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 إقرار المشرف

 
ـ و  ههه   اثرربرنبمررتدرربرربمادةراألررتء را   ررت رأشهد  أ  عدهه هذ  ههرس هة اههوةو هةبـاهه

 دهو ( هةته  قده    العأللةرفةراكتستبرطلدةركل ةرالتبب ةرا ستس ةرللألهتماترالعألل ةر



ء  ه   تلببهو  ( قه  جه ب شرشه هو    ه  جه   دنىرعدبهللارإسألتع لطوةبو هةبوجستي   
ـم( نيل ذرجو هةبوجستي    ط هئق ق ريس هةعب
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ـهو ة ،أرشح  رس هة اوةو ةببنوقشو.   نوء دبى هةتـصيو   هةبت
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 إقرار الخبير اللغوي

ر
ـ و  ههه        اثرربرنبمررتدرربرربمادةراألررتء را   ررت رالعأللررةرأشههد  أ   ههرس هة اههوةو هةبـاهه

( هةته  قده     دهو طوةبهو فةراكتستبرطلدرةركل رةرالتبب رةرا ستسر ةرللألهرتماترالعألل رة
ـيهو (  دنىرعدبهللارإسألتع ل هةبوجستي    شرشه هو ، ق  ج ب   هجعتدو  ه  هةنوييهو هةبي

ـأههو ش اههبـ   ـيههو، شحيههأ أصههبح   ةت دببهه  اههبيل مههوأل  هه  هلملههوء  هةتعبيهه ه  هةبي
  لجبه  قع .
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رإقبامرالخد برالعلألة ر
ـ و  هههههههه    اثربرنبمرتدرربربمادةراألرتء را   رت رالعأللرةرفرةرأشد  أ َّ هة اوةو هةبـا

( هةتهه  قدهه     دههو طوةبههو اكتسررتبرطلدررةركل ررةرالتبب ررةرا ستسرر ةرللألهررتماترالعألل ررة
ـيبدههو دببيههول،    صههوةحو  )دنررىرعدرربهللارإسررألتع ل رهةبوجسههتي   قهه  أجن هه  قد

 ةببنوقشو    هةنوييو هةعببيو.  
 
 
ر

 هةخبي  هةعبب                                                 
 

ـقيع                                         هةت
 هالال:            
 هةتوريخ:                                       

 
ر
 

 

 

 

 

 

 



 إقرار لجنة المناقشة 

 

ـ و   نحهه  أدءههوء ة نههو هةبنوقشههو نشههد  ش ننههو هطبعنههو دبههى  ههرس هة اههوةو هةبـاهه
اثبرنبمتدررببمادةراألتء را   ت رالعأللةرفةراكتستبرطلدةركل ةرالتبب رةرا ستسر ةر ه 

عاههبوديل(  قهه  قبهه   ( هةتهه  قهه  تدو  طوةبههو هةبوجسههتي    نههى دبهه هللألهررتماترالعألل ررة
ـجههه نو و جههه   ة شهههوةدبـأل ةنيهههل ذرجهههو  ـيوقدهههو   هههو ةهههه داقهههو  دهههو ، و  نوقشهههتدو وههه   حت

ـم  تد              ( .  –هةبوجستي   ط هئق ق ريس هةعب
 

ْسالمْعبدهللاْسلمانأ.د.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْأ.د.يوسفْفاضلْعلوان

ًْ ْعضواْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْرئيسا

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْأ.د.ْيوسفْفالحْمحمدْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْأ.د.مكارمْعادلْخليل

ْعضواْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْعضواْومشرفا
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ْشكرْوْأمتنان

ْ

ْ ْوخلق ,ْ ْلذكره ً ْمفتاحا ْالحمد ْجعل ْالذي ْهلل ْوشكرهْْاألشياءالحمد ْبحمده ناطقةً

والصالةْوالسالمْعلىْنبيهْمحمدْالمشتقْاسمهُْمنْاسمهْالمحمودْوعلىْالهْالطيبينْ

ْبعدْ...ْإماالطاهرينْأوليْالمكارمْوالجودْ,ْ
ْ

(ْفالحْالساعديأستاذيْالفاضلْ)أ.د.يوسفْْإلىفأقدمْشكريْوامتنانيْالخالصينْْْْْْْ

ْ ْْإعدادالذيْاشرفْعلى ْفكانتْله ْالرسالة ْوالمالحظاتْالقيمةْْاآلراءهذه السديدة

منْوقتهْوجهدهْالكثيرْإلتمامْهذاْالبحثْفلهْكلْالودْْأعطىوالمتابعةْالدقيقةْوالذيْ

ْواالحترامْ.
ْ

ضلْ.ْيوسفْفاْالفاضلْ)ْأْ.ْدْاألستاذْإلىشكريْالجزيلْوامتنانيْالكثيرْْوأقدمْْْْْْ

ومالحظاتْعلميةْومتابعةْمستمرةْْأبويةلمستهْمنهْمنْرعايةْْعلوانْالتميميْ(ْلما

ْمتطلباتْبحثيْْأكمالالكبيرْفيْْاألثرطيلةْمدةْدراستيْكانْلهاْْواإلرشادفيْالنضجْ
ْ

ْالْإلىبخالصْالشكرْواالمتنانْْوأتقدمْْْْْْ ْالسمنارْفيْقسم ْبلجنة دراساتْاألساتذة

ْلطرائقْالتدريس ْْلماْالعليا ْمنْجهود ْومؤازرةْْوأراءقدموه ْوتشجيع ْسديدة علمية

ْوتوجيهاتْقيمةْ.
ْ

ْْْْْْْ ْوامتناني ْبآرائهمْْإلىوشكري ْاالستعانة ْتمت ْالذين ْوالخبراء األساتذة

ْوتوجيهاتهمْالقيمةْ.
ْ

ْْْْْْْ ْْأقدمْإنويسرني ْالخالصين ْوامتناني ْكليةْْإلىشكري ْفي ْالعلوم ْقسم رئيس

بذلهْمعيْْ.ْدْ.ْمنذرْمبدرْعبدْالكريمْ(ْلماةْديالىْ)ْأْ.ْمْجامعْ-ْاألساسيةالتربيةْ

ْ ْاكبر ْلها ْكان ْسديدة ْمالحظات ْمن ْقدمه ْوما ْمباركة ْجهود ْْاألثرمن ْإتمامفي

ْمتطلباتْهذهْالرسالةْ.ْْ
ْ

ْ

ْفيْطرائقْْوأصدقائيزمالئيْْإلىوشكريْوامتنانيْْْْْْْ ْالدراساتْالعليا فيْقسم

التدريسْلماْأبدوهْليْمنْمساندةْونصحْوتسهيالتْطيلةْمدةْالدراسةْوأعدادْالبحثْ

ْوْزهراءْوْرناْ(ْ.ْْْإستبرقواخصْمنهمْكلْمنْ)ْ
ْ

بعيدْفيْتقديمْيدْالعونْوالنصحْْأومنْقريبْْأسهمكلْمنْْإلىشكريْْوأخيراْْْْْْ

ْممنْلمْيسعنيْالمجالْلذكرهْ.ْ

ْوفقهمْهللاْلماْيحبْويرضىْوجزاهمْخيرْالجزاءْ

ْ

ْومنْهللاْالتوفيقْ...
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ْ

ْ

ْ

ْ
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 أ  
 

 اإلهـــــــــــداء

الى...

...ربالعالمينوخالقالسمواتواألرضيامنألهمتنيالصحةوالسالمة

والتوفيقفيكتابةهذهالرسالة...

وخاتمالنبيينوسـيداألمة...رسولهللاونبيالرحمةومنقذالبشريةونبي

المرسلين)صلىهللاعليهوالهوسلم(



ةلحظنامنكلّتأناملهليقدملو إلىمنجرعالكأسفارغاًليسقينيقطرةحب

 منحصداألشواكعندربيليمهدليطريقالعلمو سعــادة

 والديالعزيزإلىالقلبالكبير

 

 لىمنأرضعتنيالحبوالحنانإ

 الشفاءإلىرمــزالحــبوبلســم

 إلىالقلبالناصعبالبياضوالدتيالحبيبة

 

وأقدمجزيلالشكروالعرفانإلىزوجيلماقدمهمندعمومساندةوتشجيعكان

 لهاألثرالبالغفيجميعمراحلالدراسةوالبحث

 

 إلىالقلوبالطاهرةالرقيقةوالنفوسالبريئةإلىرياحينحياتيإخوتي

 
إلىاألرواحالتيسكنتتحتترابالوطنالحبيبالشهــــداءالعظـــام

 الذينضحوابدمائهمالزكيةترابالوطن

 
 

اآلنتفتحاألشرعةوترفعالمرساةلتنطلقالسفينةفيعرضبحرواسعمظلم

هوبحرالحياةوفيهذهالظلمةاليضيءإالقندياللذكرياتذكريـــاتاألخــوة

 صدقائياأيدةإلىالذينأحببتهموأحبونالبع

 إلىالذينبذلواكلجهٍدوعطاءلكيأصلإلىهذهاللحظةأساتذتيالكرام

 إليكمجميعاًأهديهذاالبحث
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 ترى الباحثة أن المعلم عنصر مهم في العملية التربوية, حيث أنه القادر على أن

يجعل من المهارات العملية التي يكتسبها طالبه جزء من سلوكهم, وذلك من خالل 
 تفاعله معها ومعهم, وأيضا من خالل المواقف التي يتخذها هو شخصيا.
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وأن مؤسسات إعداد المعلمين في العراق لم تحقق أهدافها لذلك يجب زيادة الكفاءات 
المؤسسات وضرورة احتواء برامج المهنية والعملية ألعضاء هيئة التدريس في هذه 

 إعداد المعلمين على مختلف المتغيرات والمتطلبات الجديدة.

مؤشر لضعف المهارات العملية لدى معلمي أو مخرجات قسم العلوم بكليات    
التربية األساسية لكون أن مادة األحياء العملي تواجه اإلهمال لقلة عدد الوحدات 

 دم اهتمام تدريسي هذه المادة والمعيدين بها.لتدريس مادة الخلية العملي وع

حياء من المواد الدراسية المهمة في حياة اإلنسان فضالً عن تعد مادة علم األ     
كونها علماً يدرس مختلف الكائنات الحية وتنوعها وتصنيفها وما تقوم به من وظائف 

في مادة  وفعاليات حيوية, ومن خالل إجراء استطالعا شمل عينة من المدرسين

وفي عدد من  من أعضاء هيئة التدريس( 15اإلحياء العملي والنظري وبلغ عددهم )
كليات التربية األساسية في بغداد, ميسان, ديالى, واسط, وقد أسفر استطالع الرأي 

 -عما يأتي :

 واإللقاء واالستظهار واالستجواب طريقة الحفظ عملونمن المدرسين يست%85إن -1
المختبر بشكل صحيح وسليم ويعود السبب  اعملومدرسين لم يست% من ال90إن  -2

إلى عدم احتواء المختبرات على متطلبات إجراء التجارب, أو لكون الوقت غير كاف 

ألجراء التجارب أو لكثرة عدد الطالب وعدم وجود مختبرات كافية الستيعابهم بشكل 
 صحيح وسليم.

ي إذ ال يتيح لهم الفرصة ممارسة لمالعالعلمي وانعكس ذلك على تدنى مستوى     

النشاطات بأنفسهم, لذا فالخبرة التي تكتسب في مرحلة اإلعداد سواًء على مستوى 
األهداف التعليمية عن  المعاهد أو الكليات ال شك أنها تمثل البنية األساسية لتحقيق

لعلمي, أن يحقق التكامل بين الجانبيين النظري وا نبغيالذي ي التدريس الفاعل طريق

إضافة إلى التأكيد على النظرة الشمولية للمتعلم في تنمية قدراته وممارسة العمليات 
العقلية وأدائه للمهارات العملية ومراعاة ميوله وحاجاته ودوره االيجابي في العملية 

 التعليمية.

 (752: 1988)العاني,
ومن خالل عملي لتأكيد ذلك قامت الباحثة باستطالع أراء تدريسي مادة األحياء ال

عمل الباحثة كمعيدة في كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى الحظت أن تدريس هذه 
يفتقر إلى الكفاية في األداء, وأن هناك ضعف في ممارسة  )علم الخلية( المادة

 المهارات العملية لدى الطلبة في كليات التربية األساسية.

امج تدريبي خاص بمختبر علم اإلحياء وهنا تولدت لدى الباحثة فكرة استخدام برن
من  فادةاإلهارات العملية  المهمة ومدى الم هملطلبة كلية التربية األساسية الكتساب

نتائج البرنامج التدريبي في تحسين العملية التعليمية, وفي ضوء ما تقدم يمكن صياغة 

 مشكلة البحث بالسؤال األتي : 
 طلبة كلية التربية األساسية اكتساب ء العملي فيمادة األحيا ثر برنامج تدريبي فيأما 

 لمهارات العملية ؟ل

 

 -ثانيا: أهمية البحث:
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يتسم العصر الحديث بالتطورات والتكنولوجيا التي أذهلت اإلنسان وجعلته غير    
قادر على مالحقتها في بعض األحيان, ويرجع ذلك إلى تعددها من ناحية وسرعة 

هذه التطورات لها دور بارز في حياة البشر على مر حدوثها من ناحية أخرى وأن 

 التاريخ العلمي.
 (16: 2001)عبد السالم,

أن من مستلزمات مواكبة التطور بشتى مجاالته امتالك الفرد مهارات أساسية  إذ

يمكن أن يكتسبها من محتوى التعليم والذي يجب أن يعكس سمتين أساسيتين, األولى 
قاته التي تهم الحياة اليومية لجميع إفراد المجتمع وهذه أنه يستند إلى العلم وتطبي

العملية مع التقدم واالزدهار, والسمة الثانية تتمثل في الهيمنة الحالية للتكنولوجيا 

 المبنية على العلم وتطبيقاته.
 (36: 1984)فيزي,

 وإيمانا بهذا التوجه باشرت الدول المتقدمة بتطوير مناهجها كي ال تكون قاصرة على

الجانب المعرفي بل تتعداه لتشمل الجانب المهاري والوجداني من خالل االهتمام 
بالنشاطات المختبرية والميدانية التي يكون فيها المتعلم ايجابيا ويكتسب المهارات 

التي تعينه في تعلم واكتساب الحقائق والمفاهيم والتعميمات العلمية ومن ثم إتقانها قدر 

فاءة على وفق طبيعة الدراسة والتخصص العلمي كي يكون اإلمكان واستخدامها بك
 تعلمه فعاالً. 

 ( 35: 1976)عليان,

مع االتساع الالمحدود للمعرفة وتنامي المعلومات والتقدم في وسائل التعليم والتعلم    
واالتصال, يواجه التعليم عدداً من التحديات التي يجب مواجهتها والبحث عن 

لها, يأتي في طليعتها : االنفجار المعرفي والتغير السريع  األسلوب األمثل للتصدي

ً وتعلماً,  ً لكل نظم العطاء والتلقي تعليما لحقائق العلم, وقد تطلب ذلك تغييراً حقيقيا
ً وأدوات, معطيات ومفردات, فقد اكتسب تعليم العلوم أهمية خاصة إلسهامه  منهاجا

الوعي لدى المتعلم بدور العلم في في تحقيق مجموعة من األهداف المرتبطة بتكوين 

 حياة اإلفراد. 
أصبحت العلوم وتطبيقاتها من ضروريات الحياة, ومع هذا التطور العلمي المذهل    

ن الضروري تعليم العلوم بالشكل الذي يساعد المتعلمين على مواجهة مأصبح 
كسابهم المشكالت وإيجاد الحلول لها وتنمية قدراتهم على التفكير من خاللها وإ

 المعارف والمهارات األساسية المناسبة لطبيعة العصر المتسارع في التطور.

قد دفع هذا األمر التربويين إلى مواصلة الجهود بحثا عن كل ما يؤدي إلى تحسين   
أسهمت هذه الجهود في تطوير العديد من أساليب وطرائق التدريس  إذتدريس العلوم, 

عملية التعليمية وتوظف كل اإلمكانات المتاحة لتحقيق التي تجعل من المتعلم محورا لل

 هذا الهدف.
 (2: 2011فياني,ي)الس

التعليم والتدريس طريق واحد إلى نهضة حقيقة وتنمية مجتمعية شاملة, لذلك  يعد   

أصبح من الضروري سعي المتخصصين للنهوض بالعملية التعليمية والتدريسية 
عصر المعرفة والنمو االقتصادي والثقافي  لتهيئة اإلفراد والمجتمع لمتطلبات
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والمعرفي, فالفرد والمعني بالتعليم أو التدريب هو الوسيلة والهدف للتنمية والنمو 
 االجتماعي واالقتصادي والصحي للمجتمعات.

( على أن التدريب العملي عملية منظمة لها مدخالتها 2001قد أكد جابر )  

لى سائر األنظمة التعليمية والتربوية األخرى, ومخرجاتها وينطبق عليه ما ينطبق ع
حيث يشكل األفراد المراد تدريبهم المدخل الرئيسي في نظام التدريب وذلك بتزويدهم 

وإكسابهم الخبرات التي من شأنها أن تمكنهم من أداء المهام المتعلقة بعمل ما أو ترفع 

 .من مستوى أدائهم وكفاءتهم
 (6: 2001)جابر,

من الضروري أن يهتم القائمون على العملية التدريبية بتنمية جميع لذا أصبح     

المهارات التي ترفع من كفاءة أداء الطلبة والتي يحصلون عليها من المقررات 
 المختلفة وخاصة مقررات العلوم المصاحبة للتخصص خالل فترة التدريب.

ؤتمرات دولية قد حظي التدريب العملي باهتمام بالغ على كل المستويات في م   

ليونسكو ل منظمة التعليم التابعة متعددة دعت إلى ضرورة تطوير مناهجه, حيث أكدت
م, 1978على ذلك في المؤتمر الدولي األول للتعليم التقني والمهني في برلين عام 

( وفي 1994م,) اليونسكو 1992وفي المشروع الدولي للتعليم التقني والمهني

م في استراليا, اليونان, اإلمارات 1998ة التي عقدت عاممؤتمراتها اإلقليمية الخمس
العربية المتحدة, اإلكوادور, كينيا وفي المؤتمر الثاني للتعليم التقني والمهني الذي 

, وأخيرا بالمؤتمر والمعرض التقني 1999عقد في سيئول بكوريا الجنوبية في أبريل 

 .2011السعودي 
ل على تطوير آليات اكتساب المعارف والعلوم عن فقد اهتم كثير من التربويين بالعم  

( أن أهم التغيرات 2005فتحطريق التدريب على المهارات, حيث يرى )ال

والتوجهات التربوية التي أحدثت ثورة في مفاهيم التربية وأساليبها هو االتجاه العالمي 
حول الحديث في التحول من التدريس إلى التعلم, ومن صيغة المناهج المتمركزة 

المعلم إلى المتمركزة حول الطالب والنواتج العلمية والتعليمية, ولذلك أنصب اهتمام 

 خبراء التربية على بناء المعارف من خالل التدريب.  
 (71: 2005,لفتح)ا

وإن المتطلبات األساسية للمجتمع تتطلب وجود عقلية تعتمد على التفكير واالبتكار 
لدراسات بالدور الذي قوم به استراتيجيات وطرائق واإلبداع, لذا أوصت العديد من ا

تطبيقية التدريــــس المختلفــــة فــــي تنمية المهارات العملية في العلوم ال

( و 65: 2007( و )فرحـــان,69: 2005شريف,( و )111: 2001)السليم,
مختلفة في  استراتجيات وطرائق( والتي توصلت إلى أن استخدام 78: 2009,جعفر)

 .ةبالطل ىدريس يسهم في تنمية واكتساب المهارات العملية لدالت

ساب الطلبة تكما تؤكد األدبيات التربوية في مجال تدريس العلوم على أهمية إك
للمهارات العملية كهدف أساس من أهداف تدريس العلوم, بحيث أصبح من الصعب 

ً فاعالً لتعليم العلوم يخلو من التجارب التي تقوم على المهارات  أن نتصور برنامجا

 العملية. 
 (21: 2002)كاظم وزكي,
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التي تتطلب  جرائيةاإلالمختبري يتضمن مجموعة من العمليات  تدريبحيث إن   
ً وتفكيراً إبداعيا, مثل تحديد المتغيرات ذات العالقة بالموقف التجريبي  عمالً عقليا

ها واكتشاف العالقات وعزلها وضبطها, وتنظيم البيانات بطريقة تسهل تحليها وتفسير

بينها, والتوصل لالستنتاجات والتنبؤات العلمية, كما يتطلب العمل المختبري مهارات 
 عقلية تتعلق باستعمال المواد واألدوات وتركيب األجهزة وغيرها.

 (307: 2004)الخليلي وآخرون,

في  أن نجاح تدريس العلوم باعتماد التجريب يعتمد بشكل كبير على قدرة المعلم   
أداء المهارات العملية بدقة وسرعة ومساعدة المتعلمين على اكتسابها وتدريب 

متعلميه بطريقة صحيحة, وقلما تلجأ المؤسسات التربوية المتخصصة بإعداد 

المعلمين إلى إتباع هذا النهج في تدريب الطلبة على المهارات العملية في كل 
 المهنية ميدانياً.تخصص علمي فينعكس ذلك في امتالكهم للكفايات 

 (120: 1974)لبيب,

وهذا ما أكدته منظمة اليونسكو على ) أنه عند تعلم المهارات فأن التجريب يكون أمراً 
 .أساسياً ومركزياً فيه 

 (4-2: 1994)اليونسكو,

قصور برامج  (Heber man,1991)و ((Henak,1999وأكدت دراسات كل من 
 ت األدائية لهم.إعداد المعلمين بشكل عام وضعف الكفايا

وعليه فقد أكدت التربية العلمية على ضرورة تطوير شخصية المتعلم بما يتالءم 

 غيروروح العصر الذي نعيش فيه من جهة وحاجات المجتمع من جهة أخرى وهي ت
 ية دوراً هاماً في تدريس العلوم.المختبرات واألنشطة العلم

ويشهد تدريس العلوم في وقتنا الحاضر وعلى المستوى العالمي تطوراً جذرياً من 

أجل مواكبة روح العصر ويستمد هذا التطور أصوله من طبيعة العلم ذاته, فالعلم له 
تركيبه الخاص الذي يميزه عن مجاالت المعرفة المنظمة األخرى وجوهر هذا 

 ء في الوصول إليها.ي يستخدمها العلماالتركيب يظهر في مادة العلوم والطرائق الت

 (13: 2010)عطا هللا,
الذي يتميز بدوره الخاص والفريد الذي يؤديه  الطبيعيةوعلم اإلحياء من بين العلوم 

في الحياة والتربية المعاصرة فلم يعد مقتصراً على حفظ الحقائق والمفاهيم 
اإلفراد مهارات تنمي  سابتاكوالنظريات وتذكرها بل أصبح علماً تجريبياً يسعى إلى 

 المستويات العليا من التفكير.

 (8-7: 2003) الدبسي والشهابي,
فعلم اإلحياء يعني بدراسة تركيب الكائنات الحية وطبيعتها وصفاتها وطرق عيشها   

وأنواعها وكذلك فهو يدرس إشكاال مختلفة من الحياة واألشكال الحية, ولعلم اإلحياء 

األخرى مثل الكيمياء والصيدلة والجيولوجيا وقد تشعب علم صالت وثيقة بالعلوم 
 اإلحياء إلى فروع كثيرة لتلبي احتياجات اإلنسان الضرورية المستمرة. 

 (32: 2008)مريزيق وآخرون, 

ً ما لم يصطحب بالتجريب والعمل المختبري, ولهذا تولي  أن العلم ليس علما
بر ونشاطاته أهمية كبيرة ودوراً بارزاً في االتجاهات الحديثة في التربية العلمية للمخت
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ً بالمواد العلمية  تدريس العلوم, ويتمثل هذا الدور بارتباط المختبر ارتباطاً عضويا
المنهجية الدراسية التي يفترض أن تكون مصحوبة بالنشاطات العملية من جهة 

 وتحقيق أهداف تدريس العلوم من جهة أخرى. 

 (16: 1994)زيتون,
نمية يفي أن استخدام المختبرات في تدريس مادة األحياء يساعد على تويؤكد الحذ

وتعميقها, وتنمية هذه االتجاهات تعتبر أحد األهداف  ةباالتجاهات العلمية عند الطل

 -الرئيسية في تدريس العلوم ومنها:
 في البيانات والظواهر الطبيعية. دقة المالحظة -1

 موقف معين. اتجاه عدم التسرع في اتخاذ القرار -2

 المنسجمة مع التفكير المنطقي. االستنتاج السليم لألفكار -3
 البحث عن األدلة -4

 االتجاه نحو المحافظة على الجسم من اإلمراض -5

 االتجاه نحو مكافحة اآلفات الضارة للنباتات -6
 االتجاه المضاد نحو اإلخالل بمقومات التوازن البيولوجي في البيئة. -7

 (48: 1994)الحذيفي,

وتبرز أهمية النهوض بتدريس علم اإلحياء االهتمام برفع كفاءة ودور المختبر في 
تدريس اإلحياء لكونه يهتم بدراسة مواضيع هامة جدا تمس حياة اإلنسان وما حوله 

أكثر معرفة بآيات هللا في الكون التي حثنا الحق  طالبمن مخلوقات مما يجعل ال

 بها لمعرفة بديع صنع هللا في الكون والحياة. )عزوجل( على التفكير والتدبر

ُ يُنِشُئ النَّْشأَةَ قال تعالى ) قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَانُظُروا َكْيَف بَدَأَ اْلَخْلَق ثُمَّ َّللاَّ

َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِدير    (20)سورة العنكبوت : (اآلِخَرةَ إِنَّ َّللاَّ

إلنسان على التفكير في الكون والمخلوقات, وغيرها الكثير من اآليات التي تحث ا
ً في  ً أساسيا ومما سبق يتبين أن االهتمام بالمهارات العملية لدى المتعلمين يعد هدفا

تدريس العلوم باستخدام برنامج تدريبي مبني على تحليل المهارات األساسية لمادة 

جدت الباحثة أنه من حياء, وقد واأل فرع -ة الثاني مرحلةالخلية في مختبر األحياء/ ال
الضروري االهتمام بتطوير الوحدات الدراسية في مقررات العلوم واألحياء بشكل 

خاص بجميع المراحل التعليمية من أجل إكساب الطلبة المهارات العملية  التي 

هدافهم واستخدامها في حياتهم والحصول على قدر كافي من أل لوصولفي اتساعدهم 
وسرعة وإتقان عده في تطوير مجتمعه ومن خالل وجود  بمهارة ودقة مأداء عمله

 -الباحثة كمعيدة في كلية التربية األساسية / جامعة ديالى الحظت:

 سابتاكالحاجة إلى استخدام برامج تدريبية متنوعة وفي اختصاصات مختلفة في  -1
 المهارات العملية لدى الطلبة.

لعملية وتعليمهم سرعة األداء ضعف االهتمام بالمقرر في اكتساب المهارات ا -2

 المهني.
ندرة الدراسات العربية حول مناهج وبرامج التدريب العملي والتي تساعد الطلبة  -3

 على اكتساب المهارات العملية.

 -وتكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية :
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التربية  هذه الدراسة محاولة لتطوير مستوى األداء العملي لدى طلبة كلية دتع -1
األساسية, وعلى حد علم الباحثة لم يسبق التطرق لمثل هذه الدراسة مما يعطيها أهمية 

 وضرورة ملحة لتبنيها.

 المهارات العملية في تجارب األحياء / مختبر الخلية.قائمة  قد تفيد -2
لتقويم األداء للطلبة من خالل في ا المعدة للبحث مالحظةالتقديم بطاقة قد تفيد  -3

قيام بالمهارات العملية في مادة مختبر الخلية / الصف الثاني أحياء واالستفادة منها ال

 مستقبالً من قبل القائمين على العملية التدريبية بكليات التربية األساسية.
 أهمية مادة الخلية بجانبيها النظري والعملي في اكتساب المهارات العملية. -4

لبة المرشحين لمهنة التعليم التي قد ينتقل أثرها أهمية إكساب مهارات عملية للط -5

 مستقبال في تدريسهن في مرحلة التعليم العام.
قد تساهم نتائج البحث الحالي في معالجة النواحي للضعف في أداء المهارات  -6

 العملية للطلبة في كلية التربية األساسية.

 -ثالثاً: هدف البحث :

 برنامج تدريبي بمادة علم اإلحياء العملي هدف البحث الحالي التعرف على )اثر

 في اكتساب طلبة كلية التربية األساسية للمهارات العملية(. )الخلية(

 -البحث : ةفرضي

( بين متوسط درجات 0,05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

برنامج  اكتساب طلبة المجموعة التجريبية للمهارات العملية الذين يدرسون على وفق

تدريبي بمادة اإلحياء ومتوسط درجات اكتساب طلبة المجموعة الضابطة للمهارات 
 العملية والذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية.

 -اً: حدود البحث :رابع

 -يقتصر البحث الحالي على :
 كلية التربية األساسية/ جامعة ديالى. –طلبة الصف الثاني / فرع اإلحياء  -1

 2016-2015صل الدراسي األول للعام الدراسي الف -2

كلية التربية  –مادة علم اإلحياء )الخلية( العملي للصف الثاني / فرع اإلحياء  -3
 األساسية/ جامعة ديالى.

 -ساً: تحديد المصطلحات :ماخ

 األثر: 

 لغة:  -أ

الشيء، والتأثير:  بقي من رسم جاء في لسان العرب: "األثر بالتحريك: ما

 أثر في الشيء. وأثر في الشيء: ترك فيه أثراً". ء إبقا

 ( 25:   1988،)أبن منظور

 اصطالحاً عرفه كل من: -ب

 ( 2002)صبري,
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القدرة على بلوغ االهداف المقصودة والوصول إلى النتائج المرجوة ويستخدم هذا 
 تالمصطلح في المجاالت التعليمية والتعلمية وطرق واساليب واستراتيجيا

 لتدريس.ونماذج ا

 (41: 2002)صبري,
 وتعرف الباحثة األثر إجرائياً: 

ما يسببه البرنامج التدريبي في أثر في المهارات العملية لطلبة المجموعة " 

التجريبية مقارنة مع إقرانهم في المجموعة الضابطة والذي يمثل بالحجم الذي 
 يسببه مقارنة مع المعيار الموضوع لحجم األثر".  

 

 
 -عرفه كل من : :لتدريبي البرنامج ا

في صورة أنشطة تفصيلية من الواجب  جرائيةاإلبأنه الخطوات  -(:1997مفتي,ال)  

 القيام بها لتحقيق الهدف وهو أحد عناصر الخطة. 
 (26: 1997مفتي,ال)

مجموعة من األنشطة المنظمة والمخططة التي تهدف إلى  -( :2004الدميخي,)

وتساعدهم على اكتساب مهاراتهم ورفع كفاءتهم  طلبةتطوير معارف واتجاهات ال
 وتوجيه تفكيرهم وتحسين أدائهم في عملهم.

 (17: 2004)الدميخي,

ولقد عرف الباحثون في مجال التربية والتكوين التدريب باعتباره  مجموعة من "
البرامج والدورات الطويلة أو القصيرة والورشات الدراسية وغيرها من التنظيمات 

من الخبرات  ت دراسية وتهدف إلى تقديم مجموعةشهادات أو مؤهال تنتهي بمنح

المعرفية والمهارية والوجدانية الالزمة للمعلم لرفع مستواه العلمي واالرتقاء بأدائه 
ويصمم البرنامج التدريبي  .التربوي و األكاديمي من الناحيتين النظرية والتطبيقية

الج أوجه القصور أو تزويد العاملين في عادة لزيادة الكفاية اإلنتاجية عن طريق ع

التعليم بكل جديد من معلومات ومهارات واتجاهات لزيادة الخبرة وصقل الكفاءة 
 . "الفنية  ومن خالله يتمكن المعلم من تطوير قدراته

 (27: 2005,وحوالة)مصطفى 

 التعريف اإلجرائي للبرنامج التدريبي :

 لية قيد الدراسة بما تتضمنه من العم لموضوعاتلمنظمة  واتخطهي مجموعة 

دة افي م لدى طلبة المجموعة التجريبية نشاطات تهدف إلى تطوير المهارات العملية
 .علم الخلية العملي خالل مدة إجراء التجربة

  -االكتساب : -
 أ. لغةً : 

 جاء في لسان العرب : "كسب أصاب وأكتسب تصرف واجتهد" . 

 ( 212: 1988)أبن منظور، 

 

 صطالحا عرفه كل من :ب. ا
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 ( بأنه:2008)سماره، والعديلي، 

" المعلومات أو المهارات المكتسبة من قبل المتعلمين بوصفها نتيجة لدراسة 

 موضوع أو وحدة دراسية". 
 ( 52: 2008)سمارة، والعديلي، 

الصف الثاني كلية التربية األساسية/ فرع  ةبطلالقدرة  -التعريف اإلجرائي لالكتساب:

التعرف على المهارة العملية وتمييزها وتنفيذها في إجراء ياء جامعة ديالى اإلح
في اختبار بالدرجة التي يحصلوا عليها وتقاس التجارب العملية في علم الخلية 

 . المعد ألغراض البحث الحالي اكتساب المهارات العملية

 -وقد عرفها كل من :المهارات العملية :  -
أنها نشاط معقد يتطلب فترة من التدريب المقصود  -(:1991)أبو حطب وصادق,

 والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة بحيث تؤدي بطريقة مالئمة. 

 (519: 1991)أبو حطب وصادق,
هي أداء عمل ما بدرجة من اإلتقان والسرعة مع  -(:2004) الشهراني والسعيد,

مع التكيف في المواقف  تالفي اإلضرار واألخطاء واالقتصاد في النفقات والتكاليف
 الطارئة.

 (93: 2004) الشهراني والسعيد,

 هي القدرة على أنجاز المهام واألنشطة بسرعة ودقة وإتقان. -(:2005)حسن,
 (7: 2005)حسن,

  

ئية التي األدااإلجراءات هي مجموعة من  -التعريف اإلجرائي للمهارات العملية:
العملي في مادة الخلية,  مختبرفي م الحياة يقوم بأدائها طلبة الصف الثاني / فرع علو

 والتي تمتاز بالسرعة والدقة في األداء المتمثلة بالمهارات العملية األساسية الخمسة

ً  درجة تقاسالتي )االكتسابية, اليدوية, إبداعية, تنظيمية, تخاطب( و بطاقة ل إتقانها وفقا
 المالحظة المعدة لهذا الغرض.



 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة نظريةالخلفية ال

 

 
 المحور االول : البرنامج التدريبي  -

 

 المحور الثاني : المهارات العملية  -
 

 تعريف المالحظةالمحور الثالث:  -

 
 دراسات سابقةالمحور الرابع :  -

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 الخلفية النظرية 
 

ة وتنمية مجتمعية شاملة, يهضة حقيقالتعليم والتدريب طريق واحد يؤدي إلى ن ديع

لذلك سعي المتخصصين للنهوض بالعملية التعليمية والتدريبية لتهيئة الفرد والمجتمع 

لمتطلبات عصر المعرفة والنمو االقتصادي والثقافي, فالفرد المعني بالتعليم 
 الوسيلة والهدف للتنمية والنمو. يعدوالتدريب 

 (8: 2007ني,)المؤسسة األوربية للتدريب المه
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( على أن التدريب عملية منظمة لها مدخالتها ومخرجاتها, 2001لقد أكد )جابر
وينطبق عليه ما ينطبق على األنظمة التعليمية والتربوية األخرى, حيث يشكل األفراد 

المراد تدريبيهم المدخل الرئيسي في نظام التدريب وذلك بتزويدهم وإكسابهم 

مكنهم من أداء المهام المتعلقة بعمل ما أو ترفع من الخبرات التي من شأنها أن ت
 مستوى أدائهم وكفاءتهم.

المهارات التي ترفع من األداء والتي  اكتسابلذا أصبح من الضروري االهتمام ب

 (16: 2001يمكن أن يحصل الطلبة عليها من المقررات الدراسية المختلفة.)جابر
ير آليات اكتساب المعارف عن طريق وقد أهتم كثير من التربويين بالعمل على تطو

التدريب على المهارات العملية المناسبة وتحويل المناهج من صيغتها المتمركزة 

التعليمة من خالل  –حول المعلم إلى المتمركزة حول الطالب والنواتج التعليمية 
 (71: 2005التدريب على المهارات.)الفتح,

ئية التي تقوم عليها فكرة البحث الحالي أزاء ذلك سيتضمن هذا الفصل الفلسفة البنا

 -ضمن المحاور اآلتية :

 -:المحور األول : البرنامج التدريبي
تستند عملية بناء البرامج التدريبية على العديد من األسس التربوية والتعليمية التي 

يمكن استخالصها من نماذج التصميم التدريبي لبناء البرامج التدريبية, ومن ضمن 
( Gerlach 1980) ( وأنموذجGerold kemp1977ماذج أنموذج )هذه الن

( وأنموذج Merrillوأنموذج ) Dick and Carey1990)وأنموذج )

( وأنموذج كسارة 2008( وأنموذج بسيوني والشرقاوي)2002الجزار)
وتفقت  من النماذج التي اهتمت ببناء البرامج التدريبية وغيرها (2009وعطار)

 -:ية وتعليمية تتلخص بالنقاط اآلتية جميعاً على أسس تربو

تحليل خصائص المتعلمين العقلية والنفسية واالجتماعية لتحديد اهتماماتهم  -1
 واختيار طرائق التدريس التي تتالءم مع استعداداتهم وميولهم.

تحديد األهداف التعليمية بطريقة إجرائية محددة وواضحة يمكن مالحظتها  -2

 وقياسها.
حتوى التعليمي في ضوء أهداف البرنامج التدريبي وخصائص تحديد الم -3

 المتعلمين.
 اختيار خبرات التعلم وتنظيمها بطريقة تتالءم مع خصائص المتعلمين. -4

تحديد األنشطة التعليمية المتنوعة التي تعزز األهداف التعليمية من جهة وتتالءم  -5

 مع خصائص المتعلمين من جهة أخرى.
مج التدريبي بعملية التفاعل بين عناصره ومكوناته في منظومة اهتمام البرنا -6

 تفاعلية متكاملة.

تأكيد البرنامج التدريبي على دور الطالب في عملية المشاركة والتفاعل االيجابي  -7
 مع البرنامج التعليمي بكل ما يتضمنه من خبرات تعليمية وأنشطة تعليمية.

