألشكال  يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في النتائج التي توصلوا إليها من خالل
 حية الواردا في الكتاب التوضي

يتم عرض المعلومات مرا أخرى يراعى فيها ترتيب المعلومات م والتركيز على  االختراع :
المفاهيم الجديدا م والتأكد من حدوث التعلم ذو المعنى الذ يسهم في إعادا تشكيل البنية المعرفية 

 للمتعلم .

مواقف جديدا من خالل إثارا التساؤالت يدفع المعلم طلبته إلى تطبيق ما تعلموه في  التطبيق :
حول السلوكيات التي يمكن من خاللها المحافظة على الجهاز البولي ثم يقوم المعلم بعرض 

 أشياء يمكنها الحفاظ على الكلية  10الفيديو الذي يحتوي على 

https://www.youtube.com/watch?v=Q80JLPFaO94 

لنتائج والتفسيرات المتعلقة بالمشكالت الصحية للجهاز يقوم المعلم بتلخيص االتلخيص والغلق : 
 البولي

 (4يكلف الطلبة بحل أسئلة الفصل  والوحدا الواردا في الكتاب و يكلفهم بحل ورقة عمل رقم ) -
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 (4ورقة عمل رقم )

 أكتب األجزاء البولية الُمشار إليه باألسهم  -1

 

 تها استخدم األسهم لكتابة أجزاء الكلية التي تعلم -2

 

 أرسم الوحدا االنبوبية الكلوية موضحًا أجزاءها  -3
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(  : كتاب تسهيل مهمة صادر من جامعة القدس موجه لمديرية التربية والتعليم 11ملحق  )
 جنوب الخليل

 



220 
 

(  كتاب تسهيل مهمة صادر من مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل موجه 12ملحق  )
 لمديري المدارس
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 داول فهرس الج

رقم 
 الجدول

رقم  عنوان الجدول
 الصفحة 

 62  2018/2019توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس وعدد الطلبة  1.3
 63 توزيع أفراد العينة تبعًا للجنس والمجموعة 2.3
نتائج معامل االرتباط بيرسون الرتباط محاور المقياس مع الدرجة الكلية  3.3

الثبات لكل محور من محاور مقياس مهارات ما وراء  للمقياس قيم معامالت
 المعرفة

69 

 69 قيم معامالت الثبات لكل محور من محاور مقياس مهارات ما وراء المعرفة 4.3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيل الدراسي  1.4

 لدى أفراد العينة حسب طريقة التدريس
76 

الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيل الدراسي  المتوسطات 2.4
 لدى أفراد العينة حسب الجنس

77 

( لدرجات ANCOVAنتائج اختبار تحليل التباين الثنائي المصاحب ) 3.4
الطلبة في اختبار التحصيل الدراسي حسب طريقة التدريس والجنس 

 والتفاعل بينهما

78 

لة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيل الدراسي المتوسطات الحسابية الم 4.4 عدا
 البعدي لدى أفراد العينة تبعًا لطريقة التدريس .

79 

لة واألخطاء المعيارية الختبار التحصيل الدراسي  5.4 المتوسطات الحسابية المعدا
 البعدي لدى أفراد العينة تبعًا للجنس .

79 

لة واألخطا 6.4 ء المعيارية الختبار التحصيل الدراسي المتوسطات الحسابية المعدا
 عًا للتفاعل بين الجنس والطريقةالبعدي لدى أفراد العينة تب

80 

أداا لى رية الستجابات أفراد العينة عالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا 7.4
 حسب طريقة التدريس يما وراء المعرف التفكير قياس مهارات

82 

أداا رية الستجابات أفراد العينة على لمعياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا 8.4
 حسب الجنس يما وراء المعرف التفكير قياس مهارات

83 
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( لدرجات ANCOVAنتائج اختبار تحليل التباين الثنائي المصاحب ) 9.4
 يما وراء المعرف التفكير قياس مهاراتأداا على  استجابات أفراد العينة

 حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

84 

لة واألخطاء المعيارية لدالمتوسطا 10.4 رجات استجابات أفراد ت الحسابية المعدا
 تبعًا لطريقة التدريس  يما وراء المعرفالتفكير قياس مهارات أداا العينة على 

85 

لة واألخطاء المعيارية لد 11.4 رجات استجابات أفراد المتوسطات الحسابية المعدا
 تبعًا للجنس . يما وراء المعرف التفكير قياس مهاراتأداا العينة على 

85 

لة واألخطاء المعيارية لد 12.4 استجابات أفراد رجات المتوسطات الحسابية المعدا
تبعًا للتفاعل بين  يما وراء المعرفالتفكير قياس مهارات أداا العينة على 

 الجنس والطريقة .

86 
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