تقويم اكتساب الطالب لخبرات التعلم  تركيز البرنامج التدريبي على عملية -8

 ومعالجة المشكالت التي تعوق تقدمهم في التحصيل العلمي.
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تقديم التغذية الراجعة الفورية المعززة للجوانب االيجابية ومعالجة الجوانب  -9
 السلبية.

إبراز دور المعلم كمصمم ومثير للموقف التعليمي, فضالً عن قيامه بعمليات  -10

 ة في سبيل ضمان تعلم كل طالب.تقويم مستمر
 (67: 2009)كسارة وعطار، 

 خصائص البرنامج التدريبي الجيد:

( على 2003يتميز البرنامج التدريبي الجيد ببعض الخصائص التي حددها )خميس,
 -النحو اآلتي :

التمثيل الصادق للواقع: فاألنموذج ليس هو الواقع, ولكنه تمثيل له كما ينبغي أن  -1

 لما كان التمثيل صادقاً كان األنموذج جيداً.يكون, وك
البساطة في تمثيل الواقع: من خالل عرض العمليات المطلوبة, والعالقات القائمة  -2

 بينها, وإبرازها بشكل بسيط يسهل مهمة.

النظامية: التصميم هو طريقة عملية نظامية في التفكير قائمة على حل المشكالت  -3
ه الطريقة العملية هي دائرة بين المدخالت والمخرجات, لتحقيق أهداف محددة, وهذ

ونماذج التصميم التدريبي تصف هذه الطريقة, فالنموذج الجيد هو الذي يعرض 

المكونات والعمليات بطريقة منتظمة, تساعد على فهم هذه العمليات والعالقات 
 وتفسيرها واكتشاف معلومات جديدة.

يشرح العمليات والعالقات بشكل يسهل فهمه الشرح: األنموذج الجيد هو الذي  -4

 وتفسيره.
االتساق الداخلي: ويعني أن تكون جميع مكوناته متسقة ومنسجمة مع بعضها  -5

 البعض, دون تناقض أو تعارض بينها.

الشمول: بمعنى يشمل على جميع العمليات والعالقات والعوامل المؤثرة فيها  -6
 لنظام يساعد على فهمها وتفسيرها.لعرض صورة متكاملة عن العملية أو ا

التعميم: ينبغي أن يكون التصميم قادرا على تعميم العمليات, بحيث يمكن تطبيقها  -7

 في عمليات أو مشروعات أخرى متشابهة.
 التحديد الواضح: بحيث تكون له محددات واضحة بشكل استخدامه وتطبيقه. -8

ضحة من نظريات التعلم, وأال التأصيل: يقوم البرنامج على أصول نظرية وا -9
 يتناقض مع البيانات التجريبية.

قابلية التطبيق: يكون البرنامج قابال للتطبيق, وأن يكون ذا فائدة عملية, وتحقيق  -10

 نواتج محددة تهدف إلى تحسين فعالية التعليم وكفاءته.   
 (87: 2003)خميس,

تكنولوجيا التعليم, ويقوم على التدريبي المجال الرئيسي من مجاالت  برنامجويعد ال

أساس مفاهيم ومبادئ علمية,أهمها نظرية النظم العامة التي تنظر إلى العملية 
التعليمية كمنظومة كلية تفرض تطبيق مدخل المنظومات عند تصميم الوسائل 

 ومصادر التعلم والدروس والوحدات والمقررات والمناهج بل والعملية التعليمية كلها.
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ة تصميم البرنامج إلى وضع المخطط األساسي والتخيل النهائي لكيفية وتهدف عملي
نقل الرسالة والمعلومات بطريقة واضحة ومؤثرة ومناسبة لقدرات المتعلم كما ورد 

 ((Fox,m.T1995,P :221(2003في )خميس، 

يعرفه حمدان بأنه وثائق مكتوبة تضم في ثناياها األهداف والمعارف واألنشطة 
اصة بمهارات أو سلوكيات وظيفية يعمل التدريب على تحقيقها لدى والنتائج الخ

 المتدربين. 

 (32: 1991)حمدان,
( بأنه عبارة عن خطة عامة لعملية تتكون من عدة عمليات 1995ويعرفه )الجزار, 

فرعية متتالية تعتمد على بعضها وتتم بالتعادل واالنتظام الذاتي لتحقيق هدف محدد 

 دة.أو مجموعة أهداف محد
 (253: 1995)الجزار, 

التدريبي هو العلم الذي يبحث في الوصول إلى أفضل الطرق التعليمية  لبرنامجفا

الفعالة وتصويرها في أشكال وخرائط مقننة, تعد دليالً واضحاً لواضع المناهج وتعد 
دليالً للمعلم إثناء عملية التعليم لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة, وهذه األشكال 

 والخرائط المقننة والتصميمات الهندسية لعملية البناء المراد تنفيذها .

 (293: 2001)سالم,
 وتعرفه السليم بأنه خطة ذات أهداف وخطوات وإجراءات محددة ومنظمة.

 (33: 2002)السليم,

وتعرف نجاة بوقس بأنه مخطط  مصمم لغرض التعليم أو التدريب بطريقة مترابطة, 
لمعلم بما يناسب مجاله ودوره في التدريس,وتتكون عناصر البرنامج وذلك لتطوير أداء ا

من األهداف والمحتوى واألنشطة التعليمية,واألدوات والمواد, والوسائل المستخدمة 

 والتقويم بصورة منظمة.
 (34: 2002)بوقس,

( أن تصميم البرنامج التدريبي هو تصور عقلي مجرد لوصف 2003ويؤكد )خميس,

عمليات الخاصة بتصميم التعليم وتطويره, والعالقات التفاعلية المتبادلة اإلجراءات وال
بينها وتمثيلها, أما كما هي أو كما ينبغي أن تكون وذلك بصورة مبسطة بشكل رسم 

خطي مصحوب بوصف لفظي يزودنا بإطار عملي توجيهي لهذه العمليات 
ات ومعلومات جديدة والعالقات, وفهمها وتنظيمها,وتفسيرها وتعديلها, وكشف عالق

 فيها والتنبؤ بنتائجها.

 (58: 2003)خميس,
( بأن البرنامج التدريبي هو المجال التطبيقي للدراسة التي 2004ويعرفه )زيتون,

تستهدف تطبيق مخرجات البحث الوصفي عند التعليم في شكل من التحركات 

والمناهج الدراسية التعليمية المنتظمة التي تتعلق بكيفية إعداد البرامج التدريبية 
 والمقررات والمشاريع التربوية بشكل يكفل تحقيق األهداف التعليمية.

 (48: 2004)زيتون,

حيث أن التصميم التدريبي هو العملية التي تشير إلى بناء البرامج التدريبية من البداية 
ي, أن إلى النهاية ويوجد العديد من النماذج المعدة لالستخدام بواسطة المصمم التدريب
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التصميم التدريبي يهدف إلى التركيز على التعلم وعلى العملية التعليمية وكل مكون 
من مكونات العملية التعليمية والتحكم فيها في ضوء مخرجات التعلم, فاالنتقال من 

ً لوجه إلى التعليم المدمج يجعلنا نركز أكثر على التصميم  التعليم التقليدي وجها

ون التعلم مصمم ومطبق بعناية أكثر حتى يستطيع المتعلم التدريبي فال بد أن يك
 تحقيق األهداف.

 (86: 2008)هداية,

( أن البرنامج التدريبي هو تقنية للتطوير التعلم وخبراته وبيئاته, 1999ويذكر )الحيلة,
وهو تقنية تدمج استراتيجيات التعلم المعروفة,والمثبتة في الخبرات التعليمية والتي 

ً وكفاية,وهذا أيضا تقنية خلق تجعل طلب ال معرفة والمهارة أكثر فاعلية, واحتكاما

 خبرات وبيئات تعليمية من شأنها أن تحسن األنشطة التعليمية, وتجعلها أكثر فاعلية.
 (32: 1999) الحيلة، 

ويعرف أللقاني والجمل البرنامج التدريبي بأنه نوع من أنواع التدريب يهدف إلى 

في مجال معين من المجاالت )التربوية, الزراعية,الصناعية,  إعداد الفرد وتدريبه
هم نحو المهنة التي يعملون التجارية( ويهدف إلى تطوير معارفهم ومهاراتهم واتجاهات

 فيها.

 (15: 2003)أللقاني والجمل,
فالتعليم يتكون من إجراءات أو عمليات أو مصادر تعلم يتفاعل معها المتعلم في بيئة 

 ق التعلم المطلوب وعلى ذلك فتصميم التدريب يتضمن :مضبوطة لتحقي

 تحديد أنماط السلوك المطلوب تعلمه )األهداف( -1
تصميم مصادر التعلم المناسبة لخصائص المتعلمين وتحقيق األهداف تحت هذه  -2

 الشروط.

تصميم بيئة التعليم بطريقة مضبوطة ومقصودة,بمعنى تنظيم عمليات التعليم  -3
راءات التعليمية( ومصادر التعلم )أفراد, وسائل, بيئات, أساليب( بطريقة )سلسلة اإلج

مناسبة تساعد على تحقيق األهداف, تفاعل المتعلمين مع مصادر التعلم خالل 

 العمليات للتأكد من حدوث التعلم نتيجة لعمليات التعليم.
 (11: 2003)خميس,

الستفادة من في محاولة يتضح أهمية عمل التصميم التدريبي وضرورة دراسته, وا
الربط بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية حيث أننا بحاجة إلى التعليم على مستوى 

التطبيق وليست االهتمام بالحفظ والتذكر واالستظهار فقط دون الممارسة في الموقف 

التعليمي وتنمية الطالب عقلياً, واجتماعيا ونفسيا, وجسميا, وتأهيله للمهنة التي 
 ناسبه.ت

 (298-293: 2001)سالم,

يوجه التصميم التدريبي االنتباه نحو  -وتكمن أهمية تصميم التدريب في اآلتي:
األهداف التعليمية ويؤدي إلى نجاح المعلم في تصميم المادة التعليمية, ويعمل على 

 توفير الوقت والجهد, ويعمل على االتصال والتفاعل بين مجموعة العمل.

 (30: 2003)الحيلة,
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( أن التصميم التدريبي يساعد في تحديد الخطوات في العمل Carman2002ويؤكد )
لتحويل النظام من الطريقة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا, ويقوم ببناء األساليب 

المناسبة لتحليل سمات الطالب وخصائصهم المالئمة للبرنامج ويحدد القرارات 

والتي تؤثر على فاعلية النظام, ويحدد استراتيجيات  المناسبة لبناء النظام التعليمي
 التعلم المناسبة للتدريس, ويساعد على التقويم الفعال ألداء مجموعات التعلم.

(Carman,2002:P 287 ) 

 -أنماط البرامج التدريبية:

هناك عدة أنماط للبرامج المستخدمة في التدريب, وقد تشتمل على أكثر من نمط أو 

متكاملة, ويعتمد ذلك على الهدف من البرنامج ونوع المادة العلمية فرع حتى تكون 

وطبيعة المتعلم, فلكل برنامج أهدافه التي يراد تحقيقها من خالل ذلك 
 (126: 2004النمط.)عيادات,

 -وتصنف البرامج التدريبية حسب أنشطة ومراحل العملية التعليمية :

 Drill and Practiceبرامج التدريب و الممارسة  -1
 رسة وأحياناً بنمط صقل المهارات.يعرف هذا النمط أحيانا بنمط التمرين والمما

 (105: 2000)الفار,

ً في التعليم, وفيه يستخدم جهاز عرض  ويعد هذا النوع من البرامج األكثر استخداما
البيانات أو الحاسوب مع القائم بالتدريس, حيث يقوم بمساعدة وتدريب الطلبة 

 يقوم المدرس بتدريسه. ومراقبتهم لما

ً المادة التعليمية التي  حيث يكون الطالب في هذا النوع من البرامج قد درس مسبقا
ستعرض عليه في المختبر وتوفير مجموعة  متتابعة من األسئلة حول الموضوع 

تساعد في الوصول إلى مستوى اإلتقان المطلوب, والهدف من هذا األسلوب هو 

يتدرب على ما سبق أن تعلمه واعتماد التغذية الراجعة مع  إتاحة الفرصة للطالب أن
 األسئلة.

 Tutorialبرامج التدريس الخصوصي  -2

ويتم في هذا النوع من البرامج عرض المادة الدراسية على شكل أطر أو تقسيم 
الموضوع إلى شاشات ليدرسها المتعلم, ثم يجيب عن األسئلة المعدة لذلك, أو 

تتضمن بعض األنشطة والمهارات, وإذا كانت االستجابة  الممزوجة خاللها وقد
صحيحة يحصل على تعزيز وإذا لم يتمكن من ذلك يطلب منه العودة إلى األطر 

واألسئلة واألنشطة, وهذا البرنامج يختلف عن برنامج التدريب و الممارسة بأنه 

 (127-126: 2002عبارة عن أسئلة و أجوبة.)سالمة,
 -وتقسم إلى قسمين :

: حيث يتعرض المتعلمين لنفس المسار ولنفس المعلومات  Liner أ( برنامج خطي)

حيث يطلع المتعلم ويقرأ ويمارس, ويستجيب لكل وحدة أو أخرى من المقرر بغض 
 النظر عن الفروق الفردية بين المتعلمين.

: وهذا النوع األكثر شيوعاً وليس بالضرورة أن Branching)ب( برنامج متشعب  

المتعلمون لنفس المسار أو المعلومات بل يختار كل منهم ما يناسبه حيث يتعرض 
 قدراته وبناء على استجابته.
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 (105: 2004)الفار, 
 Training for Jobبرامج التدريب للمهنة  -3

وتركز مثل هذه البرامج على المهارات األدائية لمهنة محددة, مثل مهنة التدريس 

 ء من البرنامج ممارسة مهنة التدريس.بحيث تؤهل المتدرب بعد االنتها
 (129: 2006)سالمة,

  -المحور الثاني : المهارات العملية:

لقد اكتسب تعليم العلوم أهمية خاصة إلسهامه في تحقيق مجموعة من األهداف 
 المرتبطة بتكوين الوعي لدى المتعلم بدور المعلم في حياة اإلفراد.

ا من ضروريات الحياة, ومع هذا التطور حيث أصبحت العلوم المختلفة وتطبيقاته

العلمي المذهل أصبح من الضروري تعليم العلوم بالشكل الذي يساعد المتعلمين على 
حل المشكالت وإيجاد الحلول لها وتنمية قدراتهم على التفكير وإكسابهم المهارات 

 المناسبة.

 (2: 2011)السيفياني,

 مفهوم المهارة

رة في المراجع التربوية وجود عدة مفاهيم متنوعة ومختلفة يالحظ المتتبع لمفهوم المها

للمهارة, ويعود هذا التنوع واالختالف إلى تركيز كل مفهوم من تلك المفاهيم على 
( المهارة بصفة 1993جانب واحد أواكثر من جوانب المهارة, حيث يعرف )زيتون,

 اكبر من المعتاد" عامة بأنها : " قدرة الفرد على أداء أنواع من المهام بكفاءة

 (107: 1993)زيتون,
( المهارة اليدوية بأنها : " براعة في تناول أوتشغيل االجهزة أو 2000ويعرف )مازن,

 االالت وفي التخطيط أو أجراء العمليات أو رسم االشكال أو صنع االشياء المتنوعة"

 (32: 2000)مازن,
مهارة وهو الدقة والتي فتعريف المهارة هنا يركز على عنصر واحد من عناصر ال

تعتبر سمة من سمات االداء الماهر, ويشار في التعاريف السابقة إلى اهمية االتقان وقد 

 وردت مسميات مختلفة كالبراعة والكفاءة.
( المهارة بأنها : " اجراء العمل بدرجة معقولة من 1993كما يعرف أيضاً )زيتون,

 السرعة واالتقان" 
 (107: 1993)زيتون,

الذي يشكل  أضيف إلى عنصر الدقة عنصر أخر للمهارة وهو السرعة في العملوهنا 

اهمية في المهارة العقلية, إال انه قد يكون في بعض االحيان عامالً مهماً في المهارات 
 ة.ختبريالالزمة ألداء التجارب الم ختبريةالم

دقة في ( المهارة بأنها : " السهولة والسرعة وال1999ويعرف )النجدي واخرون,

 العمل, مع القدرة على تكيف األداء للظروف المتغيرة"
وقد اضيف هنا عنصر التكيف في األداء إلى عنصر الدقة والسرعة والسهولة, ويعتبر 

ظروف مختلفة , ذلك  وفي التكيف عنصراً مهماً إذ يقصد به أداء المهارة بنفس الجودة

حالة واحدة فقد يتسم بسمة األداء الماهر قد ال يثبت على أن أداء الطلبة للمهارة الواحدة 
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في موقف تعليمي يخلوا من المالحظين, وقد يتسم بسمة األداء العادي في موقف 
 تعليمي اخر يشتمل على مالحظين.

 خصائص المهارة :

نظراَ إلى أن المهارة تتطلب القيام بعدد كبير من االعمال, فلذلك من الصعب تحديد 
يمكن أن نحدد مفهوم المهارة عن طريق تحديد خصائصها وقد مفهوم المهارة, إال أنه 

 ( خصائص المهارة فيما يلي :1982حدد )قالدة ,

 المهارة هي عملية فيزيقية وعاطفية وعقلية. -1
 تتطلب المهارة معلومات ومعرفة. -2

 يمكن استخدام المهارة في مواقف متعددة. -3

 يمكن تحسين المهارة من خالل التدريب. -4
تؤسس المهارة على عدد من المهارات الفرعية التي يمكن تحديدها ويمكن  -5

 استخدامها منفصلة.

 (157: 1982)قالدة ,
 -( أن المهارة :2002كما يضيف )كاظم وزكي, 

 سلوك يحتاج إلى ممارسة وتدريب من جانب المتعلم.  -1

 تتطلب وقتاً وفرصاً متكررة لتعلمها.  -2
 تعلمها وإتقانها.تحتاج إلى إرشاد وتوجيه وذلك ل  -3

 تحتاج إلى ممارسة وتدريب من جانب الطلبة.  -4

  (191: 2002)كاظم وزكي, 
 :(أن المهارة تتصف بعدة خصائص هي2006و )عياد وعوض, (2004)زيتون, أتفق

تعبر عن القدرة على أداء عمل معين, ويتكون من مجموعة من العمليات البسيطة  -1

ت البسيطة التي تتم بشكل متسلسل ومتناسق, فتبدو الفرعية أو المهارات أو االستنتاجا
 مؤتلفة بعضها مع بعض.

تتكون من استجابات سلوكية عقلية واجتماعية وحركية, وعليه فقد صنفت المهارات  -2

 إلى ثالثة أصناف هي : المهارات العقلية, المهارات االجتماعية, المهارات الحركية.
ومن ثم ينظر للمهارة على أنها القدرة على تتأسس على المعرفة أو المعلومات,  -3

استخدام المعرفة في أداء عمل معين, غير أنه يجب التنويه إلى أن المعرفة وحدها ال 
 تضمن إتقان الفرد في أداء المهارة.

 تنمى من خالل عملية التدريب أو الممارسة. -4

 ة في االنجاز معاً.يتم تقييم األداء المهاري عادةً بمعيارين هما : الدقة والسرع -5
 (37: 2006و )عياد وعوض, (7-4: 2004)زيتون,

مما سبق يمكن القول إن المقررات الدراسية التي تعتمد على تنمية المهارة تتيح للطالب 

وبالتالي اكتساب المعرفة العلمية التي تعتمد  فرصة للتعلم عن طريق األداء العملي,
تخدامها في مواقف مشابهة أو بناء المعرفة على الخبرة الحسية, والتي تساعد على اس

 واالحتفاظ بها لمدة أطول.

 جوانب تعلم المهارات العملية:

 -( أنه عند تعليم المهارات العملية يجب االهتمام بثالثة جوانب :2011يرى )جابر,
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ال يستطيع المتعلم أن يصل إلى مستوى  -الجانب المعرفي للمهارات العملية : -1
داء ما لم يكن لديه معرفة بالمهارة, والجانب المعرفي مرتبط بالمهارة اإلتقان في األ

 التي تصف مخرجات العمل, أو األساس النظري المرتبط بالمهارة.

وهو الجانب العملي الذي يمكن مالحظته,  -الجانب األدائي للمهارات العملية : -2
ن المعلم, وذلك أحد ويكون في صورة خطوات وأفعال سلوكية, ويتطلب تدريسه جهداً م

 أسباب استخدام التقنيات الحديثة في تدريس هذا الجانب.

يتناول هذا الجانب حالة المتعلم النفسية أثناء  -الجانب الوجداني للمهارات العملية: -3
 أدائه المهارات العملية, وهو متصل بأحاسيس المتعلم وانفعاالته.  

 (273: 2011)جابر,

 -عملية :مراحل تعلم المهارات ال

( و 2004يمر المتعلم بعدة مراحل لتعلم المهارة العملية يحددها )الشهراني والسعيد,

 ( في ثالث مراحل هي:2006)عياد وعوض.

وتمثل الجانب المعرفي, وفيها يحاول الطالب فهم تعليمات األداء  -مرحلة اإلدراك: -1
ا هو وصف المهارة, وما والمهام الالزمة, ومطالب هذه المهام,ويتمثل دور المعلم هن

 يتوقع من المتعلم القيام به.

ويمارس المتعلم في هذه المرحلة األداء الصحيح للمهارة, حتى تقل  -مرحلة التثبيت: -2
 نسبة االستجابات الخاطئة, وعندئذ يصبح السلوك الصحيح ثابتاً.

للمهارة مع عدم وفيها تزداد سرعة أداء المتعلم  -مرحلة االستقاللية )أو الممارسة(: -3

حدوث أخطاء تدريجياً من خالل تكرار الممارسة, وتزداد مقاومته للمؤثرات الخارجية 
ً بأداء الخبير, إذ يتميز أداؤه  التي يمكن أن تؤثر في أدائه, ويصبح أداء المتعلم شبيها

 بالسالمة والمرونة والتكيف للمواقف الطارئة.

 (37: 2006وعوض.( و)عياد 95-94: 2004)الشهراني والسعيد,

 -العوامل التي تساعد على اكتساب المهارة :

يعتبر تعلم المهارة المختبرية إحدى جوانب التعلم المختلفة والتي تتأثر بالعديد من 

 -( هذه العوامل وهي :1997العوامل, حيث يذكر )الشهراني والسعيد,
في سرعة تعلمها  المهارة وصعوبتها يؤديان إلى البطءأن درجة تعقيد  -التعقيد :-1

وعلى المستوى النهائي ألداء الطلبة لها, لذلك فعلى المعلمة أن تعتني بالتدريب السابق 
للطلبة على مهارة أبسط أو مهارة مشابهة للمهارة المعقدة حيث أن ذلك يزيد من فعالية 

 وسرعة هذا التعلم.

رى يحتاج بالدرجة يعتبر تعلم المهارة كغيره من أنواع التعلم األخ -الممارسة : -2
االولى إلى الممارسة الفعلية للمهارة المراد تعلمها خاصة المهارات المعقدة تحتاج إلى 

 تدريب كثير وممارسة فعلية للطلبة.

وهذا ما استندت إليه الباحثة في اختيار موضوعات تطبيق الدراسة, حيث أن جميع هذه 
على كثرة ممارستها وتعلمها الموضوعات تنمي نفس المهارات مما يساعد الطالبات 

 واتقانها.
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تؤثر خبرة الطلبة السابقة وما تعرضوا له من مواقف خبرة  -الخبرة السابقة : -3
 مرورها بهذه الخبرات على تعلمهممتنوعة وجوانب التعلم التي اكتسبوها نتيجة 

 لمهارات جديدة مشابهة.

وراً هاماً في مدى تعلمهم أن مستوى نضج الطلبة يلعب د -النضج والنمو الجسمي : -4
للمهارات المرجوة, ولذلك عند تعلم الطلبة لمهارة عملية يجب أن تراعي المعلمة 

 بالدرجة األولى مستوى نضج الطلبة الجسمي وقدراتهم الحركية. 

تلعب الدافعية دوراً هاماً في تعلم المهارات حيث تعتبر عامالً اساسياً في  -الدافعية : -5
اكتساب الطلبة للمهارة على مستوى دافعيتهم, لذلك يتطلب من  تعلمها وتدل سرعة

المعلمة أثارة دوافع الطلبة وتحفيزهم باستمرار, حيث أن معرفة الطلبة بنتائجهم 

وحصولهم على تغذية راجعة فورية يزيد من مستوى الدافعية لديهم مما يساعد 
 على تحسين ادائهم.  

هم ونواحي الضعف والقوة في أدائهم وتعريفهم حيث أن توجيه انظار الطلبة إلى اخطائ

بأفضل اساليب العمل واألداء يساعد على اكتساب المهارة, كما أن التشجيع وتعزيز 
نواحي القوى يساعد على تعزيز التعلم وإلى التقدم الملموس في تعلم المهارة, كما 

 ة.ينبغي اال تكلف الطلبة فوق مستواهم العقلي والعضلي في اداء المهار

 (95-94: 1997)الشهراني والسعيد,
( إلى أن اكتساب المهارة مرتبط بموضوعات المقرر وبما يقدم 1989كما يشير )لبيب,

كان المرغوب فيه أن يتعلم الطلبة إذا للطلبة من معارف ومبادئ متصله به, فمثالً 

المهارة في استخدام الميزان فمن الضروري أن تتضمن مادة التدريس معارف عن 
لميزان وتركيبه إلى جانب المواقف العملية التي تدرب الطلبة من خاللها على ا

 استخدامها.

ويعتبر الفهم واإلدراك للعالقات والنتائج من العوامل الضرورية الكتساب المهارة 
لية ال تعين الطلبة على مواجهة ذلك أن بدون الفهم تصبح المهارة آبصورة وظيفية, 

 لتصرف فيها.المواقف الجديدة وحسن ا

 (101: 1989)لبيب,
" أن اكتساب أية مهارة من المهارات اليدوية هو ( بقوله : 2000و يؤكد ذلك )مازن,

عملية تنمية وتتكون هذه التنمية بالممارسة مع التوجيه المناسب, ويتطلب اكتساب 
ً  جيداً وأن يمارس العمل  المهارة من الطلبة ضرورة فهم ما يقوم به من أعمال فهما

 تحت أشراف متخصص ".

 (37: 2000)مازن,
أن التوجيه المناسب من أهم العوامل التي تؤثر في تعلم  (2008)مازن,ويرى 

 المهارات العملية.

 (36: 2008)مازن,
وترى الباحثة أن من مسؤولية مدرسي األحياء تكوين االتجاه لدى الطالب نحو علم 

لعملية من البرامج المهمة التي تساعد األحياء, وقد يكون البرنامج المعد للمهارات ا

على إكساب الطالب المهارات العملية والمعلومات والتجارب العملية التي تساعد في 
 بناء المعرفة لديهم.
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 -وسائل تعلم المهارة:
توجد أساليب متعددة أمام معلمة العلوم تساعد الطلبة على اكتساب المهارات, ذلك أن 

نواع السلوك تحتاج إلى ممارسة نوع المهارات المراد تعلم المهارات كغيرها من أ

تعلمها, كما أن الكثير من المهارات تحتاج إلى فرص متكررة لتعلمها وإلى ارشاد 
وتوجيه المعلمة, إذ ال يكفي أن تقوم المعلمة  بعرض المهارة المراد  تعليمها للطلبة من 

ة ذلك أن تعلم المهارات مرهون خالل انواع النشاطات والعمل التي تقوم به أمام الطلب

 بممارستها والتدرب عليها من جانب الطلبة.
( على أنه يتوفر في 2000( و)مازن,1997اني والسعيد,)الشهرو حيث يتفق كل من

مجال تدريس العلوم وسائل واساليب متعددة تفيد في تعلم المهارات وهي تشمل ما يلي 

:- 
نشاط عملي في مختبر العلوم, مثل اجراء  الدروس العملية: أو ما يرتبط بها من -1

 التجارب والتداريب العملية بواسطة الطلبة أنفسهم.

العروض العملية التوضيحية: وهي التي تقوم المعلمة بعرضها أمام الطلبة, أو التي  -2
 يشتركون في تقديمها يمكن أن تنمي لدى الطلبة بعض المهارات.

الدراسات الميدانية أحد االساليب الجيدة التي يمكن الدراسات الميدانية : حيث تعتبر  -3

للمعلمة أن تنمي من خاللها عدداً من المهارات من خالل ما يرتبط بها من نشاط, كجمع 
 العينات, والتصوير, وإعداد تقارير علمية من الدراسة الميدانية.

كلية وما الجمعيات العلمية: حيث أن اشتراك الطلبة في الجمعيات العلمية في ال -4

يرتبط بها من أوجه نشاط متعددة ومتنوعة ترتبط بهوايات الطلبة وميولهم العلمية يمكن 
 أن تنمي لديهم عدداً من المهارات المرغوبة في تدريس العلوم.

في الجامعة أو الكلية فرصة : تعتبر المعارض التي تقام ارض الجامعيةإقامة المع -5

تنفيذها, وهذا يساعد على اكتسابهم بعض المهارات طيبة لمشاركة الطلبة في إعدادها و
 المرغوبة.

 (36: 2000( و)مازن,90: 1997)الشهراني والسعيد, 

ساب الطلبة للمهارة من خالل أي اسلوب أو وسيلة من توترى الباحثة أنه يمكن اك
هذه الوسائل, أال أنه هناك شرط أساسي البد من توافره للطلبة وهو الحرية ووجود 

 للتعلم وحب االستطالع الذي من شأنه أن يساعد الطلبة على اكتساب المهارة. الدافع

 -دور المعلم أو المدرس في تدريس المهارات العملية :

( أن مسؤولية مدرسي األحياء الناجح خلق الرغبة والتفوق لدى 2007مري,عميرى )ال

فهم عملياً باألدوات الطلبة لدراسة هذا العلم, وذلك عن طريق أساليب معينة أهمها تعري
المختبرية, وكيفية استخدامها بصورة صحيحة وإجراء التجارب العملية التي ترسخ 

                                    المادة العملية في أذهانهم.

 (19: 2007عمري,م)ال 
هناك من األمور المهمة التي ينبغي على )المعلم,المدرس( مراعاتها أثناء التدريس 

 رات العملية.المها

 -( يمكن تلخيصها بما يأتي :2004ما أشار )الشهراني والسعيد,ك
 قصر مديات الممارسة وتوزيعها بدالً من تجميعها. -1
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 التركيز على السرعة أوالً ثم مراعاة الدقة بعد ذلك. -2
أن يقتصر توجيه )المعلم/المدرس( للمتعلم على أقل ما يمكن, والتوجيه اللفظي  -3

 اليدوي.أفضل من 

أدراك المتعلم أن تعلم المهارة يحتاج إلى وقت وجهدا, وأن يكون فاهماً لكل حركة  -4
 أثناء تعلمه للمهارة.

أعطاء )المعلم/المدرس( في بداية تدريس المهارة فكرة إجمالية عن المهارة التي  -5

 يراد تعلمها.
اءات والحركات غير يجب أال يكون التركيز على كيفية أداء الطالب لمجموعة األد -6

 الهادفة بعد تدريبه على أداء المهارة.

 خلق الحافز والدافع لتعلم الطالب من األمور المهمة المساعدة في تعلم المهارات. -7
ينبغي أن يقوم )المعلم/المدرس(في النهاية بتقويم أداء المتعلم )الطالب( للمهارة  -8

 بإحدى أدوات التقويم المناسبة.

أن قيام المدرسة بدورها في عملية التدريب على المهارات يتطلب إعداداً  وترى الباحثة
 سليماً ومتميزاً حتى تتمكن من تحقيق األهداف المطلوبة والمرغوبة.

 (98: 2004)الشهراني والسعيد,

 -تصنيفات المهارات العملية:

( أن 2005إذ يرى )زيتون, ات والتصنيفات للمهارات العملية,توجد العديد من التقسيم

 -المهارات العملية في العلوم يمكن أن تقع تحت ثالثة أنواع بوجه عام,وهي :

تتعلق بكيفية استخدام األجهزة واألدوات العملية والتحكم  -مهارات عملية )يدوية(: -1
 فيها والمحافظة عليها وصيانتها.

وتحديد  وتتضمن تسجيل البيانات وجمعها, -مهارات تعليمية/تعلميه )أكاديمية(: -2

 المراجع واستخدامها, وعمل الرسوم البيانية وكتابة التقارير العملية وغيرها.
وتمثل في العمل المختبري الجماعي وتفاعل الطلبة  -:)التخاطب( مهارات اجتماعية -3

مع بعضهم البعض,والعمل مع اآلخرين والتعاون معهم, واالشتراك في الجمعيات 

 العلمية.
 من المهارات العملية والمهارات التعليمية التي سيتم قياس بعٍض وقد حددت الباحثة كالً 

 منها بوصفها مهارات فرعية تقع ضمن المهارات األساسية المعدة للبرنامج التدريبي.
 -( حسب تزايد صعوبتها إلى خمس مهارات أساسية :2002بها )زيتون,ويرت

 كاالستماع والمالحظة والبحث. -المهارات المكتسبة : -1

 كمهارة التسجيل والمقارنة والتقويم والتحليل. -المهارات التنظيمية: -2
 كمهارة التخطيط واالختراع والتجميع. -المهارات االبتكارية : -3

كمهارة استخدام أداة معينة والعناية بها, والعرض العملي  -المهارات اليدوية : -4

 والتجريب واإلصالح.
التواصل مع اآلخرين من خالل طرح  -(:اعية,اجتممهارات االتصال )التخاطب -5

األسئلة والمناقشة العلمية والعمل الجماعي والشرح وتقديم التقارير الشفوية والكتابية 

 واالنتقاد وعمل الرسوم البيانية وتقديمها لآلخرين.
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من خالل المختبر في خمس  مكن أن يكتسبها الطالب )المتعلم(وتتمثل المهارات التي ي
 Trowbridge and)قنية حددها كل من تروبردج وبايبيهارية وتمجموعات م

Bybee(والمشار إليها في عدة دراسات مثل دراسة زيتون )وهذه المجموعات 2005 )

تتمثل في المهارات المكتسبة ,وتتضمن مهارات البحث واالستفسار وجمع المعلومات 
 والتحقق....الخ.

تسجيل والتصنيف والتنظيم والتعميم وهناك مهارات تنظيمية تتمثل في مهارات ال

 والتحليل ........ الخ.
أما المهارات اإلبداعية فتشمل مهارات التخطيط والتصميم واالختراع والتركيب 

وكذلك مهارات التحكم, والتي تتضمن استخدام األجهزة واالعتناء بها وصيانتها 

و التخاطب, وتشمل وتجميعها وتجريبها, والمجموعة األخيرة هي مهارات االتصال أ
مهارات طرح األسئلة واختبارها والمناقشة والتفسير وكتابة التقارير وترجمة 

                                           المعلومات والتدريب والنقد .......الخ. 

 (276-272: 2002)زيتون,

 -األساليب المستخدمة في تقويم المهارات العملية :

 -أن تقويم المهارات العملية يتم بطريقتين رئيستين هما :( 2007ذكر )فرحان,

والتي تعتمد على تقويم تعلم الطالب المهارة كلها,إذ   -الطريقة الكلية )أو التركيبية( : -1
يتم الحكم على مدى إتقان الطالب لعمل ما, وما يرتبط به من مهارات فرعية من خالل 

 ى جودة النتائج من عمله.النتيجة التي يتوصل إليها المتعلم أو مد

والتي تعتمد على مالحظة الطالب أثناء ممارستهم الفعلية  -الطريقة التحليلية : -2
, إذ يقوم المعلم بتحليل المهارة إلى مهارات للمهارات, ومعرفة إلى أي حد أتقنوها

فرعية يمكن مالحظتها, أو إلى أداءات سلوكية يجب أن تتوافر في المتعلم أثناء أدائه 

للمهارة, ثم يالحظ مدى توافرها أو مدى إتقان الطالب لها أثناء أدائه الفعلي المهارة, 
داء, وقد يعطي أداء ويطلق على أسلوب التقويم بهذه الطريقة أسلوب مالحظة األ

الطالب درجة فتسمى بطاقة المالحظة, وقد ال يعطى أداء الطالب درجة, ولكن فقط 

 يحكم المدرس على قيامه بالعمل من عدمه فتسمى بطاقة المالحظة )قائمة تقدير(.
 (63: 2007)فرحان,

 
 

 ( نقالً عن )عبد2007ويمكن قياس المهارة في ثالثة أبعاد كما حددها  )فرحان,

 (2003هللا,
ويتم قياسه تحريرياً عن طريق اختبار يتناول الجوانب المعرفية  -الجانب المعرفي: -1

 المتعلقة بالمهارة المراد قياسها.

ويتم فيه قياس أداء الخطوات التي تؤدي إلى انجاز العمل  -الجانب األدائي : -2
ة األداء في كل المطلوب منه بمهارة,ويكون الحكم في هذا الجانب من خالل مالحظ

 خطوة من الخطوات.

وفي هذا الجانب يقدر الناتج النهائي للعمل من خالل صحته والزمن  -نتائج األداء : -3
 المستغرق في أداء هذا العمل.
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 (75: 2003)عبد هللا,
( أن هناك ثالث طرق لتقويم المهارات العملية 2005في هذا اإلطار يرى )حسن,و

 -م أو بعده, وهي :أثناء تنفيذ نشاطات المتعل

وتتضمن قائمة بالسلوكيات المراد تقديرها, وكل سلوك أو أداء  -قوائم المراجعة : -1
يكون واضحاً ومحدداً بسلوكيات فرعية, وتقدير هذه القائمة )بنعم أو ال(, )موجود/ غير 

 (.0,1موجود(, )

عم أو ال(, وأكثر وتستخدم مع األداء المعقد الذي يصعب تقديره )بن -مقياس التقدير: -2
( عادة 5-1اإلشكال شيوعا التقدير هو تحديد أرقام لمستويات األداء من خمسة أرقام )

 تمثل درجات األداء )تقدير كمي لألداء( 

ويعد أبسط الطرق الفعالة ,وهو تقدير نوعي لألداء  -التصحيح الكمي الجمعي : -3
 ض المهارات الفعلية.ويستخدم في تقويم المقاالت, والتقارير العلمية, وبع

 (25-23: 2005)حسن,

 -األحياء : مختبرات علمالمهارات العملية في 

 -مفهوم التجارب المختبرية : -أوالً:

ال شك أن التجارب المختبرية تلعب دوراً كبيراً في تدريس العلوم, ألنها تأتي على 

رفة النظرية رأس قائمة طرائق تدريس العلوم الناجحة التي تحقق التكامل بين المع
والعملية لدى الطالب ناهيك عن إسهامها الكبير في تحقيق أهداف تدريس العلوم , 

 وتزويد الطالب بالقدر المناسب من المهارات العملية المطلوبة.

بأجرائها  الطلبة( بأنها "تلك التجارب التي يقوم بها 1992وقد عرف نادر وآخرون )
 عة"بأنفسهم اما بشكل منفرد او بشكل مجمو

 (77: 1992)نادر واخرون,

( بأنها قدرة المكتسبة التي تمكن الفرد المتعلم من أنجاز ما 2007زيتون )وقد عرفها 
 يوكل إليه من اعمال بكفاءة واتقان بأقصر وقت وجهد.   

 (107: 2007, زيتون)                   

ب بالتجربة العملية في أهمية قيام الطال زيتون وتتفق الباحثة في دراستها مع نادر و
 بنفسه, لكي يكتسب الخبرة والمهارة بشكل مباشر, والتي ال تأتي إال بالممارسة الفعلية.

 -تصنيف التجارب المختبرية على أساس الهدف من التجربة :

 -صنفت التجارب المختبرية إلى نوعين :

عن  وهي التي تجيب عن سؤال غير معلوم اإلجابة, أو تكشف -تجارب كشفية : -1

 مدى صحة فرض ما, أو تؤدي إلى حقائق لم تكن معلومة من قبل.
وهي التجارب التي تهدف إلى التأكد من صحة المعلومات,  -تجارب تأكيدية : -2

 والحقائق أو القوانين المعروفة سابقاً.

 (176: 1974)لبيب, 
 -دور المختبر في تدريس األحياء: -ثانياً :

بير الذي يلعبه المختبر في تدريس األحياء, فطبيعة هذا ال يختلف اثنان على الدور الك

العلم تحتم على المعلم الذي يود أن تتكامل المعرفة أو المهارة لدى طالبه أن يفعل دور 
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في تدريس  على وفقهاالمختبر, و أن يجعله ركناً أساسياً من أركان الخطة التي يسير 
 مادته.

 -ب في تدريس العلوم كاألتي :دواعي الستخدام التجري (1991,زعرب)وضح 

احتواء مادة العلوم على الكثير من المفاهيم المجردة التي  -تطوير االشياء المجردة : -1
فهمها وعلى تجريدها لذا يجب أن يقوم باستخدامها في المواقع  طالبيصعب على ال

 العملية.

في جو صفي أن الظواهر التي تفسر وتحلل ينبغي أن تمارس  -التدريب الفعال : -2
 والمختبر هو المكان المناسب كي تمارس فيه.

أن اشتراك المتعلمين في الحصص المختبرية يولد فيهم التقدير  -التقدير العلمي : -3

 واالعجاب الساليب البحث العلمي.
أن ممارسة المتعلمين النشاطات يشعرهم بالمتعة وهذا يخلف لديهم الدافع  -الدافعية : -4

 (131: 1991عن المعرفة العلمية.)زعرب,للتعلم والكشف 

ويمكن للتجارب المختبرية أن تحقق غايات شتى منها توكيدية, إذ يؤكد فيها المعلم ما 
عرضه من مادة من خالل تجربه, أو استكشافية أذ يكون فيها المعلم موجهاً ومرشداً 

 التجربة لومات والمفاهيم من خاللللمتعلم كي يساعده على اكتشاف الحقائق والمع

 ( 160: 1994)زيتون,
( ويحتفظ المتعلم Learning by doingكما يعكس فلسفة التجريب التعلم بالعمل )

 بالمادة العلمية المتعلمة لفترة زمنية طويلة كما تتاح له فرصة لالبداع واالبتكار.

 (95-94: 1976)العاني,
 -المهارات المكتسبة في تدريس األحياء بالمختبر : -ثالثاً:

ق نظرية بحتة ائلم األحياء ذو طبيعة خاصة تجعل من تدريسه باستخدام طرعإن 

)كالمحاضرة والمناقشة أو خالفهما( عيباً كبيراً ال يحقق األهداف المرسومة والمؤملة 
من تدريس األحياء ومما يؤسف له أن الممارسات التربوية في تدريس مادة األحياء 

واد كلها وال تفرق بين المواد التي يكفي تدريسها تكرس من تلك الطرق النظرية في الم

 س في الجانبيين النظريبشكل نظري واألخرى التي يجب أن يتكامل فيها التدري
 والتطبيقي.

إن علم األحياء يتميز بارتباطه الوثيق بالحياة فيهتم بدراسة كل ما فيه حياة, لذلك يشعر 
دها بل يشعر بها في حياته اليومية, الطالب أن هذا العلم هو أقرب العلوم التي يشاه

فعندما يدرس الطالب أي موضوع في األحياء عن طريق المختبر فأنه يلمس الواقع 

 ويشاهد أمامه ما يرتقي بعملية التعلم إلى الخبرة المباشرة الملموسة لدى الطالب.
 

 الطالب في مادة األحياء عند تكتسب لدى( المهارات التي 1994وقد فصل الحذيفي)

 -دراسته بطرق يتم فيها تفعيل دور المختبر وذلك في الجوانب اآلتية :
 -المهارات اليدوية ومن أمثلتها : -أوالً:

العملية والتوصل إلى النتائج المرجوة مثل التجارب  بالمهارة في أجراء التجار -1

 -اآلتية :
 تجارب لبيان أهمية الضوء لحدوث عملية البناء الضوئي -أ



                              28                             (والدراسات السابقة نظريةالخلفية الثاني )الالفصل 

 يان أثر الرياح على عملية النتحتجارب لب -ب
 تجارب لبيان أثر الحرارة على كل من اإلنبات واالمتصاص -ج

مثل تشريح السمك, الضفدع, األرنب, للتعرف على األجهزة  -المهارة في التشريح : -2

 المختلفة في كل منها.
مثل عمل مقاطع في أجزاء النبات  -المهارة في عمل التحضيرات المختبرية: -3

 مختلفة.ال

ورسم التراكيب الداخلية  كرسم اإلشكال الخارجية للكائن الحي:المهارة في الرسم-4
 لها.

 كالحاضنات والمجاهر وجهاز التعقيم. -المهارة في استخدام األجهزة العلمية: -5

 المهارة في عمل بعض الوسائل التعليمية. -6
 -ة منها ما يأتي :أذ تتضمن مهارات فرعي -المهارات األكاديمية : -ثانياً:

 -مهارة الفحص مثالً : -1

فحص مقطع عرضي في ساق نبات ما للتعرف على االسطوانة الوعائية التي توجد  -أ
 في مركز الساق.

فحص مقطع عرضي في الجذور والساق واألوراق للتعرف على أنواع الخاليا  -ب

 المختلفة في كل مقطع.
 اإلحياء المتشابهة والتميز بينها. مثل التعرف على -المهارة في التمييز: -2

مثل الكشف عن العناصر الغذائية كالكربوهيدرات  -المهارة في الكشف: -3

 والبروتينات والدهون.
مثل تصنيف الكائنات الحية على وفق أساليب التصنيف  -المهارة في التصنيف : -4

 الحديثة.

 الوراثة.مثل حل مسائل قوانين مندل في  -المهارة في التطبيق : -5
 تنظيم النتائج في جداول والتعبير عنها بيانياً. -المهارة في التنظيم : -6

 -مهارات التنظيم : وتشمل على المهارات الفرعية اآلتية : -ثالثاً :

 عمل الجداول, وعمل الرسوم, وتأدية المهام بانتظام. -التسجيل : -1
لبحث عن أوجه الشبه, ومالحظة مالحظة كيف تعمل األشياء بتشابه,و ا -المقارنة : -2

 المظاهر المختلفة.
مالحظة كيف تعمل األشياء باختالف, والبحث عن أوجه االختالف,و  -التضاد : -3

 مالحظة المالمح المختلفة.

 وضع األشياء في مجموعات ومجموعات فرعية. -التصنيف : -4
 وضع البيانات في نظام,و ملء البيانات وترتيبها. -التنظيم : -5

 توظيف العناوين الكبيرة والفرعية, واستخدام التنظيم ألتتابعي. -التلخيص : -6

 تعلم المعلومات األساسية عن القياس درجة الحرارة مقياساً. -القياس والمعايرة: -7
 -: )التخاطب( المهارات االجتماعية -رابعاً:

, أوفي جمع مع بعضهم البعض سواء في إجراء التجارب داخل المختبر بةتعاون الطل

 العينات في الرحالت والزيارات الميدانية.
 -مهارات االتصال : وتشمل : -خامساً :
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 تعلم كيفية طرح أسئلة جيدة, واالنتقاء في ذلك. -طرح األسئلة : -1
 اإلسهام باألفكار, واالستماع لآلخرين,واحترام أفكارهم وآرائهم. -المناقشة : -2

 ول لآلخرين, وإظهار العبر.كيفية الوص -الشرح والتفسير: -3

 وذلك حول التجارب )وصف التجربة, وخطواتها, ونتائجها( -كتابة التقارير : -4
 إبداء الرأي بشأن التجربة ووضع النتائج وتفسير البيانات لآلخرين. -النقد : -5

ومما سبق يتضح بصورة جلية األهمية البالغة للممارسات العملية في مادة األحياء في 

 الطلبة المهارات العملية الالزمة. إكساب
 (51-48: 1994)الحذيفي,

 

 
 تعريف المالحظة -المحور الثالث :

 انها عملية مراقبة أومشاهدة لسلوك الظواهر -" :2000يعرفها "عليان وعثمان, 

واتجاهاتها وعالقاتها ومتابعة سيرها والمشكالت واالحداث ومكوناتها المادية والبيئية 
نظم ومخطط وصادق بقصد التفسير وتحديد العالقة بين المتغيرات بأسلوب علمي م

 والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجيهها لخدمة اغراض االنسان وتلبية احتياجاته.

أو "بأنها تفاعل وتبادل المعلومات بين شخصين أو اكثر أحداهما الباحث واالخر 
 المستجيب أو المبحوث لجميع معلومات محددة حول موضوع معين."

 (112: 2000,عثمان)عليان و

ويمكن تعريفها اجرائيا بأنها عملية مراقبة اداء طلبة قسم العلوم مرحلة الثانية كلية 
التربية االساسية/ جامعة ديالى للمهارات العملية الالزمة الكتسابهم لها على وفق 

 استمارة اعدت لهذا الغرض ولكل تجربة من التجارب الثمان في مختبر قسم العلوم

 لمادة علم الخلية العملي.
 -يمكن توضيح أنواع المالحظة بالمخطط اآلتي :     -أنواع المالحظة:

 من حيثالمالحظة 

 
 

 دور الباحث  ميدانها                                           طبيعتها             القائمون عليها  
 

 

 المشارك غيرالمشارك   في المختبرفي الطبيعة        الفردية       الجماعية              المنضمة  العابرة     
 (1مخطط )

 يوضح أنواع المالحظة

و تميزت الدراسة الحالية بكون المالحظة منظمة وفردية ولوحظ سلوك الطلبة في 
 المختبر ومن قبل الباحثة نفسها.

 * شروط المالحظة العلمية

 -ظة العلمية:شروط المالح من
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سؤال تابع من مشكلة  أن تكون مالحظة منظمة ومضبوطة أي يقوم على أساس من -1
 تشغل بال المالحظ وليست عشوائية.

 يز.حالمالحظة العلمية مالحظة موضوعية بعيدة عن الت -2

المالحظة العلمية تتطلب مالحظاً مؤهالً للمالحظة مستعداً لها قادراً عليها سليم  -3
 غير قلق أو متوتر, مرتاح النفس, قادر على االنتباه على كل شيء.الحواس, 

 يتطلب أن يسجل المعلومات بأسرع ما يمكن. -4

تتطلب أن يكون المالحظ مهيأ للمالحظة ومدرباً عليها معدا لها اعداد كافيا ويملك  -5
 من المعارف ما يمكنه من دقة المالحظة وضبطها.

 تتطلب التخطيط المسبق لها. -6

 تتطلب بكل وسيلة أو أداة تعين المالحظ على دقة المالحظة وضبطها. -7
 (134-133: 2000)أبو جادو,

 روعيت تلك الشروط في مالحظة ادء افراد عينة البحث الحالي.وقد 

 *مزايا المالحظة
 -تتسم المالحظة بالميزات اآلتية :

 حداث.أن أفضل وسيلة لجمع المعلومات حول الكثير من الظواهر واال -1

يمكن من خاللها تسجيل الحادثة والتصرفات والسلوكيات المالحظة في وضعها  -2
 الطبيعي.

 تسمح للتعرف على بعض األمور التي قد ال يكون الباحث قد فكر بأهميتها. -3

 يمكن اجراء المالحظة على عدد قليل من المفحوصين بما يتالئم وحجم المجتمع. -4
 لوك المالحظ في أوضاع واقعية.توفير المعلومات عن الس -5

 امكانية استخدامها في مراحل عمرية ومواقف مختلفة. -6

ة عاليه نسبيا التشابه النسبي لضروف السلوك المالحظ مع السلوك توفر قدرة تنبؤي -7
 المنتظر أو المتوقع.

 توفر معلومات أوبيانات كمية ونوعية. -8

لحصول عليها وتوفيرها بطريقة تنفرد في الحصول على معلومات ال يمكن ا -9
 أخرى.

 (146-144: 1987)عودة وفتحي,

 سابقة الدراسات ال -: رابعالمحور ال
 دراسات سابقة  -أوال :

 دراسات اهتمت ببرامج التدريبية  -أ 
 

 (2002دراسة سليم ) -1
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية برنامج مقترح في تنمية المهارات العملية في 
كيمياء بكلية التربية للبنات في  –ة الرابعة مرحليمياء لدى عينة من طالبات الالك

ة الرابعة بقسم الكيمياء مرحلالرياض, وتم تطبيق الدراسة على عينة من طالبات ال

( طالبة تم تقسمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية, األولى درست 30عددهم )
التدريب المصغر( واألخرى الضابطة  باستخدام البرنامج المقترح ) المعتمد على



                              31                             (والدراسات السابقة نظريةالخلفية الثاني )الالفصل 

درست بالطريقة االعتيادية دون البرنامج, واستمرت الدراسة لمدة أربعة أسابيع 
( أيام في األسبوع, وقد استخدمت الباحثة األدوات التالية :اختبار تحصيلي 5بواقع )

ت للجانب المعرفي للمهارات العملية, وبطاقة مالحظة ألداء الطالبات في المهارا

 العملية.
 

طبقت أدوات الدراسة قبليا وبعديا على كل من المجموعتين )التجريبية والضابطة(, 
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرق ذا داللة إحصائية بين المجموعتين 

, التجريبية والضابطة في االختبار ألتحصيلي وبطاقة المالحظة )للمهارات العملية(

وكذلك فاعلية البرنامج المقترح في رفع مستوى أداء لصالح المجموعة التجريبية 
 طالبات المجموعة التجريبية في االختبار ألتحصيلي وبطاقة المالحظة.

 (2002)سليم ,
 

 (2007دراسة فرحان ) -2
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية تدريس تجارب الفيزياء بمساعدة الحاسوب 

الب الكلية التقنية بمدينة )أبها(, ولتحقيق هذا في تنمية بعض المهارات العملية لدى ط
الهدف أعد الباحث قائمة بالمهارات العملية المتضمنة في بعض تجارب مادة الفيزياء 

التخصصية, كما قام بأعداد برنامج حاسوبي مساعد لتدريس تلك التجارب, واختبار 

حث بتطبيقها قبليا تحصيلي للجانب المعرفي وبطاقة مالحظة للجانب األدائي وقام البا
( طالبا من طالب قسم التقنية االلكترونية, قسمت 30على عينة الدراسة التي بلغت )

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة, وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة 

( بين متوسطي درجات المجموعتين للجوانب 0,01إحصائية عند مستوى داللة )
للمهارات العملية وكل مهارة على حدة في التطبيق ألبعدي المعرفية في األداء الكلي 

 لبطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية.

 (2007)فرحان,
 2008دراسة عقيلي  -3

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي قائم على التدريس المصغر لتنمية 
بتدائية, وتحددت أسئلة المهارات العملية الالزمة لدى معلمي العلوم بالمرحلة اال

 -الدراسة فيما يلي :
 

 ما المهارات العملية المطلوب تنميتها لدى معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية؟ -

ما التصور المقترح لبرنامج تدريبي قائم على التدريس المصغر لتنمية المهارات  -
 العملية لدى معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية؟

رنامج التدريبي المقترح في تنمية المهارات العملية ككل لدى معلمي ما فاعلية الب -

 العلوم بالمرحلة االبتدائية؟
ما فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية كل مهارة من مهارات العملية  -

 المطلوب تنميتها لدى معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية؟

االبتدائية )عينة الدراسة( في أداء  ما مستوى تمكن معلمي العلوم بالمرحلة -
 المهارات العملية المطلوب تنميتها بعد التدريب؟
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وتم في الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحديد المهارات العملية الالزمة 
لتدريس العلوم بالمرحلة االبتدائية من خالل تحليل األنشطة العلمية بكتب العلوم كما 

شبه التجريبي لتعرف مدى فعالية البرنامج المقترح في تنمية  تم استخدام المنهج

 المهارات العملية الالزمة لتدريب العلوم لدى معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية.
وتم إعداد بطاقة مالحظة تتضمن المهارات العملية الالزمة  لتدريس العلوم بالمرحلة 

العلوم, حيث تم تحديد المهارات التي ( معلما من معلمي 15االبتدائية وتطبيقها على )

بها تدني لدى هذه العينة, كما تم إعداد برنامج تدريبي باستخدام التدريس المصغر 
لتنمية المهارات التي أظهرت الدراسة التشخيصية أن بها تدني  لدى معلمي العلوم 

وتم  ( معلما من معلمي العلوم,28بالمرحلة االبتدائية وتدرب على هذا البرنامج )

 لدراسة, وقد توصلت الدراسة إلىاستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتطبيق ا
( بين متوسطي درجات معلمي العلوم 0,01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

عينة الدراسة في كل من التطبيقين القبلي و ألبعدي لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق 

( بين متوسطي 0,01إحصائيا عند مستوى )ألبعدي, وكذلك وجود فروق دالة 
درجات معلمي العلوم عينة الدراسة في كل من التطبيقين القبلي و ألبعدي لكل مهارة 

رئيسة ببطاقة المالحظة, معلمي العلوم عينة الدراسة للمهارات العملية المتضمنة في 

من الدرجة % 75بطاقة المالحظة اكبر من أو يساوي مستوى التمكن المقبول تربوياً)
 العظمى لبطاقة المالحظة بعد التدريب(.

 :أ( 2008)عقيلي,

 ( 2009دراسة جعفر ) -4
 

هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض المهارات 
العملية المختبرية الالزمة لمعلمي اإلحياء بالمرحلة الثانوية, وتكونت عينة البحث من 

( معلماً ومعلمة بالمدارس الثانوية الحكومية بمدينة 24وعددهم ) جميع معلمي اإلحياء

صجة اليمنية, وقد تم أعداد استبانه وبطاقة مالحظة شملت ست مهارات مختبرية 
رئيسة, والمهارات هي )التحنيط الجاف للسمكة, تحضير محلول فورما لين تركيزه 

مستنقع للتعرف على  %(, والتحنيط الرطب للسمكة, فحص عينة من ماء بركة أو5)
األوليات التي تعيش في الماء, قياس الهيموكلوبين في الدم, استخدام جهاز الميكروتوم 

اليدوي لعمل قطاعات في أنسجة نباتية )ساق نبات جاروني حديث( وتفرع منها 

( مهارة فرعية, وبناًء عليه تم إعداد البرنامج التدريبي المقترح لتنمية المهارات 98)
لمعلمي علم اإلحياء إثناء الخدمة ولمدة عشرة أيام تدريبية, وقد أسفرت نتائج  العملية

البحث عن تحديد أهم المهارات العملية المختبرية التي يحتاج معلمو علم اإلحياء من 

 وجهة نظرهم إلى التدرب عليها وتنميتها من خالل البرنامج المقترح.
 (2009)جعفر, 

 ارات العملية في المختبردراسات اهتمت باكتساب المه -ب
 

 (2001دراسة العيوني ) -1
 

أسم الدراسة:تحديد المهارات األساسية لتدريس العلوم بالمختبر بالمرحلة المتوسطة 

 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين.
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بالمختبر بالمرحلة هدفت الدراسة إلى تحديد المهارات األساسية لتدريس العلوم 
المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ودرجة أهميتها, ولتحقيق هذا الهدف فقد تكونت 

( عضوا من أعضاء هيئة التدريس في كليات المعملين التي 102عينة الدراسة من )

تقدم مهارات العلوم إلعداد معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة, ولجمع المعلومات تم 
( مجاالت, ويمكن إيجاز أهم 5( مهارة مصنفة تحت )71ه اشتملت على )بناء استبان

 -نتائج الدراسة باالتي :

( مهارة من المهارات األساسية لتدريس العلوم بالمختبر على 48حصول ) -1
 (3,69-3,25متوسطات تراوحت بين )

اتفاق أعضاء هيئة التدريس في ترتيب مجاالت المهارات األساسية لتدريس  -2

 لوم بالمختبر على اختالف مؤهالتهم وتخصصاتهم.الع
( بين أعضاء هيئة 0,05وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

التدريس العلميين, والعلميين التربويين في تحديد أهمية المهارات األساسية الكلية 

ي( لتدرس العلوم بالمختبر وهذا الفرق يعود ألثر المؤهل )علمي, علمي تربو
 ولصالح أعضاء هيئة التدريس العلميين التربويين.

( بين أعضاء هيئة 0,05وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

التدريس العلميين, والعلميين التربويين في تحديد درجة أهمية مجال واحد من 
المؤهل  مجاالت المهارات األساسية لتدريس العلوم بالمختبر, يعود هذا الفرق ألثر

 )علمي, علمي تربوي( ولصالح أعضاء هيئة التدريس العلميين التربويين.

( بين أعضاء هيئة 0,05عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5
التدريس العلميين, والعلميين التربويين في تحديد درجة أهمية أربعة مجاالت من 

م بالمختبر, يعــود ألثـــر المؤهـــل مجاالت المهارات األساسية لتدريس العلو

 )علمي, علمي تربوي(.
( بين أعضاء هيئة 0,05عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6

التدريس )إحياء, كيمياء, فيزياء, طرق تدريس العلوم(في تحديد درجة أهمية 

ص )إحياء, كيمياء, المهارات األساسية الكلية ومجاالتها الخمسة, يعود ألثر التخص
 فيزياء, طرق تدريس العلوم(.

 (2001)العيوني,
 (2009دراسة الشهري ) -2

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام المختبرات االفتراضية في اكتساب مهارات 

 التجارب المعملية في مقرر اإلحياء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة.
 ة الدراسة في السؤال التالي :مشكلة الدراسة : تم تحديد مشكل

ما اثر استخدام المختبرات االفتراضية في اكتساب مهارات التجارب المعملية في 

 مقرر اإلحياء لطالب الصف الثالث الثانوي؟
استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي وذلك بدراسة اثر المتغير  -منهج الدراسة :

غير التابع )اكتساب المهارات المعملية( المستقل ) المختبرات االفتراضية( على المت

 المتضمنة في الوحدة المقررة للتجربة.
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( 68تم اختيار العينة من مجتمع الدراسة وقد بلغ عددها ) -عينة الدراسة وأدواتها :
( طالبا تم تدريسهم باستخدام 34طالبا مقسمين إلى مجموعتين ,تجريبية وعددها )

( طالبا تم تدريسهم بالمختبر التقليدي 34دها )المختبرات االفتراضية, ضابطة وعد

واستخدم الباحث أداتين األولى )بطاقة مالحظة( للمهارات المعملية والثانية )استبانه( 
 لقياس االتجاه.

أهم نتائج الدراسة : خلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

ات التشريح والفسيولوجي ( بين متوسطي درجات اكتساب مهار0,05مستوى )
والمهارات الكلية لطالب المجموعة التجريبية والضابطة, وعدم وجود فروق ذات 

( بين متوسطي درجات اكتساب مهارات 0,05داللة إحصائية عند مستوى )

 المورفولوجي لطالب المجموعتين. 
 ( بين0,05كما خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

المتوسطات الحسابية لدرجات الطالب )قبل استخدام تطبيقات الحاسوب والمختبرات 

االفتراضية( و )بعد استخدام تطبيقات الحاسوب والمختبرات االفتراضية( لصالح 
 درجات الطالب )بعد استخدام تطبيقات الحاسوب والمختبرات االفتراضية(.

 (2009)الشهري ,
 

 -رات عن الدراسات السابقة :بعض الدالالت والمؤش -ثانيا :
 

هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي  -هدف الدراسة : -1

مقترح في مادة اإلحياء لقياس المهارات العملية في المختبر مها دراسة إقبال 
(, وتحديد المهارات األساسية لتدريس العلوم بالمختبر مثل دراسة العيوني 2009)

دفت بعض الدراسات إلى فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض (, وه2001)

( وبذلك تتفق مع الدراسة 2009المهارات العملية لمعلمي اإلحياء مثل دراسة إقبال )
 الحالية فاعلية برنامج تدريبي لمادة اإلحياء العملي.

هارات ( للتعرف على فعالية برنامج مقترح في تنمية الم2001وهدفت دراسة سليم )

العملية في الكيمياء لدى طالبات المرحلة الرابعة بكلية التربية للبنات وبذلك تتفق مع 
الدراسة الحالية في قياس المهارات العملية في المرحلة الدراسية )على طلبة الكلية(,  

والتي هدفت إلى معرفة مدى فاعلية برنامج تدريبي قائم على  2008دراسة عقيلي 
لتنمية المهارات العملية لدى معلمي العلوم, ودراسة فرحان التدريس المصغر 

( والتي هدفت إلى التعرف على فاعلية التدريس بالحاسوب في تنمية 2007)

المهارات العملية لدى طالب الكلية التقنية وبذلك تتفق مع الدراسة الحالية في قياس 
 ية على طالب الكلية.العالقة أالرتباطيه بين البرنامج التدريبي والمهارات العمل

تباينت الدراسات السابقة في حجم عينة الدراسة وجنسها إذ  -حجم العينة وجنسها : -2

عدد المعلمين  2009( مثل دراسة إقبال 115-12تراوحت العينات مابين )
( طالبة من كلية التربية 30كان حجم العينة ) 2001( ,ودراسة سليم 24والمعلمات )

(معلما من معلمي العلوم, ودراسة فرحان 15ان حجم )ك 2008ودراسة عقيلي 

كان  2012( طالبا من كلية التقنية, ودراسة أبو علبة 30إذ كانت حجم العينة ) 2007
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( طالبا, وبذلك تتفق هذه الدراسات مع الدراسة الحالية إذ بلغت عينة 62حجم العينة)
 ى.( طالبا من كلية التربية األساسية جامعة ديال30الدراسة )

تباينت الدراسات السابقة في المادة الدراسية أو مجال الدراسة,  -مجال الدراسة : -3

فقد تناولت بعض المواد الدراسية )اإلحياء, الكيمياء ,العلوم العامة, الفيزياء( وبذلك 
 تتفق مع الدراسة الحالية في مجال اإلحياء العملي.

ة على مراحل دراسية مختلفة أجريت الدراسات السابق -المراحل الدراسية : -4

, 2007, ودراسة فرحان 2001بعضها أجرى على طلبة الجامعة مثل دراسة سليم 
 وبذلك تتفق مع الدراسة الحالية التي أجريت على المرحلة الجامعية.

اتبعت معظم الدراسات السابقة تصميم المجموعتين  -التصميم التجريبي : -5

ألبعدي أو التصميم القبلي و ألبعدي, أما الدراسة  التجريبية والضابطة ذات االختبار
الحالية فقد تم اختيار التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي للمجموعتين التجريبية 

, ودراسة 2001والضابطة تضبط أحدهما األخرى ضبطا جزئيا مثل دراسة سليم 

 .2008عقيلي 
راء التجربة من دراسة إلى اختلفت الدراسات السابقة في مدة أج -المدة الزمنية : -6

( اسبوع طبقت على طيلة 12أخرى, فقد تراوحت المدة الزمنية للدراسة الحالية هو )

 المرحلة الثانية/ إحياء كلية التربية األساسية /جامعة ديالى الفصل الدراسي األول. 
تباينت الدراسات السابقة في أداة الدراسة من حيث استخدام  -أدوات الدراسة : -7

دد االختبارات والمقاييس الجاهزة وبطاقة المالحظة فقد تم أعداد استبانه وبطاقة ع

( مهارة فرعية مثل دراسة 98مالحظة شملت مهارات عملية رئيسية تتفرع منها )
والتي أجريت على معلمي اإلحياء بالمرحلة الثانوية, ودراسة  2009إقبال 

المهارات العملية الالزمة  والتي تم إعداد بطاقة مالحظة تتضمن 2008عقيلي

لتدريس العلوم وتم أعداد برنامج تدريبي لتنمية المهارات العملية في مادة العلوم, 
حيث تم أعداد برنامج تدريبي مقترح بالحاسوب لتدريس 2007ودراسة فرحان 

التجارب العملية واختبار تحصيلي وبناء بطاقة مالحظة للجانب األدائي, ودراسة 

معرفة اثر استخدام المختبرات االفتراضية في اكتساب المهارات ل 2009الشهري 
لتحديد المهارات األساسية لتدريس  2001العملية في مادة اإلحياء, ودراسة العيوني 

العلوم بالمختبر من خالل معرفة أثر المؤهل )علمي, أدبي, علمي تربوي( في تحديد 
ية, وبذلك تتفق الدراسة الحالية درجة أهمية مجال واحد من مجاالت المهارات األساس

مع هذه الدراسات في أعداد برنامج تدريبي في مادة اإلحياء وبناء بطاقة مالحظة 

لمعرفة وتحديد أداء الطالب ومدى اكتسابهم للمهارات في مختبر اإلحياء للمرحلة 
 الثانية/كلية التربية األساسية.

ة في استخدام الوسائل اإلحصائية تباينت الدراسات السابق -الوسائل اإلحصائية : -8

في معالجة بيانات البحث نظرا الختالف أهداف التجربة وعدد المجموعات 
والمتغيرات في الدراسة, أما الدراسة الحالية فقد تم استخدام الوسائل اإلحصائية 

ة ( لعينتين مستقلتين متساويتين بالعدد, ومعادلt-testمعادلة االختبار التائي ) -التالية :

–الصعوبة, ومعادلة تميز الفقرة, ومعادلة فاعلية البدائل الخاطئة, معادلة كيورد
 , معادلة كوبر ,معادلة ارتباط بيرسون, معادلة حجم األثر.20ريتشاردسون
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بعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة  تبين من نتائج الدراسات  -النتائج : -9
ستخدام البرامج التدريبية المتنوعة على وفق السابقة تفوق المجموعات التجريبية با

أساليب مختلفة على المجموعات الضابطة والتي اعتمدت الطريقة التقليدية في 

التدريس, وبعضها معرفة أثر البرامج في اكتساب المهارات العملية في المختبر مثل 
( 5( مهارة مصنفة في )71من خالل استبانه اشتملت على ) 2001دراسة العيوني 

ومقارنة أداء الطالب قبل وبعد استخدام البرنامج, ودراسة الشهري  2004مجاالت 

معرفة اثر برنامج باستخدام المختبرات االفتراضية في اكتساب المهارات  2009
العملية في مقررات اإلحياء من خالل لمالحظة قبل وبعد التجارب, ودراسة إقبال 

رح في تنمية بعض المهارات العملية في قياس فاعلية برنامج تدريبي مقت 2009

المختبرية الالزمة لمعلمي اإلحياء بالمرحلة الثانوية من خالل إعداد استبانه وبطاقة 
( مهارة فرعية, ودراسة 98مالحظة شملت مهارات مختبرية رئيسة وتتفرع منها )

في التي هدفت لمعرفة فعالية برنامج مقترح في تنمية المهارات العملية  2001سليم 

الكيمياء من خالل بطاقة مالحظة ألداء الطالبات في المهارات العملية وأظهرت 
النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج المقترح )على وفق 

التعليم المصغر( على المجموعة الضابطة والتي درست على وفق الطريقة المعتادة 

هدفت إلى التعرف على فعالية تدريس تجارب  2007دون البرنامج, ودراسة فرحان 
الفيزياء بمساعدة الحاسوب في تنمية بعض المهارات العملية لدى طالب الكلية التقنية 

من خالل اختبار تحصيلي للجانب المعرفي وأعداد بطاقة مالحظة للجانب األدائي, 

مادة اإلحياء  وقد أكدت الدراسة الحالية على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في
العملي في اكتساب المهارات العملية من خالل أعداد وبناء بطاقة مالحظة لمعرفة 

مدى تطور مهارة من المهارات العملية لدى إجراء الطالب واكتسابهم المهارات 

 العملية.
 -مدى الفائدة من الدراسات السابقة : -ثالثاً :

ما بن توجز ما استفادته منها أن ه الباحثة من دراسات سابقة يمكفي ضوء ما عرضت

 -يأتي :
 تحديد إبعاد مشكلة البحث ومجاالتها من خالل أعداد البرنامج التدريبي المقترح. -1

تؤشر نتائج الدراسات السابقة إلى أهمية البحث الحالي باالستناد إلى العديد من  -2
مج التدريبي في البحوث التربوية السابقة والمتضمنة متغيرات الدراسات اثر البرنا

 مادة اإلحياء العملي في اكتساب المهارات العملية.

ثر برنامج أبقة في بلورة الموضوع الحالي في تم االستفادة من الدراسات السا -3
 تدريبي في اكتساب المهارات العملية ووضع تصورات واضحة للبحث الحالي.

مية التي تخدم البحث التعرف على العديد من الدراسات والكتب والمجالت العل -4

 الحالي.

 



 ثالثالفصل ال        
 منهج البحث وإجراءاته

 

  منهج البحثأوالً : 

 التصميم التجريبي ثانياً :

 ثالثاً : مستلزمات التجربة

 مجتمع البحث وعينته  رابعاً :

 تكافؤ مجموعتي البحث  خامساً :

 إجراءات الضبط األخرى  سادساً :

 أعداد البرنامج التدريبي سابعاً :

 ثأداة البح ثامناً :

 إجراءات تطبيق البحث  تاسعاً :

 الوسائل اإلحصائية  عاشراً :

 

 

 

 

 

 

 

 البحث : إجراءات

تحقيق أهداف البحث  إلىتوصل الالتي اعتمدت في  اإلجراءاتيتناول هذا الفصل 

المالحظة  أداةويتضمن تحديد المجتمع األصلي والعينة ومستلزمات التجربة وبناء 
 المستخدمة في تحليل النتائج . اإلحصائيةوكيفية تطبيقها وأهم الوسائل 

 أوال : منهج البحث :

البعدي منهجا للبحث كونه  االختبارالمنهج التجريبي ذو الضبط الجزئي وذو  اعتمد
احد المناهج الذي يستخدم التجربة في اختبار فرض معين والكشف عن عالقة بين 

عدا ا المتغيرات فيما متغيرين وذلك بدراسة المواقف المتقابلة التي ضبطت فيه

 (  47: 2004)النوح , .الباحث بدراسة تأثيره ىالمتغير الذي يعن

 ثانيا : التصميم التجريبي :  

 أوويقصد بالتصميم التجريبي وضع خطة تجريبية تروم الباحثة بها تحقيق فرضياته 

حد العوامل  نتيجة لتغير حدة ومدى أوقياس مدى التغير الذي يطرأ على رفضها 
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حثة تصميم تجريبي  ؤثر ما مع تثبيت المتغيرات أو العوامل األخرى .واختارت البام

ومن  األخرىللمجموعتين التجريبية والضابطة احدهما تضبط  ئيذو الضبط الجز
 -( وكاألتي :2) مخططذوات االختبار البعدي  ,كما موضح في 

 المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعة

 ةالتجريبي

 

 

 

 الذكاء -

المعلومات السابقة لمادة علم  -

 األحياء

 التحصيل السابق -

 اختبار المهارات العملية السابقة -

برنامج تدريبي بمادة 

 علم الخلية العملي

 

 

 الطريقة االعتيادية

اكتساب 

 المهارات العملية

 الضابطة

 التصميم التجريبي لمجموعتي البحث   (2) مخطط

 -ت التجربة:: مستلزماثالثا
تجارب ال اءإلجربغية تحديد المهارات العملية الالزمة  -:تحديد المهارات العملية -1

 / اسيةاألسة كلية التربيـــ (اإلحياءتم تحليل محتوى مادة الخلية )للصف الثاني/فرع 

   -:وهي ( مهارات 5جامعة ديالى وكان مجموع عدد المهارات العملية الرئيسية )
 كتسابيةمهارات ا  -1

                                                  مهارات يدوية                                                     -2

                                                                                                     إبداعيةمهارات  -3
                                                  يمية                                                  مهارات تنظ -4

ة(. مهارات تخاطب )اجتماعية(  :وتشمل عدد من المهارات الفرعية )الثانوي -5

 ( ملحق المهارات 2ملحق )
 

( تجارب 8)الرئيسية على  المهاراتتوزعت  :التجارب المختبرية  تحديد-2

 رابطهاوالثانوية على وفق ت الرئيسيةعدد من المهارات  وتشمل كل تجربة مختبريه
 (المختبرية ( )ملحق التجارب3ووفـــق مستلزمات كل تجربة ملحق) مع بعضـها

 )استمارة بطاقة المالحظة( (4ووفق بطاقة المالحظة  ملحق )

 
 :لكل تجربة واألدواتتهيئة المواد -3

والثانوية المحددة في كل تجربــة  األساسيةالعينة للمهارات  فرادأ اءأدلغرض قياس 

/كلية  اإلحياءواعتمد مختبر  إلجرائهاالالزمة  واألدواتفمن الضروري توفير المواد 
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 إجراءلغرض  وأدواتومواد  أجهزة/ جامعة ديالى بما فيه من  األساسيةالتربية 

 .التجارب وبشكل دقيق وصحيح
 -:ومعايير المهارات العملية إبعادتحديد  -4

ت تقدير المهاراومعايير ل إبعاد أربعةفي ضوء االستشارات للمتخصصين حدوث 

دقة : ب ل عليها كل مهارة في التجارب المقترحة وهي ) يجريهاتمالعملية والتي تش
طء ( ببو وسرعة , يجريها  بدقة  وبطء, يجريها  بال دقة  وبسرعة ,يجريها بال دقة

 هما )الدقة والسرعة ( .  لألداء األداءضمين كل بعد في ونظرا لت

مجتمع البحث هــو مجموعـة من الوحدات  إن: : مجتمع البحث وعينتهرابعا
 المعرفة بصورة واضحة يراد منها الحصول علـــى بيانــات  اإلحصائية

 (161:ص 2008)العزاوي,

بية في كلية التر اءحياألوقد شمل مجتمع  البحث طالب الصف الثاني /فرع علم 
كلي الطلبة ال عدد ( وكان 2015/2016/جامعة ديالى للعام الدراسي )  األساسية

 عالهأ اإلحياء( لكل مجموعة وتم اختيار طلبة الصف الثاني فرع 31( بواقع )62)

  :وذلك  قصديةكعينـــة 
 .اإلحياءفرع علم العلوم . كون الباحثة معيدة في قسم 1

 المساعدة مع الباحثة. إلبداءالقسم  إدارة. استعداد 2

ء إجرامما ساعد في  متقارب ينحدرون من مستوى ثقافي واجتماعي ةب. معظم طل3
 تكافـــــؤ المجموعتين.

 (1جدول )

 في مجموعتي البحث ةبتوزيع الطل
 

بعد  بةعدد الطل

 االستبعاد

 لبةعدد الط

 المستبعدين

قبل  لبةعدد الط

 االستبعاد

 المجموعات

 

31 

 

2 

 

33 

 

 ةيالمجموعة التجريب

 
31 

3 
 

 
34 

 
 المجموعة الضابطة

 المجموع 67 5 62

 

 

 

 
 

 : تكافؤ مجموعتي البحث :خامسا

 ين فيمتجانستين ومتساويتيقصد بالتكافؤ جعل المجموعتين التجريبية  والضابطة 
ى عل مؤثرةالتماما أي تكون متشابهتـــين فــــي جميـــع المتغـــيرات نفس الظروف 

  أثرهمتغـــير المستقــل المــراد دراسة العـــدا التجربة 



 50                     الثالث)إجراءات البحث(             الفصل 

                   
 (312:ص 1987) العساف ,

 باحثةمجموعة التجريبية والضابطة ( قامت الالوللتأكد من تكافؤ المجموعتين ) 
هي والتجربة  إجراءبأجراء تكافؤ في بعض المتغيرات ذات العالقة المباشرة في 

تبار اخ ,اإلحياءللصف الثاني / فرع  اإلحياء التحصيل السابق في مادة, الذكاء

 ولاألصل قامت الباحثة بتكافؤ مجموعتي البحث في بداية الف إذالمعلومات سابقة ( 
جراء تكافؤ مجموعتي البحث ي عرض إلأتوفيما ي 2016/ 2015راسي للعام الد

 -: بالمتغيرات اآلتية

كاء ذرجة متتابعة لمقارنة د:اعتمدت الباحثة اختبار رافن للمصفوفات ال الذكاء-1

صدق بال مجموعتي البحث التجريبية والضابطة كونه مناسبا للبيئة العراقية ويتسم

 .في العديد من الدراسات المحلية والثبات نتيجة لتطبيقه

 ( 31: 1983,)الدباغ

 لعامةامقاييس الذكاء شيوعا واستخداما في قياس القدرة العقلية  أكثرويعد من 

 (  396: 2000,)عالم اء المتحررة من عامل اللغةمن اختبارات الذك بوصفه واحدا

 ( فقرة موزعة في خمسة مجموعات هي )أ,ب,ج,د,ه (60من ) ختباراالويتكون 

حدة أي صحيحة على الفقرة تعد درجة وا إجابة( فقرة لكل مجموعة  وكل 12بواقع )

, 0ومحددة بين) ة التي يسجلها الطالبالصحيحة هي الدرج اإلجاباتمجموع  إن

كال اليوم نفسه لوفي  29/10/2015وقد طبق االختبار على عينة البحث في  (60

 . ةبالدرجات التي حصل عليها الطل وإيجاد اإلجاباتتصحيح تم و المجموعتين

                                                                                                                                                                                                           )ملحق درجات طلبة مجموعتي البحث في اختبار الذكاء((  5الملحق )

بار لمجموعتين وباستخدام االختوجرى حساب المتوسط الحسابي والتباين لكال ا

 بلغت حسوبةوجد أن القيمة الزائية الم .بين المتوسطين ائي لمعرفة داللة الفرقزال

( 0,05) ( عند مستوى داللة1,96وهي اقل من القيمة الزائية الجدولية )( 1,11)  

ئتان المجموعتين التجريبية والضابطة متكاف إن( مما يدل على 60ودرجة حرية )

 ذكاءالفي درجة  إحصائيا

 (2جدول )

 البحث في اختبار الذكاءمجموعتي ل الداللة اإلحصائية
 

مستوى 

 الداللة

0.05 

درجة  القيمة الزائية

 الحرية

المتوسط  التباين

 الحسابي

عدد 

 الطالب

 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 التجريبية 31 38.2 81.5 60 1.11 1.96 غير دال

 الضابطة 31 35.7 76.72

 

 ان()علم النبات +علم الحيو يالعملالتحصيل السابق في مادة علم اإلحياء  -2
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 ثالعملي لمجموعتــي البحــ اإلحياءحصلت الباحثة على درجات في مادة علم 

درجات طلبة مجموعتي البحث في )ملحق ( 6( ملحق )الضابطة و تجريبيةال)
د ( للمرحلة األولى وبعد اعتما2014/2015للعام الدراسي)التحصيل السابق(  

لفرق اللة افـة دئمة المتمثلة باستخدام االختبار الزائي لمعرالمال اإلحصائيةالمعالجات 

الجدولية  ( وهـــي اقل من 0,6المحسوبــة ) القيمة الزائية إنبين المتوسطين وجد 
 إنى ( مما يدل عل60ودرجة حرية) ( 0,05( عند مستوى داللة  ) 1,96والبالغة )

ة ي مادي متغير التحصيل  فف إحصائياالمجموعتين  التجريبية والضابطة متكافئين 

 العملي. اإلحياء
 

 (3جدول )

حياء تحصيل السابق في مادة علم اإلالمجموعتين البحث في ل الداللة اإلحصائية
 العملي 

 

مستوى 
 الداللة

0.05 

درجة  القيمة التائية
 الحرية

المتوسط  التباين
 الحسابي

عدد 
 الطالب

 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 التجريبية 31 62,96 59,05 60 0,6 1,96 غير دال

 الضابطة 31 62,61 78,81

 

علم  العملي )علم النبات + اإلحياءالسابقة في مادة علم  هاراتاختبار الم -3

 الحيوان(

 اراتهمن م مجموعتي البحث  )التجريبية والضابطة ( بةلغرض معرفة ما يمتلكه طل

م ثير مهات تأوالتي تكون ذ لنبات +علم الحيوان()علم ا العملي اإلحياءسابقة في مادة 
هارات الم في ةباحثة بطاقة المالحظة لتكافؤ الطلواستخدمت البفي المتغير التابع , 

باستخدام حساب الوسط المرجح (  5جدول ) 25/10/2015في يوم  السابقة

( )ملحق معدل األوساط المرجحة 7واستخرج الوزن المئوي لكل مهارة )ملحق 
 ةبلالط تكرارات فريغوقامت بت  وزان المئوية للمهارات العملية السابقة(واأل

 للحصول على درجات مجموعتي البحث ألجراء التكافؤ بينها وقد حسب المتوسط

 لزائيةمة االحسابي والتباين لمجموعتي البحث باستخدام اختبار الزائي ووجد إن القي
عند  (1,96مة الجدولية البالغة  )( وهي اقل من القي0,02المحسوبة وقد بلغت  )

تجريبية المجموعتين ال إنمما يدل على , (60( ودرجة حرية )0,05لداللة  )مستوى ا

 .   ءاإلحيات السابقة في مادة هارافي  درجات الم إحصائياوالضابطة متكافئتان 
 

 

 
 (4جدول )

 ابقةمجموعتي البحث في بطاقة المالحظة للمهارات السل الداللة اإلحصائية
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مستوى 

 الداللة

0.05 

درجة  القيمة التائية

 الحرية

المتوسط  التباين

 الحسابي

عدد 

 الطالب

 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 التجريبية 31 6,27 168,4 60 0,02 1,96 غير دال

 الضابطة 31 6,06 178,1

 

 :األخرىالضبط  إجراءاتسادسا :  

        -ضبط السالمة الداخلية :
 باحثةال إن إالعلى الرغم من تحديد مجموعتي الدراسة عشوائيا في مجتمع متجانس 

 غير التجريبية التي تؤثر في سالمة التجربةصت على ضبط بعض المتغيرات حر

                                                            : وفيما يأتي عرض لهذه المتغيرات وطريقة ضبطها
ية العمل كتساب المهاراتال:استعملت الباحثة بطاقة المالحظة ات القياس ضبط أدو-1

 احثةفي وقت واحد ,وقامت الب تلكلتا المجموعتين )التجريبية والضابطة ( وطبق

هارة كل ملبتفريغ بيانات بطاقة المالحظة لكلتا المجموعتين على وفق معايير الزمن 
                                                                       سة.  في المتغير التابع في الدرا القياس أدواتوهذه اإلجراءات تحد من تأثير 

اسة , : كانت المدة الزمنية للتجربة متساوية لمجموعتي الدرالمدة الزمنية  -2

 3/1/2016ولغاية  3/11/2015والمتمثلة بالفصل الدراسي األول ابتداًء من 
                    . ساعتانة تدريبية واحدة مدتها وبواقع حص ابيعأس( 8واستغرق )

ضبط ل طة(الفروق الفردية :قامت الباحثة بتدريس المجموعتين )التجريبية والضاب -3

عية موضومتغير الخبرة والفروق الفردية مما يضفي على التجربة درجة من الدقة وال
                                                      لتجنب شعور الطالب بأنهم تحت التجربة .  

سي مجموعتي الدراسة لدراسة المحتوى الدرا ةبالمحتوى الدراسي : درست طل -4

رب عملي ( تجا8الخلية ( وعددها )علم )  اإلحياءنفسه في التجارب العملية لمادة 
                                      ربة .      خطط التدريسية المناسبة وبطاقة المالحظة لكل تجالوأعدت لها 

 أو اسة ,عينة الدر لبةعن ترك عدد من ط مالناج األثراالندثار التجريبي : وهو  -5

لب طا إيالتجربة ,ولم تحصل حاالت انقطاع أو ترك أو نقل  إثناءانقطاعهم في 
                                             خالل مدة التجربة .                                         

انية العملي للمرحلة الث الخليةتوزيع الحصص :  عدد الحصص المقررة لمادة  -6

 ولكل مجموعة من مجموعتي أسبوعتجربة واحدة لكل  بواقع اإلحياءفرع علم /
                                       ( أسابيع .                         8( ساعة ولمدة )2الدراسة ومدتها )

جية لخارالظروف الفيزيقية : وهي مدخالت بيئية هامشية تأتي من بيئة النظام ا -7

 ايجابية  أوانبية قد تكون سلبية وليست من النظام نفسه ,ولها تأثيرات ج
 ( 214: 2009)عطوي ,

ة الخلي ختبرفي م حياءاإلالمرحلة الثانية / فرع  لبةوقد طبقت الباحثة تجربتها على ط

 موادال,وأعدت الباحثة المستلزمات الالزمة مثل  لبةوذلك لمالئمته لتدريس الط
 .ألجهزة المستخدمة لكل تجربة عمليةاو

 :              إعداد البرنامج التدريبي:  سابعا
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ية هجلية مني عمالبرنامج التدريبي للمهارات العملية :تعد عملية بناء البرنامج التدريب

و ى نحصميم البرنامج التدريبي علتمنظمة وفق مراحل وخطوات متتالية ومترابطة ل
 تقويم ن قياسها  بأساليبمحددة يمكالهداف األوالقواعد و األسسيتوافق وعدد من 

وجدت  والمراجع األدبيات( وبعد اطالع الباحثة على  113: 1999)الحيلة ,مناسبة 

طيط ,التخ حليلناء البرامج التدريبية تتمثل في )التهناك اتفاقا ً بمراحل رئيسة لب إن
 ساألساوتحتوي كل مرحلة على عدد من الخطوات وعلى هذا  (التقويمو,التنفيذ 

 ارات)مهاألساسيةقامت الباحثة ببناء برنامج تدريبي للمهارات العملية الخمسة 

لى ع ساسيةاأل حيث تحتوي المهارات يدوية (و,تنظيمية ,اجتماعية  إبداعيةاكتسابية ,
ته قدرامجموعة من المهارات الثانوية والتي بدورها تركز على المتعلم وحاجاته و

 نامجوخصائصه الذاتية وعملية التوازن بين المادة والمتعلم وبين مكونات البر

ي ما يؤدين موبين المعرفة والمهارات والقيم داخل المؤسسة التعليمية للمتعلم األخرى
 ق معي جوانبها المعرفية والمهارية والوجدانية ومع ما يتفنمو الشخصية ف إلى

                                                                           .التعليمية األهداف

ريف التع تسمى مرحلة التحليل الشامل ويسميها البعض مرحلة. مرحلة التحليل : أوال
 صائصمشكالت,تحليل األهداف العامة,تحليل ختشمل تحليل الحاجات ,تحليل ال إذ,

يل وتحل ,واإلعمالتحليل المهام , تحليل المعوقات المتعلمين,تحليل المصادر,

 المسؤوليات 
 (52: 2000, وآخرون )القطامي

شكلة ه الموتحليله الذي توجد في ,كما يتم في هذه المرحلة دراسة الواقع التعليمي 

  وفر من مصادر تعلم من هذا الواقعيت,وتحليل خصائص المتعلمين ,وما 
 .( 280-279 :1999ن,وآخرو)النجدي 

ة أهداف وأنشط إلىجمع المعلومات وتحليلها وشرحها  إلىوتهدف هذه المرحلة  

ليها يز عوتقدير الحاجات للكشف عن المسارات األساسية التي ينبغي للبرنامج الترك
 وتتضمن :  وإتباعها

م الحقائق والمفاهيمن مجموعة ب مثل المحتوىت:يتحليل المحتوى الدراسي -أ

ي الت والتعميمات والمبادئ والنظريات واالتجاهات والقيم والمهارات الرئيسية

نات لمكوايتعلمها الطالب في كل مرحلة من المراحل التعليمية , وهي جميعها تعكس 

 . المنهج هدافأ المعرفية واالنفعالية والمهارية للمحتوى التعليمية وتعد وسيلة تحقيق

 ( 25: 1997)كوجة,

 قوم بهايلتي عملية تحليل المحتوى التعليمي أيا كان نوعه تشمل كافة اإلجراءات ا إن

 لىإمي المصمم التدريبي بمساعدة خبير المادة الدراسية لتجزئة المحتوى التعلي

وضح ئم تقوا أوالعناصر التي يتكون منها ,وقد تسفر نتيجة هذه العملية عن قائمة 

 الهدف يتحقق إن إلىبشكل منظم ومتسلسل  إجرائهكيفية تعلم المحتوى والتدرج في 

  .نهائي المرغوب فيهال

 ( 104 : 1986)دروزة ,
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ورا ديلعب تحليل المحتوى في انه يسهم في تحديد األهداف التعليمية و أهميةوتكمن 

 ( 135 : 2001التقويم. )زيتون , أدواتفي اختيار الوسائل التعليمية واختيار 

ل م تحليت إذفي البرنامج التدريبي  األساسيةالمكونات  إحدىويعد تحليل المحتوى 

 ىإللبحث ادود المادة التعليمية أو المحتوى الدراسي الذي تقوم الباحثة بتدريسه في ح

عملي ال الخليةوالمتضمنة عدد من المهارات الفرعية لمادة  خمسةمهارات رئيسة 

ين المحكم. وقد تم عرضها على مجموعة من الخبراء واإلحياءفرع /للمرحلة الثانية 

طيتها وتغ في مجال التربية والتقويم والقياس وطرائق تدريس العلوم لبيان سالمتها

تحليل )ملحق أراء المحكمين ل(ب - 14, أ -14لمحتوى المادة الدراسية. )الملحق

 محتوى وتحديد زمن كل مهارة(ال

 عليمية  :الت األهدافتحليل  -ب

مون لكل برنامج تدريبي مجموعة من األهداف التربوية تصاغ في عبارات ذات مض

ادر رئيسية وهي :فلسفة المجتمع تربوي عريض )واسع( وتشتق من عدة مص

 ومجاالت المادة الدراسية. ,حاجات الطلبة 

 ( 23: 1987)كمب ,

صمم لم وقلما يكون واألهداف التربوية العامة مهمة القائمين على تصميم المناهج

مهمته في  إن إالالتدريس دور مباشر في صياغتها لما تتصف به من عمومية 

                                                     سلوكية قابلة للقياس   أهداف إلىالغالب  تسير حول تحويل هذه األهداف 

 والمالحظة.

 شتقاقمم في اتجاه واحد وقد تم ااألهداف العامة ضرورة في توجيه المص إنكما 

لمادة اتوى األهداف التعليمية الخاصة بالبرنامج التدريبي للمهارات العملية من مح

نية لة الثالمرحلالمعد  الدراسية المراد تعليمها )مادة األحياء العملي /مختبر الخلية (

ت لتغيرااف جامعة ديالى وتكون عباراتها بحيث تص األساسيةكلية التربية  –أحياء /

 وي ترب ت تعليمية من خالل برنامجالمرغوبة في سلوك الطلبة نتيجة مرورهم بخبرا

 ( 177 -175: 1994خرون ,آ)قطامي و

لمقرر ية اأو تصف ما يتوقع من الطلبة انجازه أو اكتسابه من مهارات عملية في نها

توى المح,وب وقابليتهمالدراسي وقد روعي عند وصفها ارتباطها بقدرات الطلبة 

لى ضها عتطبيق البرنامج ,وتم عر إثناءالدراسي المراد تدريسه وقابليته للتحقق 

)ملحق  (10يم وطرائق تدريس العلوم )ملحق محكمين في مجال القياس والتقو

محتوى تها للبيان سالمتها وصدقها وتغطياألهداف السلوكية في مادة الخلية العملي( 

 المادة الدراسية .

 ئة التعليمية :تحليل البي-ج
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ألحياء اختبر مطبق فيها البرنامج التدريبي تم اختيار لتحليل البيئة التعليمية التي 

 : األتيلتدريس مادة الخلية العملي وتبين 

 وجود غرفة مختبر يتم فيها تنفيذ التجارب المراد تدريسها -1

ة عمليال المستلزمات المختبرية من أجهزة وأدوات ومواد خاصة بالتجاربتوفر  -2

 سباتلمادة علم الخلية وكذلك المصورات والملصقات واألفالم الفيديوية والحا

 .واالتصال بشبكة االنترنت

ية العملي الواحد ولمختبر الخل األسبوع( ساعة في 2تحديد وقت التدريس بواقع ) -3

ى الع علللتصدي لها ومعالجتها  وبعد االط أساسيةهذه العملية تعد خطوة  إن إذا

لب من بة تط)مختبر علم األحياء (ألجراء التجر وإمكانياتهااقع البيئة التعليمية و

 الباحثة مجموعة من اإلجراءات وهي :

وان تحليل التعلم هو محور العملية التعليمية , إنأوالَ: تحليل خصائص المتعلمين:

 خصائص المتعلمين يعني الوقوف على استعدادهم لتقبل الخبرة المقدمة 

 ( 183: 1984لدين ,)محي ا

 بواألساليكان هناك موائمة بين  خصائص المتعلمين والمواد  إذاومعرفة ما 

المستخدمة في البرنامج فمعرفة خصائص المتعلمين تتضمن النضج والمستوى 

لمهمة ايات األساس إلىالدراسي والعمر والقابلية العقلية العامة فكلما عاد المحلل 

 السلوك المدخل أسهل  أصبح

 ( 178: 1994خرون ,آ)قطامي و

 

 -يلي: تم التعرف على ماعلى ضوء ذلك و

 سنة. (22-20في فئة عمرية بين ) ةالمستهدفتقع الفئة  )أ(

 تقارب مستواهم العلمي )ب(

 برنامج تدريبي مماثل . إلىلم يسبق لهم أن تعرضوا  )ج(

 تجانس العينة من معرفة التكافؤ . )د(

 . اإلحياءالرغبة في دراسة مادة  )ه(

 جميع الطلبة لمجموعتي البحث ضمن بيئة واحدة ,ولهم نفس الخصائص إن )و(

 . واالقتصادية واالجتماعيةالثقافية 

 

 :      دريبيةثانياً: تحليل الحاجات الت

على التناقض بين  أساسييعبر عن الحاجات بأنها فرص تحسين األداء وتعتمد بشكل 

الحالية ,والمعايير المرغوب تحقيقها  الظروفين يكون وب إنهو كائن وما ينبغي  ما

يمكن تحقيقه من النتاجات والمخرجات  ما وأفضلالحقيقي الواقعي  االنجازوبين 
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.ويعرف تحليل الحاجــة بأنـــه :جهـــد منظـــم نحـــو تحديـــد الحاجـــات  

 .اوتعريفــه

 (140 :2000خرون,آو)قطامي 

مثل  هناك نوعين من الحاجات هما :حاجات عامة إن إلى وآخرونويشير الخوالدة 

الرضا,وتحقيق الذات ,وحاجات خاصة وهي حاجات مباشرة تتمثل في الرغبة 

 معرفة ضرورية لتحقيق شئ خارج المدرسة. الكتساب

 (  84: 1993 ,)الخوالدة

هو  ها ماهناك طرق عديدة لجمع المعلومات ,والبيانات لتقدير الحاجات من إنكما  

 عمالتباس تقدير داخلية , وتتم من خالل المتعلمين داخل المؤسسة التعليمية طرائق

ة دائيللمتعلمين ومعدالتهم األ االختباراتالسجالت المكتوبة مثل تحليل نتائج 

درات قعن  ,ومقابلة المعلمين والعاملين في الكلية لمعرفة مالحظاتهم وانطباعاتهم

نامج ن برع وإحكامهمة الذين انهوا دراستهم المتعلمين واتجاهاتهم والبحث مع الطلب

اية معين وتقويمهم له ,والحصول على معلومات من سجالت القسم لتحديد مدى كف

قدير تاليب حاجات التعليم أو التدريب ,وهناك أس إلىالعملية التعليمية التي تشير 

خارجية ,وتتم من خالل الحصول على معلومات من خارج الكلية من خالل 

مع  ومقارنتها أخرى,وتحديد الحاجات ,وتحليل برامج تعليمية في مؤسسات خبراء

 البرامج التدريبية في الكلية.

              (                                         507: 2000 وآخرون) قطامي 

ا هذاحثة لالب اأعدتهبتوجيه استبانة استطالعية  ةبللطل دريبيةتم تحديد الحاجات التوقد 
 ةبلوكان عدد الط )ملحق أراء الطالب في الحاجات التعليمية((11الغرض )ملحق 

 لعاما( طالب وطالبة من المرحلة الثالثة الذين درسوا في مختبر الخلية في 40)

الصعوبات التي  أهمبهدف التعرف على  2015/ 2014الماضي للعام الدراسي 
 ظهرتأ االستطالعية اإلجاباتل واجهوها في المختبر )مختبر الخلية ( وبعد تحلي

 ( من وجهة نظر الطالب .6النتائج ما يأتي  )جدول  

 
 

 (5جدول )

 الحاجات التدريبية المحددة من قبل الطالب

    استجابات الطالب

 الحاجات التدريبية

 

 النسبة المئوية التسلسل ت

صعوبة التدريب على حفظ وتذكر معلومات واستيعابها  92,5% 3
 استهابعد در

1 

توفر الفرصة الكافية من الوقت للمشاركة داخل  قلة 65% 7 2 



 57                     الثالث)إجراءات البحث(             الفصل 

                   
 المختبر

روتيني وتقليدي في التدريس وعدم  أسلوباستخدام  75% 6
حديثة في التدريب العملي على  أساليب إلىلجوء ال

 األجهزة

3 

 4 فقط النظرية اقتصار التقويم على االمتحانات الشهرية 37,5% 8

والمعلومات الخاصة بالجزء  األفكارنظيم ضعف في ت 85% 4
 العملي

5 

المختبرية مثل المجاهر  واألدوات األجهزةقلة  80% 5

 االلكترونية المخصصة للمختبر 

6 

 إثناء ةبوالتشويق للطل اإلثارةاعتماد عنصر  قلة 97,5% 1

 التدريس

7 

لتدريس مادة الخلية في عدم كفاية الحصص المقررة  95% 2
 المختبر

8 

 

                                        ومن وجهة نظر المدرسين :                                            

 ساتذةالمدرسين والمدرسات المتخصصين في المختبر وعدد من األ أراءتم استطالع 

ية لخلدة ابشأن رأيهم في المقرر الدراسي والصعوبات التي يواجهوها إثناء تدريب ما

سي علم )ملحق أراء تدري (12الباحثة لهذا الغرض )ملحق  أعدتهاعن طريق استبانة 
 نةاباألست( مدرس وأستاذ في تخصص المادة وبعد تحليل 20)وكان عددهمالخلية(.

  -يلي : النتائج ما أظهرت االستطالعية

 (6جدول )

 أعضاء هيئة التدريسالحاجات التدريبية من وجهة نظر 
 

 ت                                دريبيةالحاجات الت بة  النس التسلسل

 شكلبتوفر األجهزة الحديثة مثل المجاهر االلكترونية  قلة 100% 1
 كاف والمواد المختبرية                   

1- 

 -2                                                   االهتمام بالموضوع وبشكل جدي                   قلة 55% 10

 -3 تخص التنمية المستدامة إضافات إلىحاجة المادة  70% 7

 ريقةاالمتحانية وط األسئلةالتدريب على التنسيق بين  قلة 65% 8

          التدريس                                          

4- 

ة المادة النظرية بالمادة العلميالصلة بين بط ارقلة ت 95% 2

                   قتها بالبيئة لزيادة معرفة الطلبة             وعال

5- 

توفر وسائل تعليمية وتقنيات حديثة تساعد في  قلة 75% 6

 اختصار الوقت تخص الجانب التدريبي )العملي( 

6- 

 -7                                              ةبطلومراعاة الفروق الفردية بين التنويع وسائل التقويم  80% 5

 -8                                                  ضرورة معرفة الطلبة بأهداف الدرس                   69% 9
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 -9                                                            قلة الحصص التدريبية وضيق الوقت                    90% 3

مفصل عن الخصائص والمميزات الشرح لة إيجاد الق 85% 4

 عملي إثرائيللمواضيع المقررة وبأسلوب 

10 

 

                                                                                           -ثانيا / مرحلة التخطيط :

مل ( وتش 279: 1999, وآخرونوهي مرحلة مكتبية تتم بالورقة والقلم  )النجدي 
ق هذه المرحلة عددا من اإلجراءات والخطوات يقوم المصمم بتنفيذها وعلى وف

ف إجراءات في مرحلة التحليل السابقة,وتم فيها وضع الخطط الذي حدد األهدا

ان (  و 39: 1979ويضعها في تسلسل مرتب ويحدد المواقف التعليمية  )المنشئ ,
يقوم ببنائه المدرس وهو يشكل مخططا  التخطيط للتدريس تعد بمثابة مشروع

لية ت فعنتاجا إلىإليصال أبنية معرفية لدى المتعلمين توضح كيفية ترجمة األهداف 

  آلتيةاوات تم التخطيط للبرنامج التدريبي من الباحثة كما في الخط األساسوعلى هذا 
:                                                                                                

لى عمتعلم عملية تنظيم المحتوى تساعد ال إنتحديد المحتوى الدراسي وتنظيمه :  (أ)

 هذه خزن المعلومات التي تعلمها بطريقة منطقية ومنظمة مما يمكنه من استرجاع

 فها في مواقف جديدة بسهولة ويسر.المعلومات وتوظي

                                                                          (           127: 1986)دروزة ,

عد وت ىاألولوعملية التخطيط ال تنفصل عن عملية التحليل وان كانت األخيرة تسبق 

 اءأجزى لها .فان كان هدف تحليل المحتوى التعليمي هو التعرف عل إجباريامتطلبا 

جزاء ه الا فان هدف عملية التخطيط هو تجميع هذهذا المحتوى والعالقات التي تحكمه

ن بل تعدا األخرىعن  أحداهماوتركيبها فالعمليتان متالزمتان وال يمكن فصل 

 ( 24: 1988مظهران لعملية واحدة )دروزة , 

                                                                        -وتضمنت األتي : اإلحياءوقد تم اعتماد مادة الخلية العملي لمختبر 

تنظيم المحتوى على وفق تسلسل منظم مبني على وفق برنامج تدريبي -1

 للمهارات العملية                                 

                                                      مين المحتوى مجموعة من األسئلة التنشيطية  والتحفيزية .         ضت-2

ي تجزئة موضوعات المحتوى بصورة مستقلة وربطه بأهداف البرنامج التدريب-3

وحاجات الطالب وخصائصهم.وعند تدريس محتوى مادة الخلية العملي أولت 

م تحديد وت, ىاألخرالمحتوى بالمواد الدراسية  وارتباطالباحثة مراعاة الدقة العلمية 

 مجموعة من المهارات إلىومتفرعة  أساسية( 5وعددها ) األساسيةالمهارات 

 .       )ملحق صالحية المهارات العملية( ( 2)ملحق الفرعية  

فضل أالسلوكية :إن النتاجات التعليمية يمكن تحديدها على  هدافصياغة األ -ب

 ءاتاإلجرا إلىوجه في ضوء التغيرات في سلوك المتعلمين فضالُ عن إنها تشير 

 اسهاوقي تعليمية يمكن مالحظتها تعلم من خالل إجراءاتالمحددة التي يكتسبها الم
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 (  72: 1994, وآخرين)قطامي 

رها التي بوسع المتعلم أن يظه اإلمكاناتصف على نحو مفصل توعلى ذلك فأنها 

 سياألسار معيابعد عملية التعلم في فترة زمنية ال تتعدى الحصة الدراسية ,إذ أنها ال

 .التعليمة – في تقويم العملية التعليمية

 (175: 1993)الخوالدة,

 نامجوتتمثل األهداف السلوكية بالمعارف والمهارات المساعدة التي يسهم البر

 ( 59: 2001التدريبي في تحقيقها وإكسابها  )عالم ,

فية صبرة السلوكية تغيير مقصود بالسلوك نتيجة لمرور المتعلم بخ هدافكما تعد األ

 ياسللق و لمدرس والدارسين وهو قابل للمالحظةوتشير إلى نشاط يزاوله كل من ا
 ( 81: 2004)الدريج ,

ناول وتت فاألغراض واألهداف السلوكية هي غايات محددة تحديدا دقيقا قابلة للقياس

 بها سلوكيات أو استجابات عقلية حركية انفعالية تظهر في سلوك الفرد ويسترشد
ي ينوي عمله ف ه وتحقيق ماالمعلم في تدريسه اليومي وتساعد على تقويم طالب

 .الحصة الدراسية

 (  64: 2001)ماجدة 
يات مستولذا فقد قامت الباحثة بصياغة األهداف السلوكية للمحتوى الدراسي ضمن ال

فق لتواالثالثة )تعريف/تمييز /تطبيق( الكتساب المهارات العملية مراعية وجود ا

ا عتمادهأهدافه العامة بهدف او واالنسجام بين حاجات المحتوى المعرفي )المنهج( 
ُ سلوكيا (60) وبلغ المجموع لخطط التدريسية لمجموعتي الدراسة,في ا  هدفا

)ملحق األهداف  (10على مجموعة من الخبراء والمحكمين. )ملحق وعرضت 

 (. %75وحصلت على نسبة أتفاق )السلوكية في مادة الخلية العملي( 

                                                                                   -تهيئة مستلزمات البرنامج : –ج 

                                                                  -اختيار إستراتيجية التدريب :-1

 ائلوالوس واألنشطةتشير إستراتيجيات التدريس إلى مجموعة الطرائق واألساليب ,

سية حدوث التعلم حيث تصف المكونات الرئي إلىالتي يؤدي استخدامها التعليمية 

حددة ية متاجات تعليمالتي تستخدم إلظهار ن واألساليبلمنظومة من المواد التعليمية 

                                   (                                    188: 1999)الحيلة , .لدى المتعلم

ل ن قبيس في مجملها مجموعة من إجراءات التدريب المختارة سلفاُ موتستخدم التدر

 يحقق أثناء تنفيذ التدريس بما الستخدامهاالمعلم أو مصمم التدريس والتي يخطط 

 ة.المتاح اإلمكانيةاألهداف التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة وفي ضوء 

                                             (                                281: 2001)زيتون 

موضوع البحث الحالي أثر ببناء برنامج تدريبي في اكتساب المهارات العملية  إنوبما 

مجاميع وحسب  إلىفقد تم التدريب على وفق طريقة التعلم التعاوني لتقسيم الطالب 
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ة دقة وسرعة انجاز مالئمتها للمحتوى التعليمي مع استخدام بطاقة المالحظة لمتابع

                                             .ضمنة في المحتوى التدريسيالمهارات العملية المت

مجموعة  أنهاتعد عملية تخطيط التدريس على -إعداد الخطط التدريسية : -2

وسائل وال المنظمة المطلوبة لتحديد محتوى المادة الدراسية وأوجه النشاط اإلجراءات

عملية الموضوعة لل األهدافتحقيق  إلىتعليمية المتاحة واستخدامها بحيث تؤدي ال

 . التعليمةالتعليمية 

 (                                         213: 2010)عليان ,

ط والخطة التدريسية مهمة وضرورية وال يستغنى عنها إذ تختلف مستويات الخط

كل  األهداف ودرجة اكتساب التي تحتويهاوأنواعها في المدى الزمني ومستويات 

 2001م,)عبد السال       منها , وذلك لتوضيح الجوانب المختلفة للخطة الدراسية.

:76) 

ة خطط تدريسية للمجموعتين التجريبي إعدادوفي ضوء محتوى مادة التجربة تم 

دة مع األهداف المع تتالءم(خطة لكل مجموعة أعدت بطريقة 8والضابطة تضمنت )

طريقة م الللطلبة واكتساب المهارات العملية بالنسبة للمجموعة التجريبية وباستخدا

ين مختصالتقليدية بالنسبة للمجموعة الضابطة وتم عرضها على عدد من الخبراء وال

                           )ملحق الخطط لمجموعتي البحث((  13رائق تدريس العلوم )ملحق في مجال ط

                                 ة التنفيذ :                                           ثالثاً : مرحل

وات األد باستخدامتنفيذ الفعلي للبرنامج , وبدء التدريس الصفي الوفي هذه المرحلة يتم 

هذا ووالمواد المعدة مسبقاً,وضمان سير جميع النشاطات بكل جودة وطريقة  نظامية , 

لى ويم عيكون منفذ البرنامج مدربا بشكل جيد على التدريس وجمع بيانات التقيستدعي أن 

 . التعليمة -جميع مكونات العملية التعليمية

وجود المتغيرات  إلى( 42: 1979نقال عن )المنشئ , Rosenberge1987))أشاروقد 

معلم : خصائص ال أهمهاالمؤثرة في هذه المرحلة على البرنامج التدريبي أو التعليمي 

في  وإيجابا,ومكونات الموضوع الدراسي, والتسهيالت البيئية.فخصائص المعلم تؤثر سلباٌ 

 مرحلة التنفيذ، لذا يجب إن يكون المعلم مؤهال للقيام بعملية التدريس ولديه معلومات,

ومهارات في مجال تصميم التعليم إذ أن ذلك يزيد من فرص نجاح تقديم هذه المواد في 

إثارة  أكثرسهل عملية التعليم ويزيد من استيعاب الطلبة .مما يجعل البرنامج المختبر , وي

ومن أهم المعارف والمهارات التي يحتاجها المعلم أو المصمم هي العالقات اإلنسانية التي 

يحتاجها أثناء تعامله مع المتعلمين كجزء من التفاعالت العديدة التي تحدث خالل عملية 

القرارات التي تمكنه من تغير ما كان قد أختبر أو تحدد  واتخاذي تطبيق الموقف التعليم

تقنيات التعليم وأن تكون  استخدامحسبما يقتضيه الموقف واختيار البدائل المناسبة وكيفية 

ً آيه مهارة معينة لتقيم المتعلمين لد ويقدر مدى نجاحه في استخدام المواقف أو مدى  نيا
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 ُ تعديل إستراتيجية  أواتخاذ قرار سريع لتغيير  إلى مالئمة الموقف وقد يحتاج أحيانا

(  42: 1979البدائل التي تكون في متناول يده )المنشئ , إحدىالتدريس واستخدام 

في البرنامج إذ يتحدد الموضوع بتدرج  األخرىومكونات الموضوع أو الدرس تؤثر هي 

كما تتحدد بيئة ,  األخرالخبرات وترتيبها وارتباطها بعالقات بعضها مع البعض 

الموضوع بالمحتوى والمهام والمواد المتضمنة فيه , والتدرج في الموضوع على وفق 

الخبرات والمواد  إطارأسس تسمح بنجاح التعليم وضمان تحقيق المستوى المحدد ضمن 

المعدة لتلك المواقف وكذلك تؤثر التسهيالت البيئية على البرنامج التدريبي , فيزيد توافر 

الالزمة للتعليم من فرص سيطرة المتعلم على الخبرات  واألدواتة والمواد , األجهز

ايجابي نحو البرنامج , كما إن توفير ظروف  اتجاهالتعليمية المقدمة وتسهم في تطوير 

من  اإلفادةبيئية هادئة بعيدة عن المشتتات الضوئية والصوتية تساعد المتعلمين على 

   .التسهيالت المتوافرة

 ( 146-144: 2000, وآخرونطامي )ق    

 وفيروتظهر في هذه المرحلة قدرة الباحثة ومهاراتها في التفاعل مع الطلبة وت

                                                (                    69: 1994, وآخرونلتحقيق األهداف التعليمية . )القطامي  المالئمةالظروف 

فيذ وتن إعدادهاستخدام مستلزمات البرنامج التدريبي الذي تم  وفي هذه المرحلة تم

ب كتساخطة الدرس كدليل عمل للباحثة أثناء قيامها بتدريب المادة وتحديد مدى ا

 -المهارات العملية لدى الطالب حيث قامت الباحثة بما يأتي :

يد مدى دوبطاقة مالحظة لتح إعدادهاتم  ليةآتنفيذ الخطط التدريسية على وفق  – 1

                                           عة .   لراجإنجاز المهارات العملية بالسرعة والدقة مع استخدام التعزيز والتغذية ا

ا دقتهاستخدمت الباحثة بطاقة المالحظة لتقييم وتحديد سرعة إنجاز المهارة و–2

 اءاتلتقدير االد والزمن المستغرق لكل مهارة مكتسبة , وقد حددت أربعة إبعاد

قة )يجريها بدل مهارة في التجارب المقترحة وهيالعملية والتي تشتمل عليها ك

ظراً ون بطء(بوسرعة, يجريها بدقة وبطء, يجريها بال دقة وسرعة, يجريها بال دقة و

ض ي عرلتضمين كل بعد في األداء معيارين لألداء هما )الدقة والسرعة( وفيما يل

  -لكل منها:

ها أ فيتعني أنه المالحظ يؤدي االداءات بشكل صحيح وبدون ارتكاب أي خط -الدقة:

 وقد اعتمد معياراً لدقة األداء للمهارات المتضمنة في البحث.

وهو مصطلح يستخدم للداللة على القدرة أداء حركة أو حركات معينة في  -السرعة:

داء لكل مهارة فقد أقصر زمن ممكن ونظراً لعدم وجود معيار محدد مسبقاً لسرعة األ

اعتمد متوسط الزمن الالزم لكل أداء معياراً لسرعة األداء, وفي ضوء الزمن المحدد 

لكل أداء تم تحديد الزمن الالزم لكل تجربة ولكل خطوة فيها وكذلك متوسط الزمن 
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)ملحق تحليل المحتوى  (14الالزم لألداء على وفق استمارة المالحظة ملحق )

     . ة(وتحديد زمن كل مهار

                                                                                            (162: 1982)عالوي,

ق مجموعات صغيرة على وف إلىقامت الباحثة بتقسيم المجموعة التجريبية  – 3

قة دو( طالب لحساب سرعة 6طريقة التعلم التعاوني بالمجموعات الكبيرة تتضمن )

 المهارات التي يتم تعلمها بالسرعة والدقة الممكنة 

 استخدام التعزيز والتغذية الراجعة لزيادة فاعلية الطالب في الدرس . -4

 ٌ                           مرحلة التقويم :                                            -:رابعا

 لىإضافة إتنفيذ البرنامج التدريبي يعني التقويم مقدار ما تحققه من األهداف عند 

مطور البرنامج من  أوتشخيص التعلم لتحديد مواطن الضعف كي يتمكن مصمم 

لتعلم الية تحسين البرنامج وتعديله من خالل تقويم البرنامج نفسه والقائمين على عم

ن قبل بار ممصادر التقويم التي تؤخذ بنظر االعت أهمومن  ,وتقويم المتعلمين أنفسهم

لية اء عمتوزع عليهم بعد انته تاستبيانامصممي التعليم : استجابة المتعلمين على 

 لمهاراتقل االتعليم , واالختبارات الشفوية والنقاش والحوار وقدرة المتعلمين على ن

 .ائهرات أدمواقف جديدة أخرى من خالل استخدام اختبا إلىوالمعلومات المتعلمة 

                                                              (   147: 2000, وآخرون)قطامي 

ت  تاجاويتم في هذه المرحلة إصدار الحكم على مدى التقدم والنجاح في بلوغ الن

اته خطو )اكتساب المهارات العملية ( لكونها المرافقة لجميع مراحل البرامج بكل

 :تيةاآل لتدريبي على المراحلامج اوبشكل دوري ويصنف التقويم المستخدم في البرن

   : التقويم التمهيدي )القبلي(–1

رنامج ديم الببل تققالتقويم البدائي ويتم تنفيذ هذا النوع من التقويم  أحياناويطلق عليه 

 بل تعلمفيذه قالتدريس كتصميم لمنظومة يتم تن إلىفي بدايته وعند النظر  أوالتدريبي 

 رسكان مقرر أو وحدة دراسية أو دسواٌء  المتعلمين لمحتوى منظومة التدريس

 (              916: 1994, وآخرون)قطامي 

وتحديد  ي أداء الطلبة للمهارات العملية,ويستهدف الكشف عن نواحي القوة والضعف ف

 لنوع منذا اهمتطلبات التعلم الجديدة ومن أبرز أساليب التقويم وأدواته المستخدمة في 

 (52: 2000)ملحم,واختبارات التمكن.,قبلية والتشخيصيةرات الالتقويم االختبا

قوة احي الالكشف عن نو الختباراستعداد طالبه  الختباروهو تقديم يقوم به المدرس 

هم وماتوالضعف لتعلم موضوع جديد بغية تحديد المستوى األولي لهم وقدرتهم ومعل

ة لخطاد في بناء ومهاراتهم السابقة قبل الدخول في عملية التدريس وهو ما يساع

ن تحسي إلىسليمة ومعلومات دقيقة  عن الطالب مما يؤدي  أسسالتدريسية على 

 عملية التدريس.
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 التقويم البنائي )التكويني ( -2

ق تطبي ناءإثم ويسمى التقويم التشكيلي أو التكويني .ويتم تطبيق هذا النوع من التقوي

برز من اراحل تطبيق البرنامج والبرنامج التدريبي ويستمر تطبيقه عدة مرات في م

ن عوظائفه تحديد مدى تقدم المتعلمين نحو تحقيق األهداف الموضوعة والكشف 

اجعة ية رعناصر المحتوى التي لم يتعلمها المتعلمون بالمستوى المطلوب ويقدم تغذ

 من ابرزو مةالتعليللمصمم أو المعلم تمكنه من تحسين كافة عناصر العملية التعليمية 

 االختبارات الباحثة في هذا النوع من التقويم : استخدمتهاالتي  واألدوات اليباألس

, سريعالشفوية القصيرة التي يسهل تصحيحها بشكل فوري و واالختباراتالعملية ,

ن ضال عف, إنهاء تجربةبعد كل  اختباراتوالتكملة والصواب والخطأ كذلك ويتم فيه 

 دقة الممكنة.تقويم األنشطة والمهارات بالسرعة وال

 التقويم النهائي  :    -3

 لتعليمةادة ويسمى التقويم النهائي أو التجميعي .ويتم تطبيقه في نهاية البرنامج أو الما

د المصممة ولمرة واحدة ويكون  في أخر مرحلة من مراحل التصميم ومن وظائفه تحدي

 سهاأسات يتم على المتعلمين درجا وإعطاءمقدار ما تم تحقيقه من األهداف المرسومة 

 1994مستويات دراسية أعلى وتعرف بفاعلية البرنامج التدريبي )زيتون , إلىترفيعهم 

:345                                                       ) 

راء بأج إن هذا النوع من التقويم يتم بعد عمليات تصميم التعليم وتطويره، وينفذ

 المهارات العملية بالسرعة والدقة . كتسابابعدية لقياس مدى  اختبارات

 (                       215: 1999)الحيلة ,

التعلم تعليم وة الإن الهدف من التقويم تزويد المعلم بما تم تحقيقه من أهداف نتيجة لعملي

لدرس ل اوالتقويم يزود المعلم بالتغذية الراجعة عن جميع اإلجراءات التي تمت خال

ي مصمم يعن قويم أشمل العمليات في البرنامج التدريبي لذا فهو أكثر ماكما ويعد الت

ه يزودالتدريب ألنه يزوده بمعلومات عن سالمة سير البرنامج التدريبي المصمم و

يادة مج لزتنظيمها وترتيبها وإعادة ترتيب البرنا وإعادةبأدلة تتطلب خلط األوراق 

ليته فاع ت ومؤشرات إيجابية عن مدىالتعليمية كما يزوده بدالال األهدافتحقيق 

ه نفيذوت إعدادهوتحقيقه لألهداف ومناسبته لمن وضع لهم ومدى توافر المرونة في 

 .والتحقق من سالمته

 ( 902: 2000, وآخرون) قطامي  
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 أداة البحث )بطاقة المالحظة( -ثامناً:

ة لعيناكل إفراد لة اكتساب المهارات حيث اعتمدت المالحظة العلمية المباشرة أدا

و يز أكونها تمكن المالحظ من جمع البيانات أو المعلومات بشكل مباشر وبدون تح
عد تحريف وبدقة وبسهولة فضالً عن صدق األحكام التي يصدرها عن ما يالحظ وت

د تحدياألداة مالئمة لقياس المهارات لتكوين فكرة شاملة وواضحة ودقيقة عنها و

 .طويرنب االيجابية والسلبية فيها واقتراح المعالجات بغية التحسين والتالجوا
 -اختبار اكتساب المهارات العملية )االختبار البعدي(:

عرفة الم وتشير عملية االكتساب إلى عملية انتباه مقصودة وتشمل قدرة المتعلم على

ه ميزه على تبالمهارات العملية المطلوبة والمتضمنة موضوع البحث ويتناول قدرت
 -وتطبيقه و بذلك تتضمن عملية االكتساب قدرات :

 تعريف المهارات العملية. -1

 تمييز المهارات العملية. -2
 تطبيق المهارات العملية في مواقف جديدة. -3

وبذلك تقيس قدرات المتعلم على التعريف والتمييز والتطبيق وهي تختلف تماما عن 

التدريس المتمثلة بالمجال المعرفي كقياس التحصيل الذي يعني قياس أهداف 
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مستويات بلوم على الترتيب )التذكر, الفهم,التطبيق, التحليل, التركيب, التقويم( 

ونتيجة لذلك فقد عمدت الباحثة على إعداد االختبار اكتساب للمهارات العملية على 
 -وفق الخطوات اآلتية:

 مارة المالحظة(تحديد الهدف من االختبار)البعدي( )است -أوالً:

 وضوعبهدف قياس مدى اكتساب الطالب للمهارات العملية األساسية والفرعية في م
 مادة الخلية )العملي(.

  -تحديد النواتج التعليمية: -ثانياً:

حثة في ضوء تحليل محتوى مادة علم اإلحياء العملي / مختبر الخلية حددت البا
 ن المهارات تتفرع منها وحرصت( مهارات ومجموعة م5مهارات أساسية عددها )

 لتمييزو ا الباحثة على اعتمادها في كتابة فقرات اختبار االكتساب المتضمن المعرفة

ات والتطبيق كقدرات للطالب لقياس مدى اكتساب تلك المهارات العملية بالقدر
 -الثالثة:

ي ي ف( تجارب مختبريه عمل6تم تصميم فقرات االختبار ل) -فقرات االختبار : -1

طبيق( ز, تمادة مختبر الخلية واعدت الفقرات اختباريه متمثلة لقدرات )تعريف, تميي
 مية,تنظيالومتضمن الخمس مهارات العملية وهي)اكتسابية, اإلبداعية, اليدوية, 

 التخاطب(.

 -تعليمات تصحيح بطاقة المالحظة ) االختبار البعدي(: -2
 هارةمتلزمات كل تجربة وتثبيت كل بعد تهيئة استمارة المالحظة لكل تجربة, ومس

ع مفي استمارة معدل الزمن الالزم ألجرائها على وفق معياري الدقة والسرعة 

 حساب الوقت المحدد باعتماد ساعة التوقيت. 
وقت االختبار  تم تخصيصبحيث  4/1/2016بدأت تطبيق االختبار البعدي في 

جموعة حيث تضمنت دقيقة لكل م 25)ساعتان( وحيث تم تقسيم الوقت إلى 

طالب( وبمساعدة زمالئي  6مجاميع وكل مجموعة) 5المجموعة التجريبية 
المعيدين* بحساب الزمن فقط لكل مهارة عن طريق ساعة توقيت وحيث تضمن 

وقت, ( وذلك بسبب ضيق ال3تجارب( من هذه التجارب الثمانية )ملحق 6االختبار )

بية, كتساقد تضمنت المهارات الخمسة )اوبحيث تم االختبار لكل طالب تجربة واحدة و
في  هارةماإلبداعية, اليدوية, تنظيمية,التخاطب( وقد تم تحديد الزمن الالزم لكل 

ي ( وقد تم تسجيل كل من المالحظات على وفق معيار14ملحق )التجربة كما في 
ضور مع حساب الوقت المحدد باعتماد ساعة توقيت وكل هذا تم بحالدقة والسرعة 

  ذ المادة م.م عمار طعمه.أستا

 جريبيةالت بإعداد اختبار لهم كما في المجموعة الباحثة متاالمجموعة الضابطة لقد ق
 6حيث قسمت المجموعة الضابطة إلى خمس مجاميع ولكل مجموعة تكونت من)

 25وكانت مدة االختبار ساعتان ولكل مجموعة وقت محدد من الزمن وهو طالب( 
اعة سارة المالحظة لهم وحساب الزمن لكل مهارة عن طريق دقيقة وتم إعداد استم

 التوقيت

 *زيد ,منى , كاظم, رغد, سارة, إستبرق
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ا في . كمبمساعدة زمالئي بالعمل )المعيدين *( بحساب الزمن المحدد لكل مهارة فقط

 ( )ملحق تحليل محتوى وتحديد زمن كل مهارة(.14ملحق)

س ة  لقياالحظتدريبي من خالل استمارة بطاقة الموقد قامت الباحثة بإعداد البرنامج ال

   -: )ملحق التجارب( ( 3أثره في اكتساب المهارات العملية )ملحق

 * خطوات بناء بطاقة المالحظة

ي بعد تحليل محتوى كل خطوة من خطوات كل تجربة من التجارب الثمانية والت -1

 حددت من خاللها األداء لكل مهارة.

 ات.ة مالحظة لكل تجربة بحيث تضمنت فقرات قياس تلك األداءتم إعداد استمار -2

ة لتحقيق الصدق تم  اعتماد الصدق الظاهري وصدق المحتوى وأفضل وسيل -الصدق:

 للتحقيق من الصدق أن يقوم عدد من المتخصصين بتقدير  مقدار تمثيل الفقرات

ي لمتخصصين فوصالحيتها. وقد أخذت الباحثة بالمالحظات التي أشار إليها بعض ا

افق ى توميدان طرائق تدريس العلوم والقياس والتقويم لبيان صحة التحليل ودقته ومد

 فقرات استمارة بطاقة المالحظة مع األداء.

(Eble,1972 :565) 

 ء والتيألداأن انسب طريقة لتقدير ثبات المالحظة في الموضوعات المتعلقة با -الثبات :

ستوى ر  محظ, في وجود مالحظ أخر أو أكثر يقوم بتقدييعتمد تقديرها على تقدير المال

هذا  اتبعواالداءات خالل المالحظة ثم إيجاد معامل االرتباط بين تقديرات المالحظين 

ن مهدف النهج في البحث إذ تمت االستعانة بمالحظة أخرى, بعد أن أوضحت الباحثة ال

الدقة  ن حيثمالحكم على األداء المالحظة وكيفية إجرائها وتدريبها مدة كافية في كيفية 

 والزمن الالزم إلجرائها.

ثة ألداء ( طالب من المرحلة الثال10أما بخصوص العينة االستطالعية فقد تم انتقاء )

 ئيةألدااالتجارب المختبرية المقترحة, لكونهم قد تعرضوا في دراستهم إلى المهارات 

ات ستمارمستلزمات هذه التجارب وا)العملية( الخاصة بتلك التجارب,وبعد توفير جميع 

حظة المالحظة لكل تجربة تمت مالحظة اداءتهم وبشكل مستقل من قبل الباحثة ومال

ظة مالحأخرى, وعلى مدى خمسة أيام وبعد تفريغ البيانات التي جمعت من استمارات ال

ين ط برتبافي كل منها وتكميمها وباستخدام معامل االرتباط  بيرسون وجد أن معامل اال

 لجميع التجارب. (0,95تقديرات الباحثة والمالحظة األخرى )

 لتجربةإجراءات تطبيق ا -تاسعاً :

في  3/1/2016ولغاية يوم األحد  3/11/2015بدأ تطبيق التجربة يوم االثنين الموافق 

 ( وبواقع حصة )محاضرة(2016-2015الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )

 من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. واحدة في األسبوع لكل

األحد  يوم  السابقة في مادة علم اإلحياء العملي )الخلية( في لمهاراتاطبق اختبار  -1

 . 25/10/2015الموافق 
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 االثنين يومي فطبق اختبار المعلومات السابقة في مادة علم اإلحياء العملي )الخلية(  -2

 . 26/10/2015الموافق 

 . 29/10/2015 يوم الخميس الموافق  ختبار الذكاء )رافن( فيطبق ا -3

لى ية عدرست الباحثة المادة بنفسها مجموعتي البحث إذ درست المجموعة التجريب -4

وفق برنامج تدريبي وحسب الخطط التدريسية اليومية المعدة على وفق خطوات 

 تقويم. -تنفيذ د -تخطيط ج -تحليل ب -البرنامج التدريبي أ

على  اديةا المجموعة الضابطة فقد درست في المدة الزمنية نفسها بالطريقة االعتيأم

كة وفق الخطط التدريسية المعدة لذلك حيث درست على نحو مجموعة واحدة وبمشار

فرص جميع الطالب في الشرح واإلجابة التي تطرح من قبل )الباحثة( مع إعطاء ال

 للطالب بعرض أسئلتهم واإلجابة عنها.

 طالب بعد االنتهاء من تدريس المجموعتين, طبق اختبار )بطاقة المالحظة( على -5

وتم  المادة وأستاذوبمساعدة المعيدين*  4/1/2016( االثنينالمجموعتين في يوم )

ك وبذل د االختبار ثم صححت الباحثة اإلجاباتمن موع أسبوعالطالب قبل  إبالغ

 المهارات العملية. االختبار اكتسابحصلت الباحثة على تكرارات 

 الوسائل اإلحصائية -اً:عاشر

 اتائجهو في تحليل ناستخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية سواء في إجراءات البحث 

   ي :وكاآلت

 االختبار الزائي لعينتين مستقلتين  -1

=  Z 

1x  :. الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

2 x  :.الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 

1  :. التباين   للمجموعة التجريبية 

2  :. التباين   للمجموعة الضابطة 

1n   :فراد في المجموعة التجريبية .ألعدد ا 

2n  : الضابطة .عدد أفراد في المجموعة 

 (203-202: 2008)البياتي,

 التباين -2

 
 معادلة اتفاق كوبر -3

معامل  استخدمتها الباحثة الستخراج 
أو  اتفاق المحكمين لغرض قبول 
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 تعديل أو حذف فقرة

                                       

                                             P 

                                          P+Po 

=P        عدد مرات االتفاق 

Po       عدد مرات عدم االتفاق = 

                          (cooper 1970 : 27) 

 معامل أرتباط بيرسون:  .4

 

r =  

N .عدد طالبات العينة = 

X األول الحظ= درجات الم. 

Y(276: ص  1998)عوده ، .                       الثاني الحظ= درجات الم 

 الوسط المرجح -6

                                                

 1×4+ ك2×3+ ك3×2+ ك4×1ك                                           
الوسط المرجح =                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مج ك                                                            

 = تكرار البعد األول ) الدقة والسرعة( 1ك

 ببطء( = تكرار البعد الثاني ) الدقة و 2ك

 = تكرار البعد الثالث ) بدون الدقة و بالسرعة( 3ك

 = تكرار البعد الرابع ) بدون الدقة و ببطء( 4ك
 الوزن المئوي -7

 

 الوسط المرجح                         
الوزن المئوي=   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 100× ــــــ ـــــــــ

                                       4 

 تية :ة اآلحجم األثر لحساب حجم تأثير المتغير المستقل في التابع بحسب المعادل -8

                                                 

X 

%100 
π  
 

N∑XY  - ∑ X ∑ Y 

N∑X2 –(∑X)2. N∑Y2 – (∑Y)2 

2z 

df+
2z 

          z  2= مربع القيمة الزائية المحسوبة

=   2  
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 (42: 2004)عفانة,               .                                 



 

رابعالفصل ال  
 

 عرض النتائج وتفسيرها

 
 أوالً: عرض النتائج .

 

 ثانياً :تفسير النتائج .
 

 ثالثاً: االستنتاجات 

 
 رابعاً: التوصيات .

 

 خامساً :المقترحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق الدراسة التي توصل إليها بعد االنتهاء من تطبيتضمن هذا الفصل عرض للنتائج 

التابع  المستقل في البحث الخاصة بالمتغير إجراءات التجربة على وفق فرضية

 -:ذلك كما يأتيوتفسير نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات و

 -عرض النتائج : -أوال:

( بين متوسط 0,05مستوى )الفرضية الصفرية ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند 

درجات اكتساب طلبة المجموعة التجريبية للمهارات العملية في مادة اإلحياء العملي 

والذين يدرسون على وفق برنامج تدريبي في مادة اإلحياء ومتوسط درجات اكتساب 

طلبة المجموعة الضابطة للمهارات العملية والذين يدرسون على وفق الطريقة 

 التقليدية.
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تكرارات االداءات أو المهارات العملية ضمن كل تجربة على وفق ت بسح -1

دقة  طء,بالوبب الدقة وسرعة, بدقة -استمارة المالحظة ووفقاً لإلبعاد األربعة )يجريها:

 وسرعة, بال دقة وببطء(.

ء لغرض حساب قيمتي المرجح والوزن المئوي لكل أداء ومن ثم كل مهارة في ضو

عد درجات للبعد الرابع )بدقة وسرعة( وثالث درجات للب أربعاالداءات أعطيت 

بعد ة للالثاني )بدقة وببطء( ودرجتان للبعد الثالث )بال دقة وسرعة( ودرجة واحد

 الرابع )بال دقة وببطء(.

تي من خالل موازنة نتائج بطاقة المالحظة الكتساب المهارات العملية لمجموع

ة ظهر أن متوسط درجات طلبة المجموع(,  8 البحث التجريبية والضابطة ملحق)

( في حين 348,3( والتباين )13,7التجريبية التي درسوا وفق برنامج تدريبي قد بلغ )

 ريقةبلغ متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالط

تين ن مستقل( وباستعمال االختبار الزائي لعينتي117,5( والتباين )4,67االعتيادية )

مة الزائية ( وهي اكبر من القي2,31متساويتين بالعدد ظهر أن القيمة الزائية كانت )

يدل  ( مما60( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )1,96الجدولية البالغة )

لبة على تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي درسوا وفق برنامج تدريبي على ط

اب كتساللطريقة االعتيادية في بطاقة المالحظة المجموعة الضابطة الذين درسوا با

 لفرضية( وبهذا ترفض ا7المهارات العملية الذي طبق بعد انتهاء التجربة. جدول )

بطة الضاوالصفرية إي انه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية  

ا في ثيريبي تأوكان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية إذ لهذا البرنامج التدر

 اكتساب المهارات لطلبة الصف الثاني / إحياء.

 (7جدول )

مالحظة المهارات المجموعتي البحث في بطاقة لمتوسطي درجات الداللة اإلحصائية 

 العملية
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 المجموعة
 العينة

المتوسط 

 الحسابي
 التباين

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة الزائية

 الداللة

0.05 
 الجدولية المحسوبة

 348,3 13,7 31 التجريبية

60 2,32 1,96 
دال  

 إحصائياً 

 117,5 4,67 31 الضابطة

 ينمابرين أن مستوى الداللة اإلحصائية بمفردها ال تشير عن قوة التالزم بين متغي 

ا ودنائج ويزحجم األثر يوجهنا بشكل صحيح أكثر نحو تفسير ذلك األثر,ودقة النت

 م حجمنتائج دراستين أو أكثر, وعلى هذا النحو نجد إن مفهوبمقارنات كمية بين 

قات و العالوق أالداللة اإلحصائية للنتائج يعبر عن مدى الثقة التي نوليها لنتائج الفر

ن عثير بصرف النظر عن حجم الفرق, أو حجم االرتباط, بينما يركز مفهوم حجم التأ

 ج.التي نصنعها من النتائ ى الثقةحجم االرتباط يصرف النظر عن مدو الفرق, 

 (57: 1997)رشدي وآخرون,

 ولحساب حجم األثر عمدت الباحثة إلى حساب حجم األثر للمتغير المستقل في

اصة لة الخمعادالمتغير التابع اكتساب المهارات العملية في مادة اإلحياء وباستعمال ال

 موضوع راتين المتغيبحجم األثر  إذا أن حجم التأثير يقيس قوة العالقة )التالزم( ب

و رقم هألثر برنامج التدريبي واكتساب المهارات العملية , ويعني أن حجم اللالدراسة 

 ن تدخلتج عأو دليل عن مقدار أهمية نتيجة الدراسة مثل قوة العالقة أو التغير النا

ة حصائير اإلالمتغير المستقل من المتغير التابع وذلك باستخدام احد مقاييس حجم األث

 حسب عينة الدراسة )عينات مترابطة أو غير مترابطة(.

 (53- 15: 2004)عبد المجيد,

ابت ( هذه الجدول ث9( كما في جدول )2ƞإذ  قامت الباحثة بحساب مربع آيتا ) 

  وقياسي 

 (8جدول )

 رثلتحديد حجم األ قياسي عيجدول مرج

 حجم التأثير األداة المستخدمة
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ƞ كبير متوسط صغير 

0,01 0,06 0,14 

 (84: 2010( )اليعقوبي,42: 2004انة,)عف

 (9جدول )

 ( وحجم التأثير2ƞ( و )Zقيمة ) 

 حجم التأثير 2ƞقيمة  المحسوبةZقيمة  الجدولية Zقيمة 

 صغير 0,04 2,32 1,96

 

 تفسير النتائج : -ثانياً :

ج رنامبدرسوا وفق  نيالذتشير نتائج الدراسة إلى تفوق طلبة المجموعة التجريبية 

بار اخت تدريبي على طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية في

 -اكتساب المهارات العملية ويعود ذلك إلى :

في  اليةجعل التدريب على المهارات العملية التي يكتسبها الطلبة ذو فعالية ع -1

ر ي مختبية فكلية التربية األساس زيادة المهارات بجميع أنواعها والتي يكتسبها طلبة

 تائجاإلحياء من خالل العمل بمجموعات تعاونية, تعمل بجد معا للوصول إلى الن

التي  كالتهم في حل المشالصحيحة وزيادة الخبرة العملية تزيد من ثقة الطلبة بأنفس

 ثناء التجارب العملية.تواجههم أ

مج لبرنالباحثة أن استعمال هذا اعمليات عقلية عليا وتعتقد االطلبة لممارسة  -2

هم اقاتطسمح لهم باستثمار بة على إعطائهم خبرات من الحرية تالتدريبي ساعد الطل

طة العقلية وتشجيعهم على وضع األهداف والقدرة على التنظيم المعرفي باألنش

عا في ندفااالمختلفة وكيفية تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة, وهذا ما جعلهم أكثر 

 واقفعلى تقويم جهودهم وزيادة مستوى التفكير واإلدراك في الم والحرص تعلمال

ل على ء عمالتعليمية التي تمر بهم, حيث أن البرنامج التدريبي في مادة علم اإلحيا

طالب ل الانتقال الطلبة من نمط اعتيادي إلى نمط جديد مبني على عمليات العقل وجع

لفرصة اأتاح إمامهم كما من خالل التدريب,  را أساسيا في العملية التعليميةمحو

مجال ح الالكتساب المهارات العقلية األساسية ) تنظيمية وإبداعية و ....الخ( وفس

  عنالعمل بمجموعات تعاونية فضال مهم لممارسة الحوار والمناقشة ومن خاللإما

 الحوار مع المدرسة المسؤولة عن التدريب في المختبر.
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ية الثان مرحلةم مع التنظيم الذاتي للمعرفة مع الطلبة في الالبرنامج تتالئوأن خطوات 

ثبتت أنها راسات السابقة فأعلى الرغم في المتغيرات التجريبية التي استخدمتها الد

ت خرجامثر ايجابي ألغلب البرامج التدريبية وما وفرته من قدرة في تحسين وجود أ

 دة علمي ماذه البرامج وخاصة برنامج التدريب فالعملية التعليمية, الن التعلم في ه

بهة متشاعملية حيوية نشطة تقوم على أساس إعادة تنظيم المواقف ال الخلية العملي

 مما ساعد ذلك في رفع مستوى األداء العملي لدى الطلبة.

 -ثالثاً: االستنتاجات :

ل لتوصأمكن افي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية والسابقة عرضها 

 -:االستنتاج اآلتيإلى 

 انية /ة الثثر في اكتساب طلبة المرحلعلم الخلية ذو أالبرنامج التدريبي في مادة  -

 كلية التربية األساسية المهارات العملية.

 -رابعاً: التوصيات :

 -في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:

ة/ ألساسيربية اطلبة كلية التفي تدريب  الخليةاعتماد البرنامج التدريبي بمادة علم  -1

 .قسم العلوم

ى ي علتدريب المدرسين إثناء الخدمة والمعيدين المسؤولين عن المختبر العمل -2

رة ى بصووالمواد األخر الخليةاستعمال البرنامج التدريبي في تدريسهم لمادة علم 

ل الصف ورفع عامة بهدف تشجيع المدرسين على استعماله في التدريس داخ

الل المهارات التدريسية والعملية لهم وإعداد دليل للمدرس بهذا الخصوص من خ

 جامعاتال في البحث والتطوير دوائر دورات التعليم المستمر التي تقيمها الوزارة أو

 والكليات المعنية

ا نائهبفي جميع المراحل الدراسية وإعادة  حياة األخرىم الوتضمين مقررات عل -3

 يمها في ضوء البرنامج التدريبي المعد الكتساب المهارات العملية.وتنظ

اء إلحياضرورة تنويع االستراتيجيات واألساليب والبرامج المستخدمة في تدريس  -4

ابية اليجبحيث يتم تفعيل البرامج المعدة لهذا الغرض والتي تفتح فرصة للمشاركة ا

 .الكتساب المهارات العمليةمثل البرنامج التدريبي بمادة اإلحياء والمعد 

 -خامساً: المقترحات :
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  -استكماال للدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء األتي :

ي ملية فالع ثر البرنامج التدريبي بمادة علم اإلحياء في اكتساب المهاراتدراسة أ -1

م ة علماد جوانب أخرى كالتفكير أالبتكاري أو التأملي أو التحليلي أو االتجاه نحو

 اإلحياء أو البيئة أو الوعي البيئي والميول والتحليل.

لم عادة ثر البرنامج التدريبي بمى أدراسة مماثلة للدراسة الحالية للتعرف عل -2

 ارنةاإلحياء والمعد الكتساب المهارات العملية وبعض البرامج األخرى وعمل مق

 علم.يات الو عملأالمفاهيم اإلحيائية أيهما أكثر فعالية في اكتساب المهارات العملية أو 

 لعمليةات ادراسة توظيف البرنامج التدريبي بمادة علم اإلحياء في اكتساب المهار -3

 في عالج التصورات البديلة في اإلحياء للمراحل كافة.

                    دراسة مماثلة للبحث الحالي في موضوعات الكيمياء والفيزياء. -4

 إلحياءلم اعثر برنامج تدريبي لمادة لة للدراسة الحالية للتعرف على أثدراسة مما -5

 ة.مختلف فــي تنمية  المهارات العملية أو اكتسابها في مراحل
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 المصادر العربية

, مكتبة 1, طلسان العرب(, 1988, محمد بن مكرم بن علي وآخرون)أبن منظور -

 األمنية, دار الجيل, دار لسان العرب, بيروت.
 ان.دار المسيرة,عم, 2, طعلم النفس التربوي(, 2000صالح محمد علي )أبو جادو,-

لو , مكتبة األنج4,طعلم النفس التربوي(, 1991أبو حطب, فؤاد وصادق, أمال ) -

 .القاهرة, المصرية
سائط فعالية برنامج الو(, 2008والشرقاوي, جمال مصطفى) ,البسيوني, محمد رفعت -

 مهاتهالفائقة في تنمية مهارات العروض التقديمية لدى طالب كليات التربية واتجا

ة لمصري, القاهرة, الجمعية اسلسلة دراسات وبحوث محكمة, نحوها,تكنولوجيا التعليم
 .لتكنولوجيا التعليم

ارات أنموذج مقترح لبرنامج تدريبي في تنمية مه(, 2002بوقس, نجاة عبد هللا ) -

 .,جدة, دار السعودية للنشر والتوزيعتدريس المناهج العلمية بكليات التربية
,  ة والنفسيةاإلحصاء وتطبيقاته في العلوم التربوي(,2008الجبار توفيق) عبدالبياتي,  -

 , إثراء للنشر والتوزيع, عمان.1ط

 , المركز العربيتدريب وإعداد مدربي التدريب المهني(, 2001جابر, سميح ) -
 للتدريب المهني وإعداد المدربين, ليبيا.

, 5, طويةطيطها وتطبيقاتها التربطرق التدريس العامة تخ(, 2011جابر, وليد احمد ) -

 .عمان ,دار الفكر
ية مقدمة في تكنولوجيا التعليم النظر(, 1995الجزار,عبد اللطيف بن الصفى ) -

 , القاهرة, كلية البنات, جامعة عين شمس.والعملية

لمختبرية ا(, اثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية المهارات 2009جعفر, إقبال محمد ) -
معة , جارسالة ماجستير غير منشورةالالزمة العملي األحياء بالمرحلة الثانوية, 

 صنعاء, اليمن.

لثانوية, ا(, االتجاهات الحديثة في تدريس اإلحياء في المرحلة 1994الحذيفي, خالد) -
لتربية ب ا, مكتاالتجاهات الحديثة في تدريس اإلحياء في المرحلة الثانوية وقائع ندوة

 العربي لدول الخليج العربي, الرياض.

ض (, اثر استخدام مدخل التعلم بالنمذجة في تنمية بع2005حسن, ثناء محمد ) -
عامل " الم المهارات األدائية في مجال األحياء وفي مجال الكيمياء لدى طالبات أمينات

, الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس دراسات في المناهج وطرق التدريس",

 .47-15, ص102كلية التربية, جامعة عين شمس, العدد 
, حديثة, دار التربية التصميم وتنفيذ برامج التدريب(, 1991حمدان, محمد زياد ) -

 .عمان

 ملأل, دار ا1, طارسةالتصميم التعليمي نظرية ومم(, 1999الحيلة, محمد محمود ) -
 للنشر والتوزيع, عمان.

التكنولوجيا التعليمية (,2003) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ., اإلمارات العربية المتحدة, العيندار الكتاب الجامعي, 1,طوالمعلوماتية
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ار القلم, د, 2, طمراحل التعليم العامتدريس العلوم في (, 2004) الخليلي, خليل يوسف -

 اإلمارات العربية المتحدة.

, لمة, مكتبة دار الك1,طمنتوجات تكنولوجيا التعليم(, 2003خميس, محمد عطية ) -
 .القاهرة

, 1,طوجيا التعليمعمليات تكنول (,2003) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ., القاهرةلكلمةمكتبة دار ا
تربية, , مطابع وزارة ال1, ططرق التدريس العامة(, 1993الخوالدة, محمد محمود ) -

 اليمن, صنعاء.

 نلعراقيياختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المقن ل(, 1983الدباغ, فخري واخرون ) -

 , مطابع جامعة الموصل, الموصل.القسم النظري

م طرائق تدريس العلوم)عل(, 2003الدبسي, احمد عصام والشهابي, صالح سعيد ) -

  منشورات جامعة دمشق. اإلحياء(
ح , جامعة النجا2, طإجراءات في تصميم المناهج(, 1986دروزة, أفنان نظير ) -

 الوطنية, نابلس.

جامعة , 1,طنظريات التصميم (,1988) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 النجاح الوطنية, نابلس.

 , دار عالم الكتب, عمان.1, طالتدريس الهادف(, 2004الدريج ,محمد ) -

كز , مرالتدريب أثناء الخدمة في المجال التربوي(, 2005الدسوقي,محمد محمد ) -
 ., القاهرةالكتاب والنشر

في  (, اثر برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات2004الدميخي, عبد هللا إبراهيم) -

ر رسالة ماجستيالتدريس بأسلوب حل المشكالت في تحصيل الدراسي لطالب الثاني, 

 الرياض. , قسم المناهج وطرق التدريس, كلية التربية, جامعة الملك سعود,غير منشورة

,مطبعة دار النهضة سس العلمية للتدريساأل(, 1997رشدي, فام لبيب وآخرون)-

 العربية,بيروت.
لجامعة ا(, دور المختبر في تعليم الفيزياء, مجلة اتحاد 1991زعرب, عبد الرحمن ) -

 (.25العربية, العدد )

 , دار الشروق للنشر1, طأساليب تدريس العلوم(, 1993)زيتون, عايش محمود  -
 والتوزيع, عمان.

النظريات التعلم (, 1994)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 , دار النهضة للطباعة والنشر,عمان.والتدريس
, يم التدريس رؤية منظوميةتصم(, 2001) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 القاهرة., عالم الكتب, 2ط

, دار 5, طيب تدريس العلومأسال(, 2005ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -
 الشروق للنشر والتوزيع, عمان.

نائية واستراتيجيات تدريس النظرية الب(, 2007) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 والتوزيع, عمان. , دار الشروق للنشر1, طالعلوم
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كتب, , عالم ال1, طتدريس العلوم رؤية بنائية(, 2002)زيتون,كمال عبد الحميد  -

 القاهرة.

نولوجيا التعليم في عصر تك(, 2004)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ., القاهرة, عالم الكتبالمعلومات واالتصاالت

قترح في (, فعالية برنامج تدريبي قائم على أنموذج م2001مد) سالم, احمد محمد اح -

غة الل التصميم التعليمي لتنمية مهارات ما قبل التدريس لدى الطالب المعلم بشعبة
 .(37, جامعة الزقازيق, العدد )مجلة كلية التربيةالفرنسية بكلية التربية, 

لمجلة ا, تعليم االلكترونيالتعليم الخليط للتطور الطبيعي وال(, 2006سالمة,حسن) -

 التربوية, كلية التربية, سوهاج, مصر.
, دار كيرطرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية التف (,2002سالمة, عادل أبو العز) -

 الفكر, عمان , األردن.

, دار 1,طبناء المناهج وتخطيطها(, 2001سليم, محمد صابر وآخرون ) -
 .,بيروتالفكر

ميائية (, برنامج مقترح لتنمية المهارات العملية الكي2002) السليم, مالك محمد -

,  لعربيمجلة رسالة الخليج االمدرسية لدى طالبات كليات التربية للبنات بالرياض, 
 .(82د )العد

لوم مفاهيم ومصطلحات في الع(, 2008سمارة, نواف والعديلي, احمد عبد السالم) -

 عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع, التربوية,
ريس الفيزياء (, اثر استخدام دورة التعلم في تد2011السيفياني, نايف عتيق عبد هللا ) -

ول على تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير أالبتكاري لدى طالب الصف األ

 , جامعة أم القرى.رسالة ماجستير غير منشورةالثانوي, 
ء الوسائط الفائقة في الفيزيا(, اثر بعض البرامج 2005شريف, نادية محمد ) -

ي البتكارير أواستراتيجيات تقديمها في ضوء النظرية البنائية على التحصيل وتنمية التفك

ية , كل,أطروحة دكتوراه غير منشورةوالمهارات العملية لدى طالب المرحلة الثانوية
 .القاهرة ,الدراسات اإلنسانية للبنات, جامعة األزهر

في  تدريس العلوم(, 2004يد, سعيد محمد )عهللا سليم والس الشهراني, عامر عبد -

 , الرياض.2, طالتعليم العام
لتعليم اتدريس العلوم في (, 1997الشهراني, عامر عبد هللا والسعيد, سعيد محمد ) -

 ., الرياض, جامعة الملك سعود للنشر العلميالعام

تراضية (, اثر استخدام المختبرات االف2009الشهري, علي بن محمد ظافر الكلثمي ) -
 ثانويلطالب الصف الثالث ال اإلحياءفي اكتساب مهارات التجارب العملية في مقرر 

 ودية.ة السعالقرى, المملكة العربي أم, جامعة دكتوراه غير منشورة أطروحةبمدينة جدة, 

, عليمالموسوعة العربية للمصطلحات التربية وتكنولوجيا الت(, 2002صبري,ماهر ) -
 ,مكتبة الرشد للنشرة والتوزيع ,الرياض.1ط

 , مطبعةاتجاهات حديثة في تدريس العلوم(, 1976العاني, رؤوف عبد الرزاق ) -

 اإلدارة المحلية, بغداد.
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يس طرائق التدر (,1988) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

يس, لتدرابحث متقدم إلى ندوة طرائق  في تحقيق التربية الشاملة في التعليم العالي,

 الجامعة المستنصرية, بغداد.
, 1, طماالتجاهات الحديثة في تدريس العلو(, 2001عبد السالم,عبد السالم مصطفى) -

 دار الفكر العربي, القاهرة.

وزيع , , دار أسامة للنشر والت1, ططرق تدريس الجغرافية(,2003عبد هللا, حسام ) -
 عمان.

يم وتعلم (, تحليل نتائج بحوث تنمية التفكير في مجال تعل2004عبد المجيد, احمد ) -

 لمناهجمجلة دراسات في افي ضوء مفهوم الداللتين اإلحصائية والعلمية, الرياضيات 

ية, الجمعية المصرية للمنهاج وطرق التدريس,كلية الترب,29, العددوطرق التدريس

 جامعة عين شمس, القاهرة.

, دار 1ط, القياس والتقويم في العملية التدريسية(, 2008العزاوي, رحيم يونس كرو) -
 دجلة, االردن.

 ,1, طالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(, 1987العساف, صالح بن حمد ) -

 العربي, الرياض.مؤسسة الخليج 
رة المسيدار  ,1, ططرق وأساليب تدريس العلوم(, 2010عطا هللا, ميشيل كامل ) -

 ,عمان.للنشر والتوزيع والطباعة

 , دار الثقافة, عمان.3, طأساليب البحث العلمي(, 2009عطوي, جودت عزت) -
ية (, حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداق2004عفانة, عزو إسماعيل )-

 ينية,لفلسطمجلة البحوث والدراسات التربوية االنتائج في البحوث التربوية والنفسية, 

 (.3جمعية الدراسات التربوية الفلسطينية, العدد )
صغر التدريس الم (, برنامج تدريبي قائم على2008عقيلي, عثمان علي ابراهيم ) -

ر غير جستيرسالة مالتنمية المهارات العملية لدى معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية, 

 , كلية التربية, جامعة الملك خالد, المملكة العربية السعودية.منشورة
سيات القياس والتقويم التربوي والنفسي, اسا(, 2000عالم, صالح الدين محمود ) -

 ., القاهرة, دار الفكر العربي1,طالمعاصرةه وتطبيقاته وتوجهات

القياس والتقويم التربوي (, 2001) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 , القاهرة., دار الفكر العربي1,طوتطبيقاته

كر, , دار الف1,طالحركي األداءاختبارات (,1982عالوي, محمد حسن ومحمد رضوان)-

 القاهرة.
بعة , مط4, العدددرس العلوم, رسالة معلم أهمية(, 1976العليان, فوزي محمد ) -

 وزارة االوقاف والشؤون الدينية, عمان.

لمي مناهج وأساليب البحث الع(, 2000محمد غنيم )مصطفى  ,عليان, ربحي وعثمان -

 , دار صفاء للنشر, عمان. 1,ط_ النظرية والتطبيق

 مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها النظرية(, 2010حيى )عليان,شاهر رب -

 ار المسيرة, عمان.د ,1طوالتطبيق, 
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 أساسيات البحث العلمي فيى(, 1987عودة ,احمد سلمان, وفتحي حسن ملكاوي ) -

 ع., جامعة اليرموك, مكتبة المنار للنشر والتوزي التربية والعلوم اإلنسانية

ار األمل د،  2، ط القياس والتقويم في العملية التدريسية(,1998عودة, احمد سليمان ) -
 للنشر والتوزيع ، أربد .

 , غزة.,مطبعة الوراق أساليب تدريس التكنولوجيا(, 2006,منير )ضعياد ,فؤاد وعو -

ان, , عم1, طالحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية(, 2004عيادات, يوسف احمد) -
 والطباعة. دار المسيرة للنشر والتوزيع

لمختبر لتدريس العلوم  با األساسية(, تحديد المهارات 2001العيوني, محمد صالح) -

 دريسهيئة الت أعضاءبالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
,العدد 2001ة العربية المتحدة ,لسن اإلماراتجامعة  ,مجلة كلية التربيةبكلية المعلمين,

18. 

الحادي  (, تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن2000الفار,إبراهيم عبد الوكيل ) -

 ., القاهرة, دار الفكر العربي2, طوالعشرين

تربويات الحاسوب (, 2004) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 مصر. ,, القاهرة ر العربي,, دار الفكوتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين
درسة دور المتعلم والمعلم والمدير في رسم أفاق ومعالم م(, 2005الفتح,نورة ) -

بة ستجاامدارس المستقبل  المستقبل "المؤتمر التربوي التاسع عشر بمملكة البحرين",

 (.104-6( ابريل, ص)20-19الحاضر لتحوالت المستقبل, وزارة التربية والتعليم, )
نمية (, فعالية تدريس تجارب الفيزياء بمساعدة الحاسوب في ت2007فرحان, محمد) -

لمملكة ا, ورةرسالة ماجستير غير منشالمهارات العملية لدى طالب الكلية التقنية بابها, 

 العربية السعودية,جامعة الملك خالد.
, ربيةالتربوية في الت اإلصالحاتالمستقبلية لتغير  األفاق(, 1984فيزي, جون ) -

 ض.لرياالصادرة عن اليونسكو, ترجمة مكتب التربية العربية لدول الخليج العربي, ا

, دار 1, طسيكولوجية التعلم والتعليم الصفي(,1994قطامي, يوسف وآخرون ) -
 الشروق للطباعة والنشر, عمان.

لشروق للطباعة ا, دار 1, ط(, أساليب التعلم والتفكير2000) ـــــــــــــــــــــــــــ -

 والنشر, عمان.
, 2, طتصميم التدريس(, 2000) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 دار الشروق للطباعة والنشر, عمان.

, علم النفس التربوي مبادئ(, 2009) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ,دار الفكر للنشر والتوزيع, عمان.1ط

 لقاهرة.ا, دار المعارف, التربوية والتقويم األهداف(, 1982قالدة, فؤاد سليمان ) -

ربية, , دار النهضة العتدريس العلوم(, 2002كاظم, احمد خيري وزكي, سعد عيسى ) -
 القاهرة.

الحاسوب وبرمجيات (, 2009كسارة,إحسان محمد وعطار, عبد هللا إسحاق ) -

 , مكة المكرمة, مؤسسة بهادر لإلعالم المتطور.1, طالوسائط
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 , ترجمة احمد خيري كاظم,تصميم البرامج التعليمية(, 1987كمب, جير ولت ) -

 القاهرة, دار النهضة العربية.

, 1ط,ترجمة محمد الخوالدة  دة الدراسية,خطة التدريس الوح(, 1987كمب, جارد ) -
 جامعة اليرموك,دار الشروق للطباعة والنشر, عمان.

 عالم الكتب, القاهرة. مقدمة في علم التصميم,(, 1997كوجه, كوثر حسين ) -

بعة مط ,التغير في الميول العلمية بين جيلين من التالميذ(, 1974لبيب, رشدي) -
 االنجلوا المصرية,القاهرة.

أساليب  -مسؤوليتهالعلوم  معلم( 1989_ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 مطبعة االنجلوا المصرية,القاهرة. موه العلمي والمهني,ن -إعداده -عمله
ة معجم المصطلحات التربوي(, 2003), علي احمد والجمل,أللقاني, احمد حسين  -

 .القاهرة ,,عالم الكتبوطرائق التدريسللمعرفة في المناهج 

س العددي التعليمية في تنمية الح األنشطة(, فاعلية بعض 2001ماجدة, محمود صالح ) -
لمصرية ( فبراير,الجمعية ا4, عدد)مجلة القراءة والمعرفةلدى طفل ما قبل المدرسة,

 للقراءة, كلية التربية, جامعة عين شمس.

 .في أصول تعليم العلوم(, 2000مازن, حسام الدين ) -
لفجر ا,دار 1ط اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم,(, 2008مازن, حسام محمد ) -

 للنشر والتوزيع, مصر.

لنشر , دار الشاهر ل1, طالبرامج والبيئة التعليمية(, 1984محي الدين, سعيد ) -
 والتوزيع, الجزائر.

الي, ايا معاصرة في التعليم العقض(, 2008مريزيق, هشام يعقوب وحسين, فاطمة ) -

 التوزيع,عمان. و, دار الراية للنشر 1, طاإلرشادالمفتوح, التمويل, البحث العلمي,التعليم 
 ريبه,إعداد المعلم وتنميته وتد(, 2005سهير )حوالة مصطفى, عبد السميع محمد و -

 , دار الفكر ناشرون وموزعون,عمان, األردن.1ط

العملية  (, فاعلية برنامج مقترح في التربية2007ألمعمري, ألطاف محمد عبد هللا ) -
لية كفي  إلكساب الطلبة المدرسين مهارات التدريس في مادة الفيزياء, دراسة تجريبية

بية, ة التر, كليأطروحة دكتوراه غير منشورةالجمهورية اليمنية,  –التربية, جامعة أبا 

 جامعة دمشق, دمشق.
ت في بحوث تنمية التفكير والقدرة على حل المشكال(, 1997المفتي, محمد أمين ) -

 .45دد, تحليل نقدي, دراسات في المناهج وطرق التدريس, العمجال تعليم الرياضيات

 , دار1, ط طرق تدريس العلوم والمبادئ واألهداف(, 2000ملحم, سعد خليفة ) -
 الشروق, عمان.

مجلة  في تصميم التعليم, (, استخدام منهج النظم1979حسن )المنشيء, انيس محمد  -

 تربوية, الكويت.(, المركز العربي للتقنيات ال3, السنة الثانية, العدد )تكنولوجيا التعلم
 , دار الزهراء, الرياض.علم النفس التربوي, 2013موسى, -

لم السياسات (, الكتاب السنوي الممارسة العملية لتع2007المؤسسة األوربية للتدريب ) -

 .http:// cdd.gotevt.edu.saالتقنية, على الموقع االلكتروني 
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طرائق تدريس العلوم لمعاهد إعداد (, 1992نادر, سعد عبد الوهاب وآخرون) -

 , بغداد.2طالمعلمين,

الكتاب  المدخل في تدريس العلوم في العالم المعاصر (,1999النجدي, احمد وآخرون) -

 ,مصر. المدرسي, دار الفكر العربي, القاهرة

 .1, طمبادئ البحث التربوي(, 2004النوح, مساعد بن عبد هللا ) -

ج (, تصميم برنامج قائم على التعليم المدم2008هداية, رشا حمدي حسن علي ) -
ير غتير ,رسالة ماجسالتعليمية لدى طالب كلية التربيةإلكساب مهارات صيانة األجهزة 

 الجامعة منصورة, كلية التربية. منشورة,

م (, برنامج تقني يوظف إستراتيجية التعل2010اليعقوبي, عبد الحميد صالح ) -
لصف ابات المتمركز حول المشكلة لتنمية مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى طال

 ة., كلية التربية بالجامعة اإلسالميغير منشورة ماجستيررسالة التاسع بغزة, 

ماذج أولية ن(: دليل إعداد 1994المشروع الدولي للتعليم التقني والمهني ), اليونسكو -
عمل, : ربط المناهج باحتياجات سوق ال1لتطوير مناهج التعليم التقني والمهني ,ج

 االردن, عمان.
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 (2ملحق )

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية األساسية

 الدراسات العليا/ ماجستير

 طرائـق تدريس العلـوم
 

 الخبراء لمعرفة صالحية المهارات العمليةةم / استبان  

 المحترم ………………………………………………األستاذ الفاضل 

 تحية طيبة 
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تررر م الباح ررة ال يررام  ببح وررا الم سرر م اا   ررر بربررام  ترراريب  بمرراا  ا حيررا   

 العمل  ف  اكتساب طلبة كلية التربية األساسية للموارات العملية (( .

 قا  عات الباح ة قائمرة مرا المورارات العمليرة لمحتر ة مراا  اللليرة العملر   ب ررا 
ما اقة   مابة علميرة فضر ع عرا لبررتكم ج ير ر   لما تعواه الباح ة ف  حضراتكم 

التفضل بإباا  آرائكم السايا   م ح اتكم ال يمة بشأا صر حية اسرتلاام المورارات 
 العملية ف  ماا  الللية / العمل   للمرحلة ال ابية .

  ت بل ا شكر الباح ة  ت ايرها .

 الباح ة

 مب  عبا هللا إسماعيل 

 

 

 -االسم الكامل :

 -:التلصص 

 

 

 

 م ح ات غير صالحة صالحة  ب اع الموارات األساسية ت
 تشمل عل  موارات  اب ية  -الموارات االكتسابية: 1

 -م ل :
ا صغا  بابتباه إل  الم ح ات المعطا  ف   -1

 الارس.
 صف الم ح ات  األفكار الت  ت ام إ با   -2

 المحاضر  العملية  سرعة ال لوا االل البسي .
 المميزات اللاصة بالم ض ع. -3
 .ايالل   تركيب بعض فحص شكل -4
 تصبيف الم ح ات  األفكار. -5
الم ح ة باقة  م ض عية  شم ل  م ح ة  -6

 ال  اهر  األشكال ف   ر ف معيبة.
االست را   الت صل ما ح ائق    حاالت إل   -7

 بتي ة    قاعا .
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غير االستبباط ما قاعا  معر فة إل   لرة  -8
 معر فة.

فرض الفر ض   مع البيابات  التبار صحة  -9
 الفر ض

 ضبط التغيرات المؤ ر  ف  الت ربة. -10
موارات التفكير  استل ص البتائ   -11

  تس يلوا
 الت ص   تحايا المشكلة. -12
 تحليل البيابات  االستبتاج. -13
 تعريف بعا المشاها . -14
الب ا   غير ح ي ة التعرف عل  ل يا ح ي ية  -15

 الب ا .

الموارات اليا ية :  تشمل عل  موارات  اب ية  2
 م ل 
استلاام الم ور  األ وز  العملية اتحريك  -1

 العاسات(.
 تبا ل الشريحة الز ا ية. -2
 عل  الشريحةا يالل بسي   ز  ما  ضع  -3

 .الز ا ية
فرش البسي  ب اسطة المل ط    الفرشا   م  -4

 شريحة ز ا ية.غطا  ب تغطيته
 استلاام اله حاا  االمشرط( ل طع البسي . -5
 البشر . بسي  م اطع مالإعااا شرائح ز ا ية -6
 التلطيط أل را  الت ربة. -7
 موار  التحاث باقة   ض ح. -8
 كتابة الت ارير. -9
 تحضير بعض الم اطع. -10
 يز بيا األشيا   عمل م اربات.يموار  التم -11
 استعمال ل يا العا. -12
 استعمال ال رق الملمتري. -13
تحريك ل يا العا للحص ل عل    ضح  -14

 ص ر .
 فحص األشيا  مع الب ر ف  الم ور. -15

   

 -موارات إبااعية:  تشمل موارات  اب ية م ل : 3
موارات قياس األط ال  المساحات  الح  م  -1

  غيرها باقة لألبس ة ب اسطة ل يا العا.
 استلاام  ا ات ال ياس المستلامة ف  الت ربة. -2
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تك يا    إضافة ماا  مل بة ا م ل الي ا( عل   -3
 األبس ة  م ح ة األ زا  الت  تتل ا.

 استلاام الرم ز الرياضية  الع قات العااية. -4
قرا   ال اا ل  الرس م  التأشير عل   -5

 األ زا .
وا ع قة استلاام المصاار المتب عة  الت  ل -6

 ف  الم ض ع.
 موار  االستماع  التفكير ف  اقة الم ض ع. -7
موار  تحليل الم ح ات  األفكار  البتائ   -8

  ال رارات  الت ارير  المشك ت.
 تفسير ال اا ل  الرس م. -9
 تصبيف الكائبات الحية    الل يا. -10
 عمل م اربات  تا يا    ه الشبه  االلت ف 11
العباصر  األشيا  مع بعضوا ام   -12

  المتشابوة مبوا ف  تركيب  ايا.
إضافة قطر  ما  عل  الشريحة الز ا ية     -13

 ام إبساا    حي اا  لر.
 استلاام قطار  باستير. -14
 بسط قطر  ما البكتريا. -15
م اربة االلت ف ف  إشكال  إح ام الل يا  -16

 البكتيرية.
 رسم الللية البكتيرية    اللمير . -17
اها ال طر  لغرض الحص ل عل  طب ة  -18

 متما لة  شفافة.
 .الام ايل فحص  -19

 -موارات تب يمية:  تشمل موارات  اب ية م ل : 4
رسم الم طع الط ل     العرض  لبسي      -1

 للية معيبة.
موار  االستبتاج  ال ص ل إل  بتائ  معيبة  -2

عل   ساس ما الح ائق  األالة المباسبة تعتما 
  الكافية.

تب يم ال اا ل  الرس م م ل شكل الللية  -3
  ح م الللية  العضيات  ط ل الللية.

موار  االستبتاج الت  تستبا إل  ح ائق   الة  -4
 مباسبة.

 تب يم  فوم الع قات بيا األشيا . -5
 استلراج األسباب  البتائ . -6
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 المباسبة. استلاام اللغة -7
تس يل ال ياسات  ال را ات ف   ا ل  -8

 ملصص لذلك.
 تطبيق معاالة حساب المساحة الاائرية. -9
  سط بكتيري. تحضير -10
 التيار مستعمرات بكتيرية. -11

موارات تلاطب اا تماعية(:  تشمل موارات  5
 - اب ية م ل :

طرح األسئلة  كيفية صياغتوا  تعلموا  تا يا  -1
 الم ح ات    التذكير بوا.

 موار  العمل ف  م م عات. -2
 ت ضيح األشيا  ب ض ح بيا الباس. -3
 عام اللر ج عا م ض ع المباقشة. -4
إعااا الت ارير  ت ايموا إل  المعلم بشكل  -5

 ملتصر ح ل الم ض ع.
 كتابة ت رير عا الت ربة. -6
  صف مشكلة. -7
 عرض الم ض ع  مام الطلبة. -8

   

 

 

 

 (3ملحق )

 التجارب المختبرية

 القسم األول: التعرف على المجهر

 قياس قطر حقل المشاهدة. 1.1

 التكبير التالية : ق   عل  الطالب استبتاج قطر ح ل المشاها  للعاسات ذات

4x,10x,40x,100x. 

 : 4xقياس قطر حقل المشاهدة بالتكبير 

 * ضع قطعة  رق ميليمتري عل  شريحة ز ا ية حاملة.

 عل  ال رقة. غطا  الشريحة الز ا ية* قطر قطر  ما   م ضع 
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 * ضع الشريحة الز ا   ف  المكاا المعا لذلك عل  الم ور.

 المب م ركز الص ر  ب اسطة  4x التكبير ق   * تأكا ما  ا الم ور م بت عل 

 الكبير حت  تحصل عل  ص ر   اضحة.

 ال ياس ف  ال ائمة المعا  لذلك.* قم ب ياس قطر ح ل المشاها   س ل بتي ة 

 : 10xقياس قطر حقل المشاهدة بالتكبير 

عليك استعمال ل يا العا باالع ما  10xحت  يتم قياس قطر ح ل المشاها  بالتكبير  

ملم  لذلك  1هذه  صغر ما  ق   التكبيرال رق  لميليمتري  ذلك الا ح ل المشاها  

 ال يمكا استعمال ال رق  لميليمتري.

ع لعا البكتريا ف   حا  ح م محاا   الا هذه الل  -العا ايل  يا معا  لصيصا

يتسب  ال ياس الاقيق ل طر ح ل المشاها , هباك  اميكرميتر  لذ 50   زئة بأبعاام

  رقة مرف ة تشرح الت سيم لوذه الل يا اللاصة.

 * ضع للية العا ف  المكاا المعا عل  الم ور.

 .4x التكبير ق   * قم بضبط الص ر  عل 

 الصغير. المب م قم بتركيز الص ر   ضبطوا ف ط ب اسطة  10x    * تح ل إل  ال

 * قم ب ياس قطر ح ل المشاها   س ل البتي ة ف  ال ائمة المعا  لذلك.

 : 40xقياس قطر حقل المشاهدة بالتكبير 

 * ضع للية العا ف  المكاا المعا لذلك عل  الم ور.

 .4x* قم بضبط الص ر  عل  التكبير  

 الصغير ف ط. المب م اضبط الص ر  ب اسطة  10x* تح ل إل  التكبير  

الصغير, قم ب ياس  المب م ركز الص ر  ف ط ب اسطة  40x* تح ل إل  التكبير  

 قطر ح ل المشاها   س ل البتي ة ف  ال ائمة المعا  لذلك.

 100x : قياس قطر حقل المشاهدة بالتكبير 

 ضع للية العا ف  المكاا المعا لذلك عل  الم ور. *

 .4x* قم بضبط الص ر  عل  التكبير  
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 الصغير ف ط. المب م اضبط الص ر  ب اسطة  10x* تح ل إل  التكبير  

 الصغير ف ط. المب م اضبط الص ر  ب اسطة  40x* تح ل إل  التكبير  

الصغير ف ط, قم  المب م اضبط الص ر  ب اسطة  100x* تح ل إل  التكبير  

 ب ياس قطر ح ل المشاها   س ل البتي ة ف  ال ائمة المعا  لذلك.

 

ع بحيث  به كلما  انتبه !! الع قة بيا التكبير  قطر ح ل المشاها  ه  تباسباع عكسيا

 قمبا ب ياس تكبير  كبر فأا قطر ح ل المشاها  يك ا  صغر.

 

 قطر ح ل المشاها   التكبير ؟......................................ما ه  الع قة بيا 

 إيجاد بعد المشاهدة )تقريب / إبعاد( وإيجاد الحجم المطلوب. 1.2

ال ريبة ما ال سم المشاها  بيا ال سم الشيئية بعا المشاها  ه  البعا بيا العاسة 

 ذاته.

كلما كاا التكبير  كبر فأا بعا المشاها  يك ا  صغر, لذلك عباما بتح ل ما تكبير 

 ذ  الحساسية العالية ف طالمب م إل  تكبير  لر فأا تركيز الص ر  يك ا عا طريق 

 ف  هذه ال ائمة قياسات إبعاا المشاها  بتكبيرات ملتلفة :

 بعا المشاها  العاسة ال ريبة ما ال سم

4x 25 ملم 

10x 5,2 ملم 

40x 0,6 ملم 
100x 0,14 ملم 

سم  ضعوا عل  الشريحة الز ا ية الحاملة  1* لذ قطعة ما  رق ال ريا  بح م 

 بحيث تك ا األحرف مرتبة بشكل صحيح.

غطا  ا يحة ز ا ية م ئمة لتغطية ال رقة*  ضف قطر  ما   قم ب ضع شر

 (.الز ا يةشريحة ال

مكاا المعا عل  الم ور  ابا  بالعمل بالتكبير * ضع الشريحة الت  حضرت ف  ال

 (.4xالصغير ا
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الميكر ميترة مع الب ر ف  الم ور حت  تحصل عل  ص ر   مب م* حرك ال

  اضحة.

 ملم. 25ه   4xتذكر  ا بعا المشاها  ف  التكبير 

* بعا الحص ل عل  ص ر   اضحة, حرك البرغ  الميكر ميترة حت  تحصل 

 عل  ص ر  حاا  ال ض ح.

* بعا الحص ل عل  ص ر   اضحة  حاا  حا ل إي اا حرف غير متما ل افحص 

 كيف تشاها الحرف عبر الم ور.

 القسم الثاني : مشاهدة خاليا نباتية.

 مشاهدة خاليا لنبات االلوديا بالمجهر. 2.1

 ااالل ايا ه  ببات مائ  يستعمل ف  تزييا  ح اض األسماك(

 طري ة العمل :

األل ايا عل  شريحة ز ا ية حاملة, ضع قطر  ما  عليوا  غطوا * ضع  رقة 

 ز ا ية.الشريحة غطا  الب

*  معا الب ر ف  الل يا  مركباتوا, يمكبك مشاها  الكل ر ب ستياات تتحرك االل 

 (.cytoplasmالسائل اللل ي ا

حا ة * هل يمكا مشاها   رياا السائل اللل ي االل الللية؟ ابتبه إل   به ال ت  ا 

 لصبغ ال سم المحضر اال رقة( لماذا؟

* بما  ببا قمبا بإي اا قطر ح ل العمل ف  ال سم األ ل, احسب الط ل  العرض 

 االمت سطيا( لل يا االل ايا.

إل   ابب  سيمات لل ية اعضيات(  40x*ارسم عاااع ما ل يا االل ايا بالتكبير 

 تشاهاها ف  الم ور.

 (Epidermsبشرة البصل ) 2.2

 ,ال مار(ا زهارالببتةااأل راق,ال ذ ر,  :ه  الطب ة اللار ية الت  تغطل يا البشر

يتركب هذا البسي  ما طب ة  احا  ما الل يا الحية, ف  هذه الطب ة ال ت  ا 

 ي عل  فراغات بيا الل يا, ال اار اللار   يك ا بات اه العالم اللار    يحت
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 ك ر سمكاع  مغطا  بطب ة شمعية للحفا  عل  الببتة ما   ال غ ر, هذه الطب ة عاا

  ما ال فاف.تأ ير الصامات 

 طري ة العمل :

قيق اطب ة رزعوا بات اهك حت  تحصل عل  غشا  * قم بفصل  رقة ما البصل  اب

 البشر  الااللية للبصل(.

 * ب اسطة  اا  حاا  لاصة قم ب طع البسي   ضعه عل  شريحة ز ا ية حاملة.

 ضف قطر  ما الما  عل  البسي .*  

 * ب اسطة مل ط قم "بفرش" البسي   ما  م تغطيته بشريحة ز ا ية غطائية.

 *  معا الب ر بالل يا  مركباتوا  قم برسم عاااع ما الل يا.

*  ضف عل  طرف الشريحة الز ا ية قطر  ما الصبغة الحمرا  المتعاالة 

اقب تسارع  ل ج الصبغة االل البسي ,    قطر  ما محل ل الي ا  راالسفرابيا( 

 ابتبه  ي األ زا  قا صبغت بال ا المضاف.

 * قار ط ل  عرض الل يا اللاصة بالبصل ب اسطة ل يا العا اللاصة لذلك.

 القسم الثالث: مشاهدة خاليا حقيقية / وغير حقيقة النواة

 مشاهدة خاليا غير حقيقة النواة 3.1

 .غير ح ي ة الب ا  التعرف عل  ل يا بكتريا

 طري ة العمل :

ما كافتريا الكلية ما م اقع ملتلفة مبوا  زرعتا   E.coliتم عزل البكتريا ما * 

 ( حسب تعليمات الشركةMac Conky agarاعل  ال سط الغذائ  

 (  قا تم تشليصوا  عزلوا.Englandا

عل  شريحة  E.coli* ضع ب اسطة قطار  باستير قطر  ما ح ل بكتيري لبكتريا 

 ز ا ية حاملة  ابسط هذه ال طر .

 * قم بتغطية العيبة ب اسطة شريحة ز ا ية غطائية.
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اذ   ل ا الببفس  ( ب اسطة قطار   crystal violet* ضع قطر  ما صبغة ال

باستير عل  طرف الشريحة الز ا ية  ابت ر اقي ة حت  تتمكا الصبغة ما البفاذ 

 بيا الشريحتيا.

 عبر الم ور, بالتكبير  الصغرة بااية  ما  م بالتكبير  الكبرة.*  معا الب ر 

 (……4x,10x* ارسم الللية البكتيرية حسب مشاهاتك لوا مع ذكر التكبير ا

 عن طريق  الزرع في وسط غذائي بكتريا فحص   3.2

البكتريا(, مل  ة عا طريق  اعةرز سط غذائ ,االمعا  ل إطباقيمكا الحص ل عل  

 مئ ية. 37للو ا   ما  م  ضعوا ف  ار ة حرار   طباقا كشف هذه 

ي  ا عاا ما المستعمرات  طباق: ف  هذه ا طباقك  بعا عيبة للفحص ما تلك ا 

 البكتيرية  الفطرية الملتلفة الل ا ا حمر,  لضر, برت ال ,  هكذا(.

 * قم بالتيار مستعمر  ت ا فحصوا.

تيرية  ابسطوا عل  الشريحة الز ا ية المستعمر  البك مع م Loop* المس ب اسطة 

 الحاملة. 

حت  تحصل عل  امز وا * ضف ال ليل ما الما  الم طر ب اسطة قطار  باستير  

 طب ة متما لة  شفافة.

 * غط العيبة ب اسطة شريحة ز ا ية غطائية.

عل  طرف الشريحة الز ا ية crystal violet * قم بإضافة قطر  ما الصبغة ال

الغطائية  ابت ر حت  تبفذ الصبغة إل  االل الل يا البكتيرية. ب ايا الماا  الصبغية 

 .ترشيحيمكا امتصاصوا ب اسطة  رق 

*  معا الب ر عبر الم ور حسب التعليمات المسب ة ف  الت ربة الساب ة  م ارسم 

 اهاتوا. قار ح م الل يا البكتيرية    الفطريات الت  ش

 مشاهدة خاليا حقيقة النواة 3.3

للية اللمير  ه  األصغر ما بيا الل يا ذ ات الب ا , هذه الللية ت  م بالفعاليات 

 .املة لتعط  صفة ال   ا ككائا ح الك

فوذا الب ع ما  بسااا ( تشكل تكافل مع cerevisiae   Sacaromycesاللمير  ا

احا ب ات وا هذا 2coاللمريات ب   ا السكر ي  م بعملية التبفس اللل ي الت  يك ا 
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الغاز يببعث عبا تلمر الع يا  بما  ا معامل اللز  ة للع يا  عل  ما معامل لز  ة 

ع. 2coالو ا  فأا غاز   يبحبس االل الع يا مما يؤاي إل  تلمير الع يا   عله مبتفلا

 -ل :طري ة العم

* قم بألذ عيبة ما اللمير  ب اسطة قطار  باستير  ضعوا عل  شريحة ز ا ية 

 حاملة.

* قم بتغطية العيبة بشريحة ز ا ية لاصة  م ضف قطر  ما الصبغة الحمرا  

 المتعاالة ب اسطة قطار  باستير.

استعمال ا الشريحتيا الز ا يتيا  قم ب* ابت ر اقي ة حت  يتسب  للصبغة البفاذ بي

 المتصاص ب ايا الماا  الصبغية. ترشيح رقة 

 *  معا الب ر عبر الم ور حسب التعليمات المتبعة.

* قار ح م للية اللمير   قاربوا مع ح م الللية البكتيرية, هل ي  ا الت ف ف  

 الح م؟.................... حا ل الت اير كم؟...................

 ........................................* اذكر فر ق  لرة :.............

* ارسم ل يا اللمير   اذكر هل ت ور الل يا بم م عات  م بأفراا,  اذكر 

 التكبير.

 مقارنة بين البكتيريا وخاليا الخميرة 3.4

حت  بتمكا ما الم اربة بيا البكتيريا  ل يا اللمير  سبحضر عيبة تحت ي ل يا 

 ر .بكتيرية   يضا ل يا لمي

 -طري ة العمل :

 * ضع ب اسطة قطار  باستير عيبة ما ل يا اللمير  عل  شريحة ز ا ية حاملة.

 .ل  بفس الشريحة الز ا ية الحاملة* ضع ب اسطة قطار  باستير عيبة ما ل يا بكتيرية ع

* قم بتغطية الشريحة بشريحة ز ا ية معا  للتغطية  ضف قطر  ما الماا  

 ب اسطة قطار  باستير. crystal violetالصبغية 

* ابت ر حت  يتسب  للماا  الصبغية البفاذ بيا الشرائح الز ا ية  قم بامتصاص 

 (.ترشيحب ايا الصبغة ااستعمل  رق 
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 *  معا الب ر عبر الم ور حسب التعليمات المتبعة.

 ع الل يا المشاها .اب ا* قارا بيا 

 الخاليا الحيوانية 3.5

 مصارها ما كائا ح التعرف عل  للية 

سبشاها ف  هذه الت ربة ل يا لت  يف الفم الح  شكل غشا  الللية عبا ت مس 

الل يا ابيا الل يا(, هذه الحا ا بارز   غير اائرية, هذه الللية غير مست لة  ه  

 تشكل م م عة ل يا تابعة لبفس البسي  اللل ي.

 -طري ة العمل:

ك( ب اسطة قشة  سباا مع مة  ضع تلك العيبة * لذ عيبة ما بيا األسباا االب 

 اماا  بيضا ( عل  شريحة ز ا ية حاملة.

* قم بتغطية العيبة بشريحة ز ا ية غطائية,  ضف قطر  ما الي ا عل  طرف الشريحة 

 الغطائية  ابت ر حت  يتسب  للعيبة امتصاص الي ا ابيا الشريحتيا الز ا يتيا(.

التكبير,  ارسم ال سيمات  عل  ق  شاهاتك لوا * ارسم لليتيا       ة حسب م

 اللل ية االعضيات( الت  تمكبت ما مشاهاتوا.

 لفم.ل البسي  الط ئ  المبطا* قم ب ياس ح م 

 قم بتلليص بتائ  الت ارب ف  ال ائمة الت   مامك  م   ب عا األسئلة التالية:

ح م  المصار ب ع الللية
 الللية

شكل 
 الللية

عضيات تمكبت 
 مشاهاتواما 

    E.coli الب ا  باائية

    ل يا لمرية فطريات

ل يا ت  يف الفم     ح ي ية الب ا  حي ابية
 ل يا الام

   

    ال ايا بباتية

    بشر  البصل 
    البطاطة 

    الطماطم 

 الب ا ؟ باائيةإي الل يا ه  األكبر, ح ي ية الب ا   م  -1 /األسئلة

 الح ت    ا عضيات لل ية ا سيمات االل الللية(؟بأي الل يا  -2
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 ألي الل يا هبالك مبب  اشكل( معرف  محاا؟ -3

 القسم الرابع: مشاهدة مجهريه للفجوة العصارية

مشاها  الف    العصارية  التعرف عليوا عا طريق عملية الت  يض اللل ي 

plasmolysis )االبلزمة. 

الللية, هذه  غشا ه  لر ج الما  ما الف    العصارية بات اه  زمةعملية البل

العملية تتم االل محل ل ذ  تركيز  عل  ما تركيز سائل الف    العصارية, لر ج 

الما  يتم حسب اللاصية االسم زية بحيث يتم لر ج الما  ما ال وة ذات التركيز 

 لك  تتعاال التراكيز ما ك  الطرفيا. قلاأل

الما  الم طر فأا الف    العصارية تع ا إل  االبتفاخ ابعا  ا كابت قا  إضافةعبا 

طريق  ا ذلك عDeplasmolysis ملية تسم  "ايب سم ليزا" ت  ضت( ف  ع

مر ر الما  ما المحيط إل  االل الف    العصارية بحيث يتم مر ر الما  إل  

 التركيز األعل  ما بيا الطرفيا.

 الزماطري ة عملية الت  يض مع 

 -طري ة العمل :

 * كما ذكربا سالفا بحضر طب ة ما بشر  البصل عل  شريحة ز ا ية حاملة.

 ة.يز ا غطا  الشريحة ال* ب  م بتغطيتوا ب اسطة 

 *  معا الب ر عبر الم ور حسب المتبع  قم برسم الل يا االص ر  األ ل (.

 استمارة بطاقة مالحظة(  4ملحق )

 المـــــــــ م عـــــــــة:رقـــــــــــم 

  ســــــــــــم التــــــــــــــــ ربــــــــة:

 ساعتاا :زما االلتبار الكل 

 اقي ة 25 :ال احا   م م عةزما التبار ال

ب ع  الموار 
 الموار 

الزما ال زم لكل 
 موار  ف  الت ربة 

 اكتساب الموار ار ة تكرار 
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باقة    
  بسرعة

باقة 
  ببط 

اقة ب  
  بسرعة

ب  اقة 
  ببط 

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 (5ملحق )

درجات طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بحسب اختبار 
 )الذكاء(رأفن

 الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 41 22 57 1 45 22 33 

2 23 23 25 2 38 23 35 
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3 39 24 47 3 53 24 40 

4 32 25 44 4 45 25 43 

5 47 26 35 5 45 26 18 

6 47 27 37 6 43 27 21 

7 47 28 24 7 33 28 25 

8 45 29 23 8 43 29 33 

9 37 30 35 9 40 30 18 

10 25 31 37 10 40 31 21 

11 34   11 34   

12 41   12 24   

13 44   13 42   

14 49   14 30   

15 48   15 37   

16 30   16 24   

17 40   17 28   

18 36   18 50   

19 50   19 32   

20 35   20 42   

21 34   21 36   

 ( 6ملحق )

 طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة للتحصيل السابق معدل

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 53 22 62 1 74 22 63 

2 57 23 55 2 60 23 69 
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3 54 24 63 3 71 24 70 

4 55 25 56 4 56 25 60 

5 64 26 55 5 75 26 71 

6 58 27 62 6 68 27 59 

7 58 28 70 7 54 28 64 

8 63 29 60 8 83 29 56 

9 80 30 74 9 61 30 54 

10 67 31 71 10 70 31 60 

11 64   11 59   

12 68   12 73   

13 57   13 51   

14 62   14 50   

15 68   15 50   

16 79   16 51   

17 74   17 66   

18 67   18 73   

19 53   19 57   

20 70   20 50   

21 53   21 63   
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 (9ملحق )

 اسماء السادة المحكمين الذين تمت االستعانة بخبراتهم

 ت
أسماء المحكمين و 

 اللقب العلمي
 مكان العمل االختصاص

  طبيعة االستشار 

1 2 3 4 5 

  * * * *للعلررر م كليرررة التربيرررة  فلسفة تربية .ا.ما ا  ي ب  1
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 امعرررررررة  /الصررررررررفة ال يس 

 ايال 

 .ا.سعاي  اسم  2

 عطية

 

ط.ت.عل م 

 حيا 

كلية التربية 

األساسية/ ال امعة 

 المستبصرية

*    * 

  .ا.هبا  ر ب حسا 3

 

كلية التربية  قياس  ت  يم

 األساسية/

 ال امعة المستبصرية

*     

 .ا. ي سف فاضل  4

 التميم عل اا 

كلية التربية  ط.ت.فيزيا 

 األساسية/

 ال امعة المستبصرية

* *    

ا. سما  عزت م. . 5

 سليم

كلية التربية  بكتري ل   

 األساسية/

 ال امعة المستبصرية

   *  

 .م.ا.سالم عباهللا  6

 سلماا

ط.ت.عل م 

 الحيا 

كلية التربية  با 

 الوي م/ امعة بغااا

* *   * 

مبار عبا  .م.ا.مبذر  7

 الكريم

كلية التربية  ط.ت.الكيميا 

األساسية/  امعة 

 ايال 

* * * *  

ط.ت.عل م   .م.ا.احما عبيا حسا 8

 حيا 

كلية التربية  با 

 الوي م/ امعة بغااا

* *  * * 

 .م.ا. سا ماهر  9

  ليل

كلية التربية  با  ط.ت.كيميا 

 الوي م/  امعة بغااا

* *  *  

 .م.ا.زيبب عزيز  10

 العامري

ط.ت. 

 الكيميا 

كلية التربية  با 

 الوي م/  امعة بغااا

* *    
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 .م.ا. ضميا  سالم  11

 اا  ا

كلية التربية  با  ط.ت.كيميا 

 الوي م/  امعة بغااا

* *    

 .م.ا.فالح عبا الحسا  12

 ع يا الطائ 

كلية التربية  ط.ت.العل م

 امعة األساسية/ 

 ايال 

* * * * * 

 .م.ا.لطيفة ما ا  13

 محم ا

علم البفس 

 العام

كلية التربية للعل م 

ا بسابية/  امعة 

 ايال 

*     

م.ا.محما لليل  14

 إبراهيم

ط.ت.عل م 

 حيا 

كلية التربية 

األساسية/ ال امعة 

 المستبصرية

* *  * * 

م.ا. عاباا حكمت  15

 البيات 

كلية التربية  ط.ت. كيميا 

األساسية/ ال امعة 

 المستبصرية

* *    

م.ا. حسام ي سف  16

 صالح

ط.ت.عل م 

 حيا 

كلية التربية للعل م 

األبسابية/  امعة 

 ايال .

* * * * * 

ط.ت.عل م  م.ا. سليم ت فيق عل  17

 حيا 

كلية تربية  با الوي م/ 

  امعة بغااا

* * * * * 

م.ا.ت فيق قا ري  18

 محما

ط.ت.عل م 

 حيا 

كلية التربية 

 امعة األساسية/ 

 ايال 

* * * * * 

م.ا.هايل سا ا  19

 إبراهيم

ط.ت.عل م 

 حيا 

كلية التربية للعل م 

الصرفة/  امعة 

 ايال 

* * * * * 

م.ا. اسرا  عاكف  20

 عل 

ط.ت.عل م 

 حيا 

كلية التربية 

األساسية/  امعة 

* * * * * 
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 ايال 

م.ا.ازهار برهاا  21

 اسماعيل

ط.ت.عل م 

 حيا 

كلية التربية 

األساسية/  امعة 

 ايال 

* * * * * 

م.ا. سلم  لفتة  22

 رهيف

ط.ت.عل م 

 حيا 

كلية التربية 

األساسية/ ال امعة 

 المستبصرية

* *  * * 

 

 

 طبيعة االستشارة 

 

 األهااف السل كية -1

 التبار المعل مات الساب ة-2

 اللطط التاريسية-3

 تحليل المحت ة  تحايا زما لكل موار  -4

  ب اع الموارات األساسية  -5

 

 (10ملحق )

 

 الجامعة المستنصرية  

 كلية التربية األساسية  

 الدراسات العليا/ ماجستير
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 طرائـق تاريس العلـ م
 

 م / استبيان صالحية االهداف السلوكية في مادة الخلية العملي

 المحترم ……………….………………………………األستاذ الفاضل 

 

 تحية طيبة 

 

اثر برناام  تادريبي بماادة األحيااء العملاي الباح ة ال يام باراسة عا ااتر م  

 (( .في اكتساب طلبة كلية التربية األساسية للمهارات العملية

 لما ت راه فريكم مرا اقرة   مابرة علميرة فضر ع عرا لبررتكم ج ير ر  التفضرل  
 صياغتوا  بإباا  آرائكم السايا   م ح اتكم ال يمة ف  ص حية األغراض السل كية
 لم ض عات ماا  الللية / العمل   للمرحلة ال ابية الت  اشت توا الباح ة.

 
  ت بل ا شكر الباح ة  ت ايرها .

 

 الباح ة

 مب  عبا هللا إسماعيل

 

 

 

 المست ة األهااف السل كية ت

 3 يضع  رقة مليمتري عل  شريحة ز ا ية. 1
 3 يضع قطر  ما  عل  الشريحة الز ا ية 2

 3 شريحة الز ا يةغطا  عل  ال يضع 3

 3 يضع الشريحة الز ا ية ف  المكاا المعا 4
 4x 3تكبير  ق   ي بت الم ور عل  5

 3 يستلام حل ة التا ير الكبير  للحص ل عل  ص ر   اضحة 6
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 3 يس ل بتي ة ال ياس ف  قائمة معا  لذلك 7
 3 يستلام ل يا العا باال ما ال رق المليمتري 8

 1 ل يا العا يعرف 9

1
0 

 10x 3إل   4xيح ل التكبير ما 

1
1 

 4x 3يضبط الص ر  عل  الكبير 

1
2 

 3 يا ر عتلة التركيز

1
3 

 40x 3 ق   التكبير يضبط الص ر  عل 

1
4 

 40x 3ق   التكبير  ي يس قطر ح ل المشاها  

1
5 

 100x 3 ق   التكبير ي يس قطر ح ل المشاها 

1
6 

 3 اللليةيستلام الم ور لرؤية 

1
7 

 3 يستبت  الع قة بيا التكبير  قطر ح ل المشاها 

1
8 

 3 يطبق الع قة بيا قطر ح ل المشاها   التكبير

1
9 

 1 يعرف بعا المشاها 

2
0 

يعلل عباما يتح ل ما تكبير  إل  تكبير  فأا تركيز الص ر  
 عبر عتلة التا ير الكبير 

2 

2
1 

المشاها   قطر ح لا كاا بعا المشاها   كبر يك ا يذكر كلم
 اصغر

1 

2
2 

 3 يس ل قياسات  بعاا المشاها  باستلاام العاسات

2
3 

 3 يب ر ف  الم ور ليحصل عل  ص ر   اضحة

2
4 

 3 يفحص الحرف عبر الم ور

2
5 

 5 ي ارا بيا األحرف ف  المح ر األف    العم اي

2
6 

 1 يعرف االل ايا
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2
7 

 3 ما الي ا عل  الشريحةيضع قطر  

2
8 

 1 يراقب ابتشار الصبغة االل البسي 

2
9 

 3 ي ار ط ل ل يا البصل

3
0 

 1 يتعرف عل  ل يا البشر 

3
1 

 3 يستلام قطار  باستير

3
2 

 1 يشاها ل يا غير ح ي ة الب ا  ما ل ل الم ور

3
3 

 1 يتعرف عل  ل يا بكتيرية 

3
4 

 3 ملتلفةيرسم للية بكتيرية بتكبيرات 

3
5 

 E.coli 1يتعرف عل  بكتريا 

3
6 

 2 إل  عائلتوا E.coliي را بكتريا 

3
7 

 3 البكتريا بم ي وز األ ساط الغذائية المعا  ل

3
8 

 1 يعرف  ا األ ساط الغذائية تتك ا عا طريق الو ا 

3
9 

 2 ي ارا بيا المستعمرات البكتيرية  الفطرية

4
0 

 3 بكتيريةيفحص عيبة تحت ي عل  مستعمر  

4
1 

 1 يعرف  ا اللمير  ه  للية ح ي ة الب ا 

4
2 

 1 يعرف اللمير 

4
3 

 1 يعرف  ا اللمير  تعيش معيشة تكافلية مع ا بساا

4
4 

 1 يبت  عا التلمر2coيعرف  ا 

 3 يرسم للية اللمير  ما ل ل الم ور4
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5 
4
6 

 1 يعرف  ا الل يا تعيش عل  شكل م م عات

4
7 

 2 الللية البكتيرية  اللمير ي ارا بيا 

4
8 

 3 ي يس ح م ل يا ت  يف الفم

4
9 

 2 ي ارا بيا للية حي ابية  بباتية

5
0 

 3 ي ح  العضيات اللل ية الم   ا  االل الللية

5
1 

يتعرف عل  الف    العصارية عا طريق عملية الت  يض 
 اللل ي

1 

5
2 

 1 يعرف الب سم ليزا

5
3 

الب سم ليزا تحاث االل محل ل ذ  تركيز يعرف  ا عملية 
  عل  ما تركيز سائل الف    العصارية

1 

5
4 

 1 يعرف  ا لر ج الما  يتم حسب اللاصية االزم زية

5
5 

يعرف  به عبا إضافة الما  الم طر فأا الف    العصارية تع ا 
 إل  االبتفاخ

1 

5
6 

 1 الت  يض اللل يإزالة يعرف  ا الايب سم ليزا يعب  

5
7 

 3 يحضر طب ة ما بشر  البصل عل  شريحة ز ا ية

5
8 

 3 يحضر ل يا قشرية ما بطابة الفم

5
9 

 3 يضع قطر  ام عل  شريحة ز ا ية

6
0 

ي ارا بيا الكريات الحمر ف  محل ل مركز ملح   ملفف 
  اا

2 
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 (11ملحق )

 

 ل امعة المستبصريةا

 كلية التربية األساسية

 ما ستيرالاراسات العليا/ 

 ة دريبياستبيان أراء الطالب في الحاجات الت

 المحترم ………………………………………………عزيزي الطالب

 

 تحية طيبة 

تر م الباح ة ال يام  ببح وا الم س م اا   ر بربام  تاريبــ  بمــــاا   

 .ا حـــيا  العمل  ف  اكتساب طلبة كلية التربية األساسية للموارات العملية ((

 ما متطلبات اب از هذه البحث إ را  استط ع ألرا  ط ب المرحلة ال ال ة ماا  

ع  ا هذا االستط ع لمعرفة صع بات    الع ائق لك  يتم معال تواعلم الللية  , علما

  غراض البحث  ليس له ع قة بت ييم  اائكم شاكريا تعا بكم للامة العلم.

 

 

 

 

 

 

 الباح ة

 مب  عبا هللا إسماعيل 
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 ة المحاا  ما قبل الط باريبيالحا ات الت

 

ع  غالباع  ةاريبيالحا ات الت ت ع   حيابا  اائما

حف   تذكر معل مات  استيعابوا بعا  التاريب عل  صع بة 1
 اراستوا

   

    عام ت فر الفرصة الكافية ما ال قت للمشاركة االل الملتبر 2
 عام ل    استلاام  سل ب ر تيب   ت لياي ف  التاريس  3

 ف  التاريب العمل  عل  األ وز  إل   ساليب حاي ة
   

    اقتصار الت  يم عل  االمتحابات الشوري ف ط 4
    ضعف ف  تب يم األفكار  المعل مات اللاصة بال ز  العمل  5

قلة األ وز   األا ات الملتبرية م ل الم اهر االلكتر بية  6
 الملصصة للملتبر

   

    عبصر   ار   التش يق للط ب إ با  التاريس عتماااعام  7
    لتاريس ماا  الللية ف  الملتبرعام كفاية الحصص الم رر   8
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 (12ملحق )
 ل امعة المستبصريةا

 كلية التربية األساسية

 الاراسات العليا/ ما ستير

 استبانه أراء تدريسي مادة الخلية

 المحترم ………………………………………األستاذ الفاضل 

 تحية طيبة 

)) أثر برنام  تدريبي بمادة اإلحياء العملي في تر م الباح ة ال يام  ببح وا الم س م

 ما متطلبات اب از هذه , اكتساب طلبة كلية التربية األساسية للمهارات العملية ((

الماا   ماة البحث إ را  استط ع ألرا  تاريس  ماا  الللية ف  كيفية تاريس هذه 

ع  ا هذا االستط ع  غراض البحث  معرفتوم بالحا ات التعليمية المذك ر , علما

  ليس له ع قة بت ييم  اائكم شاكريا تعا بكم للامة العلم.

 

 

 

 

 

 

 الباحثة

 منى عبد هللا إسماعيل 
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 ة من وجهة نظر المدرسين واألساتذةدريبيالحاجات الت

غير  م افق اريبيةالحا ات الت ت
 م افق

فر األ وز  الحاي ة م ل الم اهر االلكتر بية بشكل عام ت  1
 كاف  الم اا الملتبرية

  

   عام االهتمام بالم ض ع  بشكل  اي 2

   حا ة الماا  إل  إضافات تلص بيئة ا بساا 3

   عام التبسيق بيا األسئلة  طري ة التاريس 4

 ع قتوا بالبيئة لزياا  ربط الماا  الب رية بالماا  العملية  5
 معرفة الطلبة

  

عام ت افر  سائل تعليمية  ت بيات حاي ة تساعا ف   6
 التصار ال قت

  

   تب يع  سائل الت  يم  مراعا  الفر ق الفراية بيا الط ب 7

   ضر ر  معرفة الطلبة بأهااف الارس 8

   قله الحصص  ضيق ال قت 9

1
0 

 المميزات للم اضيع شرح مفصل عا اللصائص 
 الم رر   بأسل ب إ رائ 
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 (13ملحق )

 ال امعة المستبصرية

 كلية التربية األساسية 

 قسم الاراسات العليا 

 تاريس العل م طرائق

 

 م / استبانة آراء الخبراء والمحكمين في صالحية الخطط            

 التدريسية في مادة األحياء                          

 

األستاذ الفاضل ................................................................... 

 المحترم .

 

 ...... تحية طيبة

 

))اثر برنام  تدريبي بمادة األحياء العملي تر م الباح ة ال يام ببح وا الم س م    

 بة كلية التربية األساسية للمهارات العملية((.في اكتساب طل

 ب راع لما ت اه الباح ة ما سعة إط عكم  لما تتمتع ا به ما لبر   اراية     

علمية ف  هذا الم ال ير   التفضل بإباا   رائكم ال يمة  م ح اتكم السايا  ف  

 ص حية اللطط التاريسية ف  ماا  األحيا .

 

 ر..مع فائق الشكر  الت اي

 الباح ة               

 مب  عبا هللا إسماعيل
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 ا   ( 

 بم ذج لطة تاريسية عل   فق بربام  تاريب  للم م عة الت ريبية 

 ال اب  إحيا  -إحيا                                              الصف: -الماا  :

 -الي م  التاريخ :الللية البباتية                                   -الم ض ع :

 ساعتاا -ال قت :

 

 األهااف اللاصة:

 -  الع: الم ال المعرف : يت قع ما الطالب  ا يك ا قااراع عل   ا :

 يعرف الللية. -1

 يفسر  همية الللية بالبسبة للكائا الح  بأسل به اللاص. -2

 يبيا مك بات الللية. -3

 الحي ابية.ي ارا بيا الللية البباتية  الللية  -4

 يستال عل  مفو م الب ا . -5

 ي سم   زا  الببات. -6

ع: الم ال المواري: يت قع ما الطالب  ا يك ا قااراع عل   ا :  - ابيا

 يرسم ملطط يبيا فيه ترتيب   سام ك ل  . -1

 يؤشر عل  الرسم مك بات الللية.-2

ع لللية بباتية. -3  يرسم ملططا

 ل الرسم.يؤشر عل  السايت ب زم ما ل -4

 يربط األ وز  المستلامة ف  الت ربة. -5

 يفحص عمل الم ور بطري ة صحيحة. -6

 ي سم البصلة إل   ربعة  قسام  يضعوا ف  إطباق بتري. -7
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 يضبط الشريحة الز ا ية عل  الطا لة. -8

 يضيف قطر  ما   سط الشريحة. -9

 البصل. ل يا عل  بم ذج شريحة الز ا يةيضع غطا  ال -10

ع: الم ال ال  ااب :  عل الطالب قااراع عل   ا :   -ال ا

 ي ار ع مة اللالق ف  لل ه الكائبات. -1

 يكتب ت ريرا عا م ض ع الللية البباتية. -2

 يعتما الت ربة ف  إ بات ر يه. -3

 يستمع إل   را  اآللريا ما زم  ه ف  م ض ع ما. -4

 .يستلام طري ة التفكير العلم  لل ص ل إل  حل -5

 يك ا فلسفة عا  همية الللية بالبسبة للكائا الح . -6

 ي ار ا ر العلما  ف  التراع الم ور. -7

 يحل المشك ت بأسل ب البحث العلم . -8

 (.Data showال سائل التعليمية : بم ذج للية بباتية, م ور,  واز العرض ا

شريحة,  الم اا المستلامة ف  الت ربة : م ور مركب, شريحة ز ا ية, غطا 

 بصل, سكيا    شفر  حاا , قطار  صغير , ما  م طر, صبغة الي ا, فرشا , مل ط.

 المستلزمات الت  تساعا ف  البربام  لتح يق األهااف :

 استلاام الب سترات. -1

 ( اقائق.5عرض فيلم فياي  لما  ا -2

 ( ط ب.5-4ت سيم الطلبة إل  م م عات تعا بية ما ا -3

 الطلبة بالم ض ع.إ را  التبار  -4

 تحضير الم ض ع مسب ا ما قبل الطلبة. -5

 تويئة مكاا  ل س الطلبة ف  الملتبر. -6
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 العرض : 

 يك ا عرض الم ض ع بشكل مراحل البربام  التاريب  لماا  ا حيا  العمل :

 مرحلة تحليل العملية التعليمية امرحلة التلطيط( -المرحلة  أل ل  :

تعليمية ال اعا  األساسية الت  تمكا المارس ما تب يم بشاطاته يُعا تحليل العملية ال

الملتلفة   عله قااراع عل  ت ايا شر ط التعليم  استراتي ياته, إذ يشير التحليل إل  

تحايا المك بات األساسية للعملية التعليمية  ما ه  مك باتوا  ع قة بعضوا ببعض 

يم البربام   البا  به ما ل ل ما  تر متوا إل   بشطة, يببغ  اب ازها قبل تصم

 يأت :

تحليل األهااف العامة للتاريس: حيث تعتبر األهااف التعليمية الاعامة الح ي ة  -1

الت  يعتما عليوا البربام   ما عباصره المومة, ألبوا تؤ ر تأ يراع مباشراع ف  

بة إل  العباصر األلرة, حيث يتم شرح الم ض ع ما قبل الباح ة بعا ت سيم الطل

م م عات تعا بية  تويئة المكاا الملصص لوم ف  ملتبر األحيا /المرحلة ال ابية, 

لمشاها  ماة استفااتوم ما اللبرات  الموارات العملية الت  سي  م بوا الطالب ف  

 الملتبر حسب الموارات األساسية اللمسة المعا  ما قبل الباح ة.

  الللية العمل / المرحلة ال ابية  حيا   قا حصلت عل  األهااف العامة لتاريس ماا

 ه   هااف تطبق الب ات  البوائية الت  يت قع ما الط ب تح ي وا بعا االبتوا  ما 

 تاريسوم ماا  الللية العمل .

تحايا الماا  العلمية االمحت ة التعليم (: حيث يعا المحت ة التعليم  العبصر  -2

لباح ة ببحث عا المعارف  اللبرات الت  ال اب  ما عباصر البربام   فيه ت  م ا

ت ام للطلبة لمساعاتوم عل  تح يق البم  الشامل  المتكامل للطلبة طب ا لألهااف 

الترب يةام ض ع الللية البباتية(  قامت الباح ة بربط   زا  المحت ة مع بعضوا 

ع.  بما يساعا الطلبة عل  تحايا الت ارب  الم ض عة  استبتا ا

ص المتعلميا: ترتبط الموار  ارتباطا   ي ا بلصائص البم ,  لذا تحليل لصائ -3

ي ب عل  المتعلميا اكتساب الموارات المعرفية للصائص البم  لكل مرحلة 

 مراعاتوا عبا تعليم الموار    ا استعااا الطلبة الكتساب الموارات يت قف عل  

ع بتوا لايه,  ما بض ه ما الباحيتيا الع لية  ال سمية  ماة سو لة الموار   ص

تح  ه ما  هااف لاصة  عامة  تط ر ف  األاا  العمل ,   ا الطلبة يمتاز ا 

االل المرحلة الاراسية ال احا  بالت ف ال ار  عل  تعلم تلك الموارات  اكتسابوا 

 مما يؤ ر عل  التحصيل.
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 -المرحلة ال ابية :تويئة مستلزمات البربام  :

:ما ل ل تحليل لصائص الطلبة ف  المرحلة ال ابية  التيار إسترات ية التاريس -1

 حيا  كلية التربية األساسية ف  ماا  الللية العمل  ب ا  ا الطلبة عل  استعااا /

كامل الكتساب الموارات العملية, لذلك التارت الباح ة طري ة التعلم التعا ب  

ف  الملتبر ( طالب  ه  تتيح فرصة  كبر للمشاركة الفعالة 5-4بالم م عات ا

 إعطا  الطلبة الحرية ف  التعبير عا  رائوم  تع ياهم عل  حل المشك ت 

المطر حة ف  الملتبر ما ل ل المباقشة االل الم م عات, تع ياهم عل  

الموارات اال تماعية  الت  تتضما التلاطب  طرح األسئلة  حل المشك ت  إباا  

  رائوم ما ل ل العمل ال ماع .

لبيئة الصفية:  تعتبر ما العامل الرئيسية المؤ ر  ف  بتائ  التعليم   ا تحليل ا -2

التفاعل فيما بيا حا ات المتعلميا   ر ف البيئة المحيطة عامل موم ف  تفسير 

 سل ك الطلبة  يتم ذلك ما ل ل:

البيئة الفيزي ية: حيث قامت الباح ة بإاار  الملتبر بالشكل المطل ب ما قبلوا  - 

 اعا ال ل س  بطري ة تتيح للطلبة األمابة  الحرية  الراحة ليستطيع ا  ا  ترتيب م

يبام  ا ف  األبشطة التعليمية  الت  ت ام االل الملتبر, ا ا التعرض لما يشتت  

 فكارهم  بما يضما اكتساب الطلبة للموارات المعا  ما قبل الباح ة  قياس ماة 

 ت ام األاا  لايوم.

ترة الباح ة  ا البيئة السل كية تساعا عل  تبمية ع قات  البيئة السل كية:  -ب

ا تماعية تس اها ر ح المحبة  األلفة بيا الطلبة  المارس  االحترام المتباال بيبوم 

 بيا الباح ة  المارسيا ف  الملتبر,  احترام الباح ة ألرا  الطلبة  ت اير م اهبوم 

العلمية ف  التفكير  حب   العمل عل  إكسابوا لوم  تش يعوم عل  الطري ة

االستط ع,  ت ليل فرصة الرتابة  الملل  ت فير ال   التعليم  الم ئم الذي يس اه 

 المحبة  االحترام  الحرية ف  التفكير  إباا  الر ي.

 قا  ضعت الباح ة كل ق اعا  إ را ات ت فير الب ام االل الملتبر بما يضما 

  عل  الم م عات مع بعض المارسيا ف  التعلم األفضل  مساعاتوم عل  السيطر

الملتبر ا حيا / العمل ( لغرض ضماا تس يل ماة ت ام األاا  لايوم,  تويئة  واز 

( للتأكا ما  ا  ميع الط ب يستطيع ا  ا Data showعرض البيابات ا 

 يشاها ا  يس ل ا المعل مات المطر حة ما ل ل الفيلم.

ب مت الباح ة المحت ة التعليم  بما يت افق مع األهااف المرس مة  حا ات 

 لصائص الطلبة ف  الصف ال اب / حيا  املتبر الللية( بحيث تم التيار 
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الم ض عات  الت ارب الت  يستطيع الطلبة تحاياها  استبتاج الحل ل للمشك ت 

 لطة. قا تم تحايا األهااف السل كية  الت  عرضت ف  بااية ال

 المرحلة ال ال ة: ا مرحلة التبفيذ( 

 تم إحضار الم ور المركب. -1

يعط  ا يعاز إل  الطلبة للتأكا ما إيصال الكوربا  بشكل  يا إل  ال واز  -2

 بص ر  صحيحة. تشغيله التأكا ما 

ت  م الباح ة بمراقبة  اا  الطلبة االم م عات(  تس يل م ح اتوا ف  بطاقة  -3

 لك تس ل ضمااالموارات االكتسابية  الموارات اليا ية(.الم ح ة, بذ

ت  م الباح ة بمتابعة تشغيل األ وز   بشكل كامل للتأكا ما ماة   ا  العمل,  -4

 سرعة اب از المومة األ ل  للارس ايتم تس يل الم ح ات ما قبل الباح ة ح ل 

 الموارات المكتسبة اموارات يا ية((.

الشرائح الملصصة للارس  ه  الللية للية البصل تطلب الباح ة إحضار  -5

االبشر  اللار ية(  تتأكا ما  ضعوا ف  المكاا الملصص لوا  تس يل ماة الاقة 

  السرعة ف  األاا  اموارات يا ية(.

 بذلك يك ا الطلبة قا تع ا ا  تعلم ا موار  تبا ل األ وز   ربطوا  تبا ل 

الصحيح  التعرف عل  ت ام األاا  لتلك األا ات  استلااموا   ضعوا ف  المكاا 

الموار   التعرف عل  الحركات الت  تتضمبوا تلك الموار  ف  حال عام تعلموا ما 

 قبل الطلبة بشكل صحيح.

تطلب الباح ة ما الطلبة استلاام ق   التكبير عل  ال    الصغرة,  م يحرك  -6

ص ر   اضحة لبم ذج المب م الكبير لألعل   األسفل إل   ا يحصل الطلبة عل  

ابشر  البصل(, تتأكا ما  ألاا  ما قبل كل م م عة عل  الم اهر الملصصة لوم 

  تس يل بسبة ت ام األاا  ف  ح ل الموارات اليا ية  الت   عات ما قبل الباح ة.

يا ر الطالب العاسة إل  ال    الكبرة,  م يتم تحريك المب م الصغير  مك ف  -7

لطالب اف  كل م م عة( عل   فضل رؤيا   ك ر  ض ح الض   إل   ا يحصل ا

 للص ر , م ح ة طب ة البشر , ال اار اللار   الت  يحت ي عل  ال غ ر.

 يتم تس يل ت ام األاا  ما قبل الباح ة ضما االموارات اليا ية(.

 الباح ة : س/ ماذا ي  ا ف  طب ة البشر  اللار ية؟



             134 المالحق 
 

 لل ص ل إل  الحل,  يكتب ف   رقة العمل.ت  م الم م عات بالتعا ا فيما بيبوم 

 ج/ عاا ما ال غ ر.

متابعة الباح ة ألاا   اب از الطلبة لتلك الموار   السرعة الممكبة, ما   ل  -8

 ت  يم تلك الموار  ف  ح ل االموارات المكتسبة+موارات يا ية(.

  يطلب ما الطلبة ف  الم م عات  ضع شريحة الللية اللاصة بالكائا الح -9

االللية البباتية, بشر  البصل(,  ت  يم  اا  الطلبة ما ل ل اقة  سرعة   ض ح 

 الص ر  ف  الم ور اموار  الم ح ة+ موار  يا ية(.

يتم عرض الللية البباتيةابسي  البشر  للبصل(, بشكل ط ل   عرض  مر   -10

لبة  ا يألذ  لرة حيث يتم ت سيم إل   ربعة  قسام ما قبل الباح ة  م تطلب ما الط

كل م م عة ما حراشف للبصل ي  م الطالب ف  الم م عة بضبط الشريحة 

الز ا ية عل  الطا لة  يضيف قطر  ما   مام الم م عة الملصصة ككل,  م يتم 

 ضع الغشا  الرقيق عل  حراشف البصل  يمكا للطالب  ا ي ح  االبشر ( بشكل 

يا ال را تيا ما ل ل اقة ط ل  مر   بشكل عرض  مر   لرة  يس ل الفرق ب

الم ح ة له  لم م عته  يتم ت  يموا ما قبل الباح ة. اموار  اكتسابية + موار  

 يا ية + موار  إبااعية(.

ت  م الباح ة بأ را  ت  يم سريع  مفا ئ للطلبة, ما ل ل طرح السؤال  -11

 اآلت :

 س/ ماذا ي  ا عل  سطح البشر ؟   ا ا الحل ف   رقة العمل

ما ل ل م ح اتكم بالم ور للللية البباتية ابسي  البشر  البصل( بيا ما ه   س/

  حا  الببا   ال  يفة ف   سم الكائا الح ؟

ي  م الطلبة بإمعاا الم ح ة ف  الص ر  الت   ماموم ف  الم ور  يعط   -12

 -ال  اب:

 البر ت ب زم  يشمل كل ما الب ا   السايت ب زم. - 

 ة البباتية محاطة ب اار لل ي.تك ا الللي -ب

ي ح    زا  الللية بشكل  يا  ي  م بالرسم عل   رقة العمل  م يؤشر عل   -ج

 األ زا .

 ي  م بتمييز  قسام  اار الللية بالرسم الت ضيح . -ا
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يتم متابعة الطلبة ما قبل الباح ة باكتساب اموار  التحليل  الم ح ة الاقي ة  -13

 سابية  موارات تب يمية(كموارات يا ية   اكت

تس يل ماة اقة األاا  ما قبل الباح ة ف  بطاقة الم ح ة مع التعزيز بالك م 

 الار ة,  ت  م بت  يم تلك الموارات ما ل ل تحليل الم ح ات المعا  ما قبل 

 الم م عات  تاقي وا مع الص ر .

 -ت  م الباح ة بطرح السؤال التال : -14

 الللية البباتية الم   ا  ف  الم ور؟س/ حاا ب ع  شكل 

ي  م الطلبة بتس يل م ح اتوم الاقي ة ف   رقة العمل,  يتم متابعتوا  ت  يموا  -15

 ما قبل الباح ة. اموار  اكتسابية + موار  يا ية + موار  إبااعية(.

 ت  م الباح ة بطرح السؤال اآلت  لت  يم اقة الم ح ة  األاا  لاة الطلبة ف  - 16

 الم م عات: س/ حاا ب ع  شكل الل يا التالية:

 كريه الام الحمرا . -1

 الللية العضلية. -2

 الللية األميبية. -3

 ي  م الطلبة ف  الم م عات بت ايم األ  بة الم ئمة: -17

 قرصية. -كريه الام الحمرا   -1

 قرصية متطا لة. –الللية العضلية  -2

 متغير . -الللية األميبية  -3

 ا تك ا بعضوا كر ي    ب م     مكعب. ق

ت  م الباح ة الط ب ما ل ل ا  ابة الصحيحة للم م عات  ما ل ل  -18

اكتساب ا الموارات التب يمية(,  حل السؤال السابق بعا تحليله للت صل إل  بتائ  

 صحيحة تعتما عل   ساس ما الح ائق  األالة المباسبة.

 -اآلت  عل  الط ب : ت  م الباح ة بعرض السؤال -19

س/ ما ل ل م ح تك لللية بباتية بم ذ ية,  ضح بالرسم  هم مك باتوا مؤشراع 

 عل  األ زا  المومة فيوا؟
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ت يب الم م عات عل  السؤال ما ل ل رسم للية بباتية بم ذ ية  يتباحث  -20

 الط ب ف  الم م عة ح ل تأشير األ زا  بشكل صحيح.

 يم عمل الط ب ف  الم م عات  التيار  فضل الحل ل  يتم ت  م الباح ة بت  -21

عرضوا  مام ال ميع,  م يتم عرض ص ر  ب اسطة  واز عرض البيابات للتأكا ما 

ا  ابة الصحيحة  لك  تب   مرس مة ف   ذهابوم, تس ل الت  يم ف  ح ل موارات 

 تب يمية

 - هم مك بات الللية : -ال  اب :

  اار الللية -1

 ا الب  -2

 السايت ب زم -3

  هباك مك بات غير حية م ل: -4

 حبيبات البش ية م ل الم اا الملز بة ف  ل يا بذ ر الحبطة. - 

 البل رات م ل البل رات الملحية ف  ل يا ببات الطماطم -ب

 ال طرات الزيتية ف  اللر ع -ج

 حبيبات صبغية كما ف  ال زر -ا

ح ل ا موارات إبااعية+ موارات اكتسابية(,  م ت  م الباح ة ا  ابة الصحيحة تحت 

 يتم عرض فيلم لما  اقي تيا عا بعض البباتات  الل يا البباتية.

 بذلك يك ا الط ب قا اكتسب ا ا موارات إبااعية+ موارات اكتسابية(, تس يل 

 الم ح ات ال زمة ح ل اكتساب تلك الموار   ت  يم سرعة األاا   االب از.

 -باح ة بعرض السؤال التال :ت  م ال -22

س/ ما ل ل م ح تكم للل يا البباتية الملتلفة  الت  عرضت  مامكم ب اسطة 

 (,كم ب ا  ت  ا ف  الللية الحية؟Data show واز العرض ا

 ي يب الط ب ف  الم م عات ا ب ا   احا ( -23

حت ح ل ت  م الباح ة بتس يل الموارات المكتسبة ما ل ل عرض الفيلم ت -24

 -اموارات التلاطب(,  م تسأل السؤال التال  :
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 س/ لماذا ال تك ا للللية عا  اب يه باالع ما ب ا   احا ؟

تترك الفرصة  ـمام الم م عات لإل ابة ح ل السؤال  تس ل ت  يم لألاا  تحت 

 ح ل اموارات التلاطب(.

البباتات تطلب الباح ة ما الط ب  مع ص ر ملتلفة ألب اع ملتلفة ما  -25

الم   ا  ف  بيئة الطالب,  عمل  ا ل لتصبيفوا حسب الشكل  الب ع  الم اصفات 

 الل اص,    عمل  ااريه    بشر  تعليمية, ت يم  اا  الم م عات تحت ح ل 

 موارات اتب يمية+تلاطب+  بااعية(.

ت  م الباح ة بأ را  بشاط الصف  م  ع رحلة ف  حاائق الكلية ل ميع طلبة  -26

لم م عات  تطلب ت ايم الم ترحات  الت ارير ح ل الرحلة التعليمية ما مشاهاات ا

للل يا البباتية  كيف تصبف  ما ه  ل اصوا,  يتم الت  يم باكتساب الطلبة 

  بااعية( لضماا العمل ال ماع  بشكل م مر  صحيح. اموارات تلاطب+موارات

 المرحلة الرابعة: امرحلة الت  يم(

ما ماة تح يق األهااف باكتساب الموارات العملية السالفة الذكر عبا  تتأكا الباح ة

ال اب   حيا  كلية  فتبفيذ البربام  التاريب  لماا  األحيا  ف  م ض ع الللية / للص

التربية األساسية/  امعة ايال , إضافة إل  تحايا م اطا الضعف ف  األاا   التأكا 

اب  بعا ابتوا  الارس, إ را  االلتبارات ما است ابة الطلبة للبربام  بشكل اي 

الشف ية  التحريرية  الح ار  المباقشة,  ماة قار  الط ب الذيا شارك ا ف  

الم م عات عل  ب ل الموارات المكتسبة ف  الملتبر إل  م اقف  ايا  ما ل ل 

استلاام التبارات األاا ,  يتم ف  هذه المرحلة إصاار الحكم عل  ماة الت ام 

ب اح ف  بل غ البتا ات ااكتساب الموارات العملية( لك بوا مراف ة ل ميع مراحل  ال

البربام  التاريب   بكل لط اته, ما ل ل االلتبارات ا التمكا ما األاا  بالسرعة 

 الاقة    تشليص ب اط الضعف ف  البربام  المعا( استلاام التبارات شف ية ذات 

بشكل ف ري  ت  يم األبشطة  الموارات الت  ت  م ا  ابة ال صير  لك  يتم ت  يموا 

بوا الم م عات  تس يل م اار ما تح ق ما األهااف المرس مة  إعطا  الطلبة 

ار ات عل   ساس التمكا ف  األاا   اكتساب الموارات ما ل ل استلاام 

 البربام  التاريب .

 

 -ما ل ل األسئلة اآلتية :

 طع ف  للية بباتية   شر عل  األ زا ؟س/  رسم ما تشاهاه ف  الم ور لم 
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 -س/ حاا شكل  ب ع الل يا التالية:

 كريه الام الحمرا . -1

 الللية العضلية. -2

 الللية األميبية. -3

 -س/ حاا بالرسم :

  اار الللية. -1

 الب ا . -2

 السايت ب زم. -3

اللار   س/ قارا بيا بشر  ببات البصل  ببات االل ايا ما حيث الشكل  الم ور 

  الل اص؟

 المرحلة اللامسة: ا مرحلة التغذية الرا عة(

يتم تش يع الطلبة ما ل ل متابعة الت ام ف  األاا  ف  اكتسابوم الموارات المحاا  

ف  البربام  االل الملتبر  يك ا بشكل لف   اف ري  سريع(  كذلك إعطا  

اكتساب الموارات  الار ات امكت ب( بحسب ت  يم ت ام األاا   تحسبه ما ل ل

 سرعة  اقة اب ازها,  تعتبر الار ة ل ائا الم م عة ه  الار ة لكل الم م عة, 

لحساب ماة ت ام الم م عات عل  بعضوا البعض ف  األاا  المحاا ما الموارات 

 المكتسبة.
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 ا ب (

 بم ذج لطة تاريسية عل   فق اللطة الت لياية للم م عة الضابطة

 ال اب  إحيا  -                                              الصف:إحيا -الماا  :

 -الللية البباتية                              الي م  التاريخ : -الم ض ع :

 ساعتاا -ال قت :

 األهااف اللاصة :  - 

 -  الع: الم ال المعرف : يت قع ما الطالب  ا يك ا قااراع عل   ا :

 يعرف الللية. -1

 يفسر  همية الللية بالبسبة للكائا الح  بأسل به اللاص. -2

 يبيا مك بات الللية. -3

 ي ارا بيا الللية البباتية  الللية الحي ابية. -4

 يستال عل  مفو م الب ا . -5

 ي سم   زا  الببات. -6

ع: الم ال المواري: يت قع ما الطالب  ا يك ا قااراع عل   ا :  - ابيا

 يبيا فيه ترتيب   سام ك ل  .يرسم ملطط  -1

 يؤشر عل  الرسم مك بات الللية.-2

ع لللية بباتية. -3  يرسم ملططا

 يؤشر عل  السايت ب زم ما ل ل الرسم.-4

 يربط األ وز  المستلامة ف  الت ربة. -5

 يفحص عمل الم ور بطري ة صحيحة. -6

 ي سم البصلة إل   ربعة  قسام  يضعوا ف  إطباق بتري. -7

 يضبط الشريحة الز ا ية عل  الطا لة. -8
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 يضيف قطر  ما   سط الشريحة. -9

 يضع غطا  الكفر عل  بم ذج البصل. -10

ع: الم ال ال  ااب :  عل الطالب قااراع عل   ا :  - ال ا

 ي ار ع مة اللالق ف  لل ه الكائبات. -1

 يكتب ت ريرا عا م ض ع الللية البباتية. -2

 ات ر يه.يعتما الت ربة ف  إ ب -3

 يستمع إل   را  اآللريا ما زم  ه ف  م ض ع ما. -4

 يستلام طري ة التفكير العلم  لل ص ل إل  حل. -5

 يك ا فلسفة عا  همية الللية بالبسبة للكائا الح . -6

 ي ار ا ر العلما  ف  التراع الم ور. -7

 يحل المشك ت بأسل ب البحث العلم . -8

 ذج للية بباتية, السب ر .ال سائل التعليمية : بم  -ب

الم اا المستلامة ف  الت ربة : م ور, شريحة ز ا ية, غطا  شريحة, بصل,  -ج

 سكيا    شفر  حاا , قطار  صغير , ما  م طر, صبغة الي ا, فرشا , مل ط.

 العرض : -ا

يتم ت  يه الط ب االل الملتبر بالت  ه إل  الم ور  بالتبا ب  تب يم عمله  -1 

 ما ربط ال واز بشكل صحيح  ت بيت الرؤيا عل    ضح ص ر . التأكا 

تطلب الباح ة إحضار البصل  بزع البشر  اللار ية  عرضوا عل  الم ور  -2

  رؤية مك بات البشر ,  رسم ما شاهاه بالم ور.

 س/ ما فائا  طب ة البشر  اللار ية ف  ببتة البصل؟

تغط  الببتة  تتركب ما طب ة الطالب: طب ة البشر  ه  الطب ة اللار ية الت  

  احا  ما الل يا.

 الباح ة: ماذا   اتم عل  طب ة البشر  اللار ية للبصل؟

 الطالب: عاا ما ال غ ر
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 الباح ة: الح  ا    ا طب ة شمعية عل  سطح البشر , ما الفائا  مبوا؟

 الطالب: للحفا  عل  الببتة ما الضربات  ما ال فاف.

 الباح ة :  حسبت.

الباح ة: ما ل ل مشاهاتكم لبسي  بشر  البصل, بيا ما ه  مك بات البشر  

 اللار ية للبصل؟

 ال اار اللل ي. -1الطالب: 

 البر ت ب زم  الذي يضم الب ا   السايت ب زم. -2

 الباح ة:  حسبت.

 تطلب الباح ة رسم ما شاهاه بالم ور لبسي  البشر  للتأشير عل  األ زا . 

 ما ه ؟ حي ابيةهباك إشكال ملتلفة   ب اع عايا  ما الللية ال الباح ة: ت  ا

 -الطالب: هباك  ب اع ملتلفة م ل :

 كريه الام الحمرا   تك ا قرصية -1

 الللية العضلية متطا لة    مستطيلة -2

 الللية األميبية متغير  الشكل -3

  هباك الشكل الكر ي  الب م   الكعب.

 الباح ة:  حسبت

 الطلبة  ا يب ر ا ف  الم ور لمشاها  مك بات الللية. تطلب ما 

  م تسأل ما ه  مك بات الللية الت   مامكم ف  الم ور؟

  اار الللية -1الطالب: 

 الب ا  -2

 السايت ب زم -3

  هباك مك بات غير حية م ل: -4

 حبيبات البش ية - 
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 البل رات الملحية ف  الطماطم -ب

 ال طرات الزيتية ف  اللر ع -ج

 حبيبات صبغية كما ف  ال زر -ا

 الباح ة : حسبت

 تطلب الب ر مر   ابية بالم ور  تطلب التاقيق ف  مشاها  ب ا  الللية البباتية.

  م تسأل, كم ب ا  ف  الللية؟

 الطالب :  احا 

 الباح ة:  هل ي  ا هباك ل يا تحت ي عل   ك ر ما ب ا ؟

 الطالب : ك 

 للللية  ك ر ما ب ا ؟الباح ة: لماذا ال يتك ا 

الطالب : الا ما مك بات الللية    ا ب ا   احا  ألبوا مركز الللية الحية ألبوا 

 ت  م بإعمال حي ية للللية.

ت لب الباح ة  ب اع  لرة ما الل يا لمشاهاتوا بالم ور م ل بشر  الطماطم, 

  تس يل م ح اتوم ف  ال ا ل.

عضيات تمكبت ما  للليةشكل ا ح م الللية المصار ب ع الللية
 مشاهاتوا

     

     

 الباح ة ت مع   راق العمل للت  يم.

 الت  يم: -ه

 س/  ضح مك بات الللية البباتية؟

 س/  شر عل    زا  البشر  اللار ية لببات البصل؟

 س/ هل تحت ي الللية عل  ب ا   احا   م عا   ب يه؟

  ببات االل ايا؟س/ قارا بيا البشر  اللار ية لببات البصل 

 الملزمة المعا  للت ارب.               المصاار : - 
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  ( - 14ملحق ا 

 ال امعة المستبصرية

 كلية التربية األساسية 

 قسم الاراسات العليا 

 تاريس العل م طرائق

 

 م / استبانة آراء الخبراء والمحكمين لتحليل محتوى وتحديد زمن كل مهارة

................................................................... األستاذ الفاضل 

 المحترم .

 

 ...... تحية طيبة

 

))اثر برنام  تدريبي بمادة األحياء العملي تر م الباح ة ال يام ببح وا الم س م    

 في اكتساب طلبة كلية التربية األساسية للمهارات العملية((.

اح ة ما سعة إط عكم  لما تتمتع ا به ما لبر   اراية  ب راع لما ت اه الب    

علمية ف  هذا الم ال ير   التفضل بإباا   رائكم ال يمة  م ح اتكم السايا  ف  

 ص حية لتحليل محت ة  تحايا زما كل موار .

 

 مع فائق الشكر  الت اير..

 

 

 

 الباح ة               

 مب  عبا هللا إسماعيل
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  المحكميا لتحليل محت ة  تحايا زما كل موار استبابة اللبرا  

 

 -رقم الم م عة :

 التعرف عل  الم ور -اسم الت ربة :

 ساعتاا  -:الكل   زما االلتبار

 اقي ة 25 -زما التبار الم م عة ال احا  :

 
 الموار 

 
ب ع 
 الموار 

الزما 
ال زم 
لكل 
 موار 
ف  

 الت ربة

 ي ريوا

باقة 
 بسرع

  

باقة 
  ببط 

ب  اقة 
 بسرع

   

ب  
اقة 

  ببط 

ي  م الطالب باستبتاج قطر ح ل المشاها   -1
 4x,10x,40xللعاسات ذات التكبيرات 

 4xقياس قطر ح ل المشاها  بالتكبير  - 
يضع الطالب قطعة  رق مليمتري عل   -1

 الشريحة الز ا ية.
 يضع قطر  ما . -2
 يضع ز ا ة غطائية عل  ال رقة. -3
 .4x ور عل  تكبير ت بيت الم -4
تركيز الص ر  ب اسطة امب م المشاها (  -5

 الكبير لك  يحصل عل    ضح ص ر .
 يطلب ما الطالب قياس قطر المشاها . -6
 تس يل ال ياس ف  ال ائمة المعا  لذلك. -7
 10xقياس قطر ح ل المشاها  بالتكبير  -ب
يطلب ما الطالب استعمال ل يا العا باالع  -1

 المليمتري.ما ال رق 
* ذلك الا ح ل المشاها  ف  هذا التكبير 

 ( ملم1يك ا اصغر ما ا
ع لعا البكتريا ف   -2 ل يا العا امعا  لصيصا

 حا  ح م محا ا(؟الا هذه الل يا مسطر  
( مايكر متر  لذلك يتسب  ال ياس 5ب حاات ا

 الاقيق ل طر ح ل المشاها .

 إبااعية
 
 

 يا ية
 

 إبااعية
 يا ية
 يا ية

 اكتسابية
 

 إبااعية
 تب يمية

 
 يا ية

 
 
 

 إبااعية  
 اكتسابية

 
 

 
 
 
 اقائق 3
 
 اقي ة 1
 اقي ة 2
 اقي ة 1
 اقائق 4
 
 اقائق 3
 اقائق 3
 
 اقائق 4
 
 
 
 اقائق 5
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ت فير  رقة  مام الطالب لشرح ت سيم  -3
 الل يا.

يطلب ما الطالب  ا يضع للية العا ف   -4
 مكاا المعا عل  الم ور.

يطلب ما الطالب  ا ي  م بضبط  -سؤال : -5
 .4xالص ر  عل  التكبير 

يطلب ما الطالب  10xتح ل إل  التكبير  -6
تركيز الص ر   ضبطوا ب اسطة مب م 

 الصغير.
يطلب ما الطالب قياس قطر,  م يس ل  -7

 ال ائمة.بتي ة ف  
 .40xقياس قطر ح ل المشاها  بالتكبير  -ج
يطلب ما الطالب  ضع ل يا العا ف   -1

 المكاا المعا لذلك عل  الم ور.
يطلب ما الطالب  ا ي  م بضبط الص ر   -2

 .4xعل  التكبير 
 
يطلب ما الطالب  ا يتح ل إل  التكبير  -3

10x  ضبط الص ر  ب اسطة مب م الصغير 
 ف ط.
 
ما الطالب  ا يح ل إل   يطلب -4

 تركيز الص ر  ف ط ب اسطة  40xالتكبير
 مب م الصغير.

 
يطلب ما الطالب ال يام ب ياس قطر ح ل  -5

المشاها   تس يل البتي ة ف  ال ائمة المعا  
 لذلك.

 اكتسابية
 
 

 يا ية
 

التلاطب
 , يا ية
 يا ية

 
 

إبااعية, 
 تب يمية

 
يا ية , 
 تلاطب
يا ية 
 تلاطب

 
يا ية 
 تلاطب

 
 

يا ية , 
 تلاطب

 
 

إبااعية   
 تب يمية

 اقائق 2
 
 
 اقائق 2
 
 اقائق 4
 
 اقائق 5
 
 
 اقائق 5
 
 
 اقي ة 1
 
 
 اقائق 3
 
 اقائق 4
 
 
 
 اقائق 4
 
 
 
 اقائق 5
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 -رقم الم م عة :

 فحص ل يا قشرية ما بطابة ت  يف الفم  فحص ل يا الام  -اسم الت ربة :

 ساعتاا  -:الكل   زما االلتبار

 اقي ة 25 -زما التبار الم م عة ال احا  :

ب ع  الموار 
 الموار 

الزما 
ال زم 
لكل 

موار  
ف  

 الت ربة

 ي ريوا

باقة 
 بسرع

  

باقة 
  ببط 

ب  اقة 
 بسرع

  

ب  
اقة 

  ببط 

يطلب ما الطالب إحضار ل يا قشرية  -1
 ما بطابة الفم ب اسطة ع ا   اب.

 ي ضع عل  شريحة ز ا ية. -2
 
 ضف قطر     قطرتيا ما محل ل  -3

 ملح  اعتيااي.
 غِط بشريحة  لرة. -4
 الح  شكل الللية. -5
عمل  صبغ مسحة الام عل  الشريحة  -6

 -الز ا ية :
سحب الام ما ا صبع   ما ام الضفاع  -1

    فأر.
 ضع قطر  الام عل  الشريحة الز ا ية. -2
صبغ المسحة عا طريق صبغة  -3

wrights stain. 
  ضف ما  م طر اقطر ( -4
ضع اكذا بلسم(  غط بشريحة ز ا ية  -5

 افحص. لرة,  م 
 حاا شكل الللية. -6
ماذا يحاث  ذا  ضعت محل ل ملح   -7

 مركز  اا عل  الكريات الحمر.

 إبااعية
 

يا ية   
 إبااعية
 إبااعية

 
 يا ية 

 اكتسابية
 
 

 إبااعية
 
 إبااعية 

 إبااعية
 
 إبااعية 

يا ية, 
 إبااعية
 اكتسابية

 اكتسابية 

 اقي ة 2
 
 اقي ة 2
 
 اقائق 4
 
 اقي ة 1
 اقائق 2
 
 
 اقائق 2
 
 اقي ة 2
 اقي ة 2
 
 اقي ة 1
 ي ةاق 1
 
 
 اقي ة 1
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 -رقم الم م عة :

 (E.coliمشاها  ل يا غير ح ي ية الب ا  ال يا بكتيريا معر فة (ابكتيريا  -اسم الت ربة :

 ساعتاا  -:الكل  زما االلتبار

 اقي ة 25 -زما التبار الم م عة ال احا  :

ب ع  الموار 
 الموار 

الزما 
ال زم لكل 
موار  ف  
 الت ربة

 ي ريوا

باقة 
 بسرع

  

باقة 
  ببط 

ب  اقة 
 بسرع

  

ب  
اقة 

  ببط 

 التعرف عل  ل يا بكتيريا معر فة. -1
ضع ب اسطة قطار  قطر  ما ح ل  -2

( عل  شريحة E.coliبكتيري ابكتيريا 
 ز ا ية.

 ابسط ال طر . -3
يطلب ما الطالب تغطية العيبة ب اسطة  -4

 شريحة ز ا ية غطائية.
يطلب ما الطالب  ا يضع قطر  ما  -5

( crystal violetصبغة الببفس ية ا
ب اسطة قطار  عل  طرف الشريحة 
الز ا ية,  م يبت ر اقي ة حت  تمكا 

 الصبغة ما البفاذ بيا شريحتيا اتعليل(.
افحص عا طريق الم ور,  م يح ل  -6

 الطالب ما تكبير إل  تكبير.
للية حسب مشاهاتك مع ذكر ارسم ال -7

 (.4x,10x,40xالتكبير ا

 اكتسابية
 إبااعية

 
 

 إبااعية
 يا ية

 
 إبااعية

 
 
 
 

 يا ية

 اقي ة 2
 اقائق 5
 
 
 اقي ة 1
 اقي ة 2
 
 اقائق 3
 
 
 
 ائقاق 3
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 -رقم الم م عة :

ح ي ية مشاها  ل يا ح ي ة    غير ح ي ية الب ا  امشاها  ل يا غير  -اسم الت ربة :

 الب ا (.

 ساعتاا  -:الكل  زما االلتبار

 اقي ة 25 -زما التبار الم م عة ال احا  :

ب ع  الموار 
 الموار 

الزما 
ال زم لكل 
موار  ف  
 الت ربة

 ي ريوا

باقة 
 بسرع

  

باقة 
  ببط 

ب  اقة 
 بسرع

  

ب  
اقة 

  ببط 

 سط غذائ ا معا    طباق ماإعااا  -
لتكا ر البكتريا( مل  ة عا طريق كشف 
 هذه الصح ا للو ا  اتعريضوا للو ا (.

 
 ْم.37 م  ضعوا ف  ار ة حرار    -

اي  ا عا   ب اع ما  -م ح ة :
المستعمرات البكتيرية  الفطرية الملتلفة 
 األل اا ,احمر, الضر, برت ال ,...الخ(

يار يطلب ما الطالب  ا ي  م بالت - 
 مستعمر  لغرض فحصوا.

يطلب ما الطالب لمس مستعمر   -
 . Loopبكتيرية ب اسطة

  م بسطوا عل  الشريحة الز ا ية. -
 ضف قليل ما الما  الم طر ب اسطة  -

 قطار  باستير.
غِط الشريحة    العيبة ب اسطة غطا   -

 الشريحة.
 crystal ضف قطر  ما الصبغة ا -

violet.عل  طرف الشريحة ) 
  رسم ما تشاهاه عا طريق الم ور. -
اكتب البعا المشاها  عا طريق تب يم  -

  ا ل.

 تب يمية
 
 
 

 إبااعية 
 اكتسابية

 
 

 تب يمية
 

 يا ية
 

 إبااعية
 إبااعية 
 
 يا ية  
 

 إبااعية
 
 إبااعية 

 تب يمية

  
 
 
 
 اقي ة 2
 اقي ة 2
 
 
 اقائق 3
 
 اقائق 3
 
 اقي ة 2
 اقي ة 2
 
 اقي ة 2
 
 اقي ة1
 
 ي ةاق 1
 اقي ة 2

    

 

 



             149 المالحق 
 

 -رقم الم م عة :

 مشاها  ل يا ح ي ة الب ا  اللية اللمير ( -اسم الت ربة :

 ساعتاا  -:الكل   زما االلتبار

 اقي ة 25 -زما التبار الم م عة ال احا  :

ب ع  الموار 
 الموار 

الزما 
ال زم لكل 
موار  ف  
 الت ربة

 ي ريوا

باقة 
  

بسرع
  

باقة   
 ببط 

ب  اقة 
 بسرع

  

ب  
اقة 

  ببط 

ه  للية  -تعريف للية اللمير  : -1
 األصغر ما بيا الل يا ذ ات الب ا .

اللمير  تشكل تكافل مع البشر  -2
اكيف(اج( فب   ا السكر ت  م بعملية 

م   عبا  2coالتبفس اللل ي  تحرر 
 تلمر الع يا.

س/ معامل لز  ة الع يا  عل  معامل  -3
يحبس االل  2coلز  ة الو ا ؟ الا غاز 
 الع يا فيبتفخ الع يا.

يألذ عيبة ما اللمير  ب اسطة قطار   -4
  م ت ضع عل  شريحة ز ا ية.

غط العيبة شريحة ز ا ية, بغطا   -5
 شريحة غطائ .

 ضف قطر  ما الصبغة الحمرا   -6
 متعاالة ب اسطة قطار .

 م  ضع  رقة امتصاص المتصاص  -7
 ب ايا الماا  الصبغية.

 افحص العيبة عا طريق الم ور. -8
قارا بيا للية بكتيرية  للية لمير   -9

 عا طريق تب يم  ا ل.

 اكتسابية
 

 اكتسابية
 
 
 

 إبااعية
 
 

يا ية, 
 إبااعية
 يا ية

 
 إبااعية 
 

 إبااعية
 

 إبااعية
 تب يمية

 اقي ة 2
 
 ي ةاق 2
 
 
 
 ي ةاق 2
 
 
 اقائق 3
 
 اقي ة 2
 
 اقي ة 2
 
 اقي ة1
 
 اقائق 3
 اقائق 3
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 -رقم الم م عة :

 مشاها  ل يا بباتية امشاها  ل يا الببات االل ايا بالم ور( -اسم الت ربة :

 ساعتاا  -: الكل  زما االلتبار

 اقي ة 25 -زما التبار الم م عة ال احا  :

ب ع  الموار 
 الموار 

الزما 
ال زم 
لكل 

موار  
ف  

 الت ربة

 ي ريوا

باقة 
  بسرعة

باقة 
  ببط 

ب  اقة 
  بسرعة

ب  اقة 
  ببط 

تعرف االل ايا اه  ببات مائ  يستعمل 
 ف  تزييا  ح اض األسماك(.

  ضع  رقة االل ايا عل  شريحة
 ز ا ية.

 .ضع قطر  ما  عليوا 

 .غطوا بشريحة ز ا ية غطائية  

  ضف عل  طريفة الشريحة 
الز ا ية قطر  ما الصبغة 

الحمرا  المتعاالة    قطر  ما 
 محل ل الي ا

  م راقب تسارع ال ل الصبغة 
 االل البسي 

  م ارسم ما تشاهاه  س ل بعا 
 المشاها 

 اكتسابية
 

 يا ية
 
 إبااعية 

 يا ية
 إبااعية

 
 
 

 اكتسابية
 
 

 تب يمية

 اقائق 5
 
 ي ةاق 2
 
 اقي ة 2
 ائقاق 3
 ي ةاق 2
 
 
 
 ي ةاق 2
 
 
 اقائق 4
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 -رقم الم م عة :

 مشاها  م وريه للف    العصارية -اسم الت ربة :

 ساعتاا  -:الكل  زما االلتبار

 اقي ة 25 -زما التبار الم م عة ال احا  :

ب ع  الموار 
 الموار 

الزما 
ال زم 
لكل 

موار  
ف  

 الت ربة

 ي ريوا

باقة 
  بسرعة

باقة 
  ببط 

ب  اقة 
  بسرعة

اقة ب  
  ببط 

مشاها  الف    العصارية  التعرف  -1
عليوا عا طريق عملية الت  يض 

 اللل ي ا الب سم ليزا(
ه  لر ج  -عملية الب سم ليزا : -2

الما  ما الف    العصارية بات اه  اار 
الللية.هذه العملية تم االل محل ل ذ  

ما تركيز سائل الف     قلتركيز  
 العصارية.

يتم حسب اللاصية  لر ج الما  -3
االزم زية حيث يتم لر ج الما  ما 

لك  تعاال  قلال وة ذات التركيز األ
 التراكيز ما ك  الطرفيا.

عبا إضافة الما  الم طر فاا الف     -4
العصارية تع ا إل  االبتفاخ ف  عملية 
تاع  ا اي سم ليزا(  ذلك عا طريق 
مر ر الما  ما محيط إل  االل الف    
العصارية بحيث يتم مر ر الما  إل  

 ما بيا الطرفيا. قلالتركيز األ
احضر طب ة ما بشر  البصل عل   -5

 شريحة ز ا ية.
قم بتغطية ب اسطة شريحة ز ا ية  -6

 غطائية.
 افحص عا طريق الم ور. -7
 ارسم الل يا كما تشاهاه. -8

 اكتسابية
 
 

 اكتسابية
 
 
 
 

 اكتسابية
 
 
 
إبااعية  
  

 اكتسابية
 
 
 

 يا ية
 
 يا ية 
 
 إبااعية 

 إبااعية

 اقي ة 2
 
 
 اقي ة 2
 
 
 
 
 اقي ة 2
 
 
 
 اقائق 3
 
 
 
 
 
 اقي ة 2
 
 اقي ة 1
 
 اقائق 3
 اقائق 5
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 ب( - 14ملحق ا

   را  المحكميا لتحليل المحت ة

 الموار  ب ع الموار 

  ضح تركيز الص ر  ب اسطة امب م المشاها ( الكبير لك  يحصل عل   - اكتسابية
 ص ر .

ل يا العا امعا  لصيصا لعا البكتريا ف   حا  ح م محا ا(؟ الا هذه  -
( مايكر متر  لذلك يتسب  ال ياس الاقيق ل طر 5الل يا مسطر  ب حاات ا

 ح ل المشاها .
 ت فير  رقة  مام الطالب لشرح ت سيم الل يا. -
 الح  شكل الللية. -
 حاا شكل الللية. -
 ضعت محل ل ملح  مركز  اا عل  الكريات الحمر.ماذا يحاث إذا   -
 التعرف عل  ل يا بكتريا معر فة. -
اي  ا عا   ب اع ما المستعمرات البكتيرية  الفطرية الملتلفة  -م ح ة: -

 األل اا , احمر, الضر, برت ال  .......الخ(.
 اه  ببات مائ  يستعمل ف  تزيا  ح اض األسماك(. -تعرف االل ايا : -
 م راقب تسارع ال ل الصبغة االل البسي .  -
 تعريف للية اللمير : ه  للية األصغر ما بيا الل يا ذ ات الب ا . -
اللمير  تشكل تكافل مع البشر اكيف( ج/ فب   ا السكر ت  م بعملية التبفس  -

 م   عبا تلمر الع يا. 2coاللل ي  تحرر
طريق عملية الت  يض اللل ي مشاها  الف    العصارية  التعرف عليوا عا  -

 االب سم ليزا(
ه  لر ج الما  ما الف    العصارية بات اه  اار  -عملية الب سم ليزا : -

ما تركيز سائل الف    عل  الللية هذه العملية تم االل محل ل ذ  تركيز  
 العصارية.

لر ج الما  يتم حسب اللاصية االزم زية حيث يتم لر ج الما  ما ال وة  -
 لك  تعاال التراكيز ما ك  الطرفيا. قلات التركيز األذ
عبا إضافة الما  الم طر فاا الف    العصارية تع ا إل  االبتفاخ ف  عملية  -

تاع  ا اي سم ليزا(  ذلك عا طريق مر ر الما  ما محيط إل  االل 
 ما بيا الطرفيا. قلالف    العصارية بحيث يتم مر ر الما  إل  التركيز األ

ي  م الطالب باستبتاج قطر ح ل المشاها  للعاسات ذات  - إبااعية
 .4x,10x,40xالتكبيرات

 يضع قطر  ما . -
 يطلب ما الطالب قياس قطر المشاها . -
ل يا العا امعا  لصيصا لعا البكتريا ف   حا  ح م محا ا(؟ الا هذه  -

قيق ل طر ( مايكر متر  لذلك يتسب  ال ياس الا5الل يا مسطر  ب حاات ا



             153 المالحق 
 

 ح ل المشاها .
 يطلب ما الطالب قياس قطر ح ل الشاها ,  م يس ل البتي ة ف  ال ائمة. -
 يطلب ما الطالب إحضار ل يا قشرية ما بطابة الفم ب اسطة ع ا   اب. -
 ي ضع عل  شريحة ز ا ية. -
  ضف قطر     قطرتيا ما محل ل ملح  اعتيااي. -
 ضفاع    فأر.سحب الام ما ا صبع   ما ام ال -
 ضع قطر  الام عل  الشريحة الز ا ية. -
  wrights stain صبغ المسحة عا طريق صبغة -
  ضف ما  م طر اقطر (. -
 (  غط بشريحة ز ا ية  لرة  م افحص.canda balsmضع ا -
( عل  شريحة E.coliضع ب اسطة قطار  قطر  ما ح ل بكتيريابكتريا  -

 ز ا ية.
 ابسط ال طر . -
( crystal violetما الطالب  ا يضع قطر  ما صبغة الببفس ية ا يطلب -

ب اسطة قطار  عل  طرف الشريحة الز ا ية  م يبت ر اقي ة حت  تمكا 
 الصبغة ما البفاذ بيا الشريحتيا اتعليل(.

 ْم.37 م  ضعوا ف  ار ة حرار   -
  م بسطوا عل  الشريحة الز ا ية. -
 ة قطار  باستير. ضف قليل ما الما  الم طر ب اسط -
 ( عل  طرف الشريحة.crystal violet ضف قطر  ما الصبغة ا -
 ارسم ما تشاهاه عا طريق الم ور. -
 ضع قطر  ما  عليوا. -
 ضف عل  طرف الشريحة الز ا ية قطر  ما الصبغة الحمرا  المتعاالة  -

    قطر  ما محل ل الي ا.
 2coالو ا ؟ الا غاز  س/ معامل لز  ة الع يا  عل  ما معامل لز  ة -

 يحبس االل الع يا فيبتفخ الع يا.
 يألذ عيبة ما اللمير  ب اسطة قطار   م ت ضع عل  شريحة ز ا ية.  -
  ضف قطر  ما الصبغة الحمرا  متعاالة ب اسطة قطار . -
  م  ضع  رقة امتصاص المتصاص ب ايا الماا  الصبغية. -
 افحص العيبة عا طريق الم ور. -
افة الما  الم طر فاا الف    العصارية تع ا إل  االبتفاخ ف  عملية عبا إض -

تاع  ا اي سم ليزا(  ذلك عا طريق مر ر الما  ما محيط إل  االل 
 ما بيا الطرفيا. قلالف    العصارية بحيث يتم مر ر الما  إل  التركيز األ

 ارسم الل يا كما تشاهاه. -
 مليمتري عل  الشريحة الز ا ية.يضع الطالب قطعة  رق  - يا ية

 يضع ز ا ة غطائية عل  ال رقة. -
 .4xت بيت الم ور عل  تكبير  -
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 يطلب ما الطالب استعمال ل يا العا باال ما ال رق المليمتري. -
 يطلب ما الطالب  ا يضع ل يا العا ف  مكاا المعا لذلك عل  الم ور. -
 .4x  التكبير يطلب ما الطالب  ا ي  م بضبط الص ر  عل -
يطلب ما الطالب تركيز الص ر   ضبطوا ب اسطة  10xتح يل إل  التكبير  -

 المب م الصغير.
 ضبط الص ر   ب اسطة  40xيطلب ما الطالب  ا يتح ل إل  التكبير  -

 المب م الصغير.
 ي ضع عل  شريحة ز ا ية. -
 غط بشريحة  لرة. -
 افحص. ضع اكذا بلسم(  غط بشريحة ز ا ية  لرة  م -
 يطلب ما الطالب تغطية العيبة ب اسطة شريحة ز ا ية غطائية. -
 افحص عا طريق الم ور  م يح ل الطالب ما تكبير إل  تكبير -
 (4x,10x,40xارسم الللية حسب مشاهاتك مع ذكر التكبير ا -
 يطلب ما الطالب لمس مستعمر  بكتيرية ب اسطة فرشا   سباا. -
 ب اسطة غطا  الشريحة.غِط الشريحة    العيبة  -
 ضع  رقة االل ايا عل  شريحة ز ا ية. -
 غطوا بشريحة ز ا ية غطائية -
 يألذ عيبة ما اللمير  ب اسطة قطار   م ت ضع عل  شريحة ز ا ية.  -
 غط العيبة شريحة ز ا ية, بغطا  شريحة غطائ . -
 احضر طب ة ما بشر  البصل عل  شريحة ز ا ية. -
 شريحة ز ا ية غطائية. قم بتغطية ب اسطة -

 تس يل ال ياس ف  ال ائمة المعا  لذلك. - تب يمية
يطلب ما الطالب ال يام ب ياس قطر ح ل المشاها ,  م يس ل البتي ة ف   -

 ال ائمة المعا  لذلك.
 سط غذائ  امعا  لتكا ر البكتريا( مل  ة عا طريق كشف   طباق ما إعااا -

 هذه الصح ا للو ا  اتعريضوا للو ا (.
 يطلب ما الطالب  ا ي  م بالتيار مستعمر  لغرض فحصوا -
 اكتب بعا المشاها  عا طريق تب يم  ا ل. -
  م ارسم ما تشاهاه  س ل بعا المشاها . -
 ا طريق تب يم  ا ل.قارا بيا للية بكتيرية  للية لمير  ع -

 .4xيطلب ما الطالب  ا ي  م بضبط الص ر  عل  التكبير  - تلاطب
 يطلب ما الطالب  ا يضع ل يا العا ف  مكاا المعا لذلك عل  الم ور. -
 .4xيطلب ما الطالب  ا ي  م بضبط الص ر  عل  التكبير  -
سطة  ضبط الص ر   ب ا 10xيطلب ما الطالب  ا يتح ل إل  التكبير  -

 المب م الصغير ف ط.
 ضبط الص ر   ب اسطة  40xيطلب ما الطالب  ا يتح ل إل  التكبير  -

 المب م الصغير.
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    ملخص البحث

 

 ـج
 

 صـــخــالمل

 -هدف البحث التعرف على :

ات ة للمهار"اثر برنامج تدريبي بمادة اإلحياء العملي في اكتساب طلبة كلية التربية األساسي

 العملية" 

 -وللتحقق من هدف البحث صيغت الفرضية الصفرية اآلتية :

( بين متوسط درجات اكتساب 0,05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

بمادة  طلبة المجموعة التجريبية للمهارات العملية الذين يدرسون على وفق برنامج تدريبي

ن علم اإلحياء ومتوسط درجات اكتساب طلبة المجموعة الضابطة للمهارات العملية الذي

 االعتيادية " يدرسون على وفق الطريقة

عدي اختير التصميم التجريبي ذو المجموعة التجريبية والضابطة ومن ذوات االختبار الب

 لقياس اكتساب المهارات.

- 2015سي )كلية التربية األساسية للعام الدرا -المرحلة الثانية  ُمثل مجتمع البحث بطلبة 

( بواقع A,Bمجموعتين ) على شكل تم توزيعهم( طالب وطالبة 67( والبالغ عددهم )2016

ائي  ( وبالتعين العشوB( للمجموعة الضابطة )34(, وبواقع )A( للمجموعة التجريبية )33)

تين ( كعينة البحث وبعد استبعاد الطالب الراسبين في المجموعB( و)Aاختيرت المجموعة )

متغيرات طالب(, كوفئت المجموعتان في 5( والراسبين)62بلغ عدد طالب عينة البحث )

م نبات, علابقة في مادة علم اإلحياء العملي )علم ال)اختبار الذكاء, اختبار المعلومات الس

 نظرية(, حددت المادة ال2015-2014ابق في العام الدراسي )والتحصيل السالحيوان( 

لم عمادة ل المقرر الدراسيوالعملية من كراس مادة علم اإلحياء العملي )الخلية( وضمن 

 لعملي.الخلية ا

-2015طبقت التجربة في الفصل الدراسي األول )الكورس األول( من العام الدراسي )

زمة الخطط التدريسية الال على وفق( قامت الباحثة بتدريس مجموعتي البحث بنفسها 2016

( خطط للمجموعة التجريبية ومثلها للمجموعة الضابطة إذ صيغت األهداف 8إذ بلغت )

 على شكل )تعريف, تمييز, تطبيق(. ية الثمانالعملالسلوكية لتجارب 

هي كتساب المهارات العملية والبحث لقياس مدى ا للتحقق من هدف البحث تم إعداد أداة

بلغ و معامل بيرسون  عمالوثباتها باست األداة)بطاقة المالحظة(,وقد تم التأكد من صدق 

 ( 0,95معامل الثبات  )



    ملخص البحث

 

 ـد
 

إلى ما  ( لعينتين مستقلتين متساويتين العددZ-test) وأظهرت نتائج البحث باستعمال اختبار

 -يأتي :

 ت على وفق برنامج تدريبي على طلبةالمجموعة التجريبية التي درس تفوق طلبة 

حظة المجموعة الضابطة التي درست  على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس بطاقة المال

 .(1,96( الجدولية )Zحين بلغت )( في 2,32( المحسوبة )Zللمهارات العملية إذ بلغت )

وتم ذلك عن طريق حساب الوسط المرجح لكل مهارة )المهارة االكتسابية,المهارة 

مهارة التخاطب( ومن هذه النتائج استنتجت ارة اليدوية,المهارة التنظيمية,اإلبداعية ,المه

المهارات العملية إذ بلغ حجم الباحثة أن التدريس وفق البرنامج التدريبي ذو اثر في اكتساب 

( وبناء على ذلك قدمت الباحثة عدداً من 0,01مقارنة بالمعيار ) صغير( بتقدير 0,04األثر )

ثناء البرنامج التدريبي بمادة علم األحياء العملي وتدريب المدرسين أ التوصيات منها اعتماد

لبرنامج التدريبي في الخدمة والمعيدين المسؤولين عن المختبر العملي على استعمال ا

تدريسهم لمادة علم اإلحياء والمواد األخرى ألثره في رفع مستوى اكتساب المهارات العملية 

 مهارة العملية.لوتعلمهم جيداً ل
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Abstract 

 

The aim of the research is to recognize : 

The effect of training program in practical biology in acquiring 

the student of Basic Education Collage practical skills , and to 

check  the object of the research the hypothesis of timeless zero 

have been formulated: There is no statistical difference at the 

level of (0.05) between experimental group student practical skills 

acquiring average grade whom study according to training 

program in practical biology and controlling group practical skills 

acquiring average grade whom study according  to regular 

method . 

The experimental design of experimental group and controlling 

group and of the dimensional experiment to measure skills 

acquiringhas been chosen . 

The group of the research have been represented by second stage 

students of Basic Education College for the year (2015-2016) 

whom their number was (67) female and male students divided 

into to tow groups (A-B) : (33) of experimental group students 

and (34) of controlling group students , and by using a random 

selection the groups A and B have been chosen as researching 

sample and after eliminating the students whom do not pass the 

exam in the both group the number of research sample students 

was (62) and number of the students whom do not pass the exam 

was (5), Both group rewarded in former intelligence test (IQ) and 

information test  in practical biology and the former studying 

results for the year (2014-2015), the practical and the scientific 

have been chosen from practical biology exercise book  (cell) 

within practical cell science Curriculum. 

The experiment have been applied to(2016-2017) semester, the 

researcher taught both researching group by herself and made the 

 



Abstract 
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necessary teaching plans and it was (8) plan for the experimental 

group and the same number of plans for the controlling group, 

and the eight experiment behavioral  objectives formulated  as the 

form of (definition, differentiation, and application ) . 

To check the research object the skill acquiring searching tool 

have been prepared which is observation ticket , it was 

ascertained the veracity and the stability of the tool by using 

Pearson Correlation Coefficientand the stability was (95%) , 

Using (Z. test ) for two independent samples equal in numbers , 

the result showed that :- 

     Experimental group students whom studied according to 

training program over performed controlling group students 

whom studied according to regular way in practical skills 

observation ticket test and the calculated Z was (2.32) whereas the 

tabular Z value was (1.96) And this have been done by calculating 

the weighted mean for each skill (acquiring skill, creational skill, 

handy skill, organizational skill, and conversational skill) and 

from these results the researcher concluded that teaching 

according to training program has effect on acquiring practical 

skills and the size of the effect small to (0,04)  in comparison to 

the caliber (0.01) and according to that the researcher presented 

number of recommendations one of them was the use of training 

program in practical biology studying and train the teachers 

during their service and train the teaching assistants whom are 

responsible of practical lab to use the training program in their 

biology teaching and in the other classes teaching because of 

training program effect on raising the level of practical skills 

acquiring and the student learning of practical skill  
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