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 ملخص البحث:

هدف البحث للتعرف علىى أثرىر اسىتمدام اسىتراتياية البيىا الىدا رح يى  تحصىيص  ى   الصى  

 ايترض الباحث الفرضية الصفرية التالية: األول المتوسط ي  مادة األحياء( لذا

( بىىيم متوسىط درجىىاال الطىى   05.0ال توجىد يىىروا  اال داللىة ئحصىىا ية عوىىد مةىتو  داللىىة أ -

الذيم درسوا مادة األحياء باستمدام استراتياية البيا الدا رح وبيم متوسط درجاال الط   الذيم 

 درسوا مادة األحياء بالطريقة التقليدية.

(  الباً مم     الص  األول المتوسط , وتم اختيارهم عشوا ياً 76تكونا عيوة البحث مم أ

مم رانوية  رية بم العبد, التابعة لمديرية تربية ديالى , وقةما هذه العيوة عشوا ياً على 

(  الباً درسوا مادة األحياء باستمدامأاستراتياية البيا 33ماموعتيم ,األولى تاريبية أ

(  الباً درسوا بالطريقة 33ح(, وكانا شعبة أث( ,ثما شعبة أ ( يه  الماموعة الضابطة أالدا ر

التقليدية, وعود جمع البياناال وتصحيحها وتحليلها احصا ياً باستعمال الوسا ص االحصا ية موها:   

لية البدا ص معامص الصعوبة والقوة التمييزية و ياع, و( لعيوتيم مةتقلتيم  t.testأاالختبار التا   أ 

( وثظهرال الوتا ج تفوا ومعامص االرتبا  بيرسون ,واختبار كاحالما ئة للفقراال الموضوعية , 

    الماموعة التاريبية الذيم درسوا باستراتياية البيا الدا رح على     الماموعة 

 الضابطة الذيم درسوا بالطريقة االعتيادية.
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Abstract 

         The research aims at identifying (The Impact of Using Roundhouse 

Diagram Strategy on the Achievements of First Intermediate School 

Students in Biology). So the researcher hypothesizes the following null 

hypothesis: 

 There are no statistically significant differences at the level of 

(0.5) between the mean scores of the students who have studied 

biology using the Roundhouse Diagram Strategy and the mean 

scores of the students who have studied biology using the 

traditional way. 

         The sample of the research consisted of (60) students from the First 

intermediate school students were randomly selected from Tarafa ibn Al-

Abid, high school which is governed by the Directorate  General of 

Education in Diyala. The sample is randomly  divided into two groups, 

the first group is experimental group which consisted of (30) students 

who have studied biology using (Roundhouse Diagram Strategy) , this 

group is represented by section (A), whereas section (B) is represented by 

the control group which consisted of (30) students who have studied in 

the traditional way. The data is collected and analyzed statistically using 

the (statistical tools) and the results showed the superiority of the 

experimental group students who have studied the strategy of 

Roundhouse Diagram Strategy on the control group students who studied 

the traditional way. 
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 الفصل األول

 مشكلة البحث/ أوالً:

ما يزال هواك انمفاض ي  مةتو  تحصىيص المفىاهيم على الرغم مم التطور العلم  والتكوولوج  

االحيا ية ي  مادة مبادئ االحيىاء مىم المشىك ال الر يةىية التى  يعىان  موهىا المىتعلم يى  المىدار  

 المتوسطة.

مةىتو  تحصىيص المفىاهيم ااحيا يىة وهىذا مىا ثكدتى  ان غالبية االجاباال ثظهرال وجىود تىدن يى  و

ي  ثسبا  الضع  يموهم مم رآها يى   اآلراءوقد تفاوتا (,1122دراسة الكرعاوح أالكرعاوح,

 بيعة المادة وموهم مم ردهىا الىى ثسىاليل الطرا ىت التقليديىة يى  التىدريق حيىث يقتصىر يى  دور 

عىم قلىة الوقىا الممصىد لتىدريق  يقىط. يضى ً والمعلومىاال للطى    الحقا تالمدر  على نقص 

 ال يةمح للمدر  مراعاة الفروا الفردية.هذه المادة المتمثلة بـأحصتيم( اسبوعياً مما 

وكذلك ضع  ارتبا  المادة بحاجاال الط   وضع  بعض الم كاال التدريةية واعتمادها علىى 

الملمصاال المتوايرة ي  المكتباال واالسواا مم دون التأكد مم مصدرها العلم  وتركيزهىا علىى 

تزويد المتعلم ثكبر كمية مم المعلوماال والمفاهيم وهذا حمص المتعلم االعتمىاد علىى الحفىأل األ ىم 

وهذا ثد  ئلى زوال المعلوماال ونةيانها و عوبة استرجاعها عود الحاجة ئليهىا ممىا دون يهم مم 

( 1122يؤدح الى انمفاض مةتو  تحصيص المفاهيم االحيا ية وهىذا مىا اكدتى  دراسىة أالمفرجى ,

( على ان هوىاك ضىع  واضىح يى  تحصىيص المفىاهيم االحيا يىة لطلبىة 1122ودراسة أالعمشان ,

 متوسط ي  مادة مبادئ االحياء.الص  األول ال

جديىداً لىدعم  ريقىة التىدريق , و لىك بتوظيى  اسىتراتياية اسىلوباً  انثن ياربى انلذا ارتأ  الباحث

 البيا الدا رح وبيان ثرره ي  تحصيص     الص  األول المتوسط ي  مادة األحياء.

 /ثانياً: أهمية البحث

ثيضىص  عىم البحىث علىى المفكىريم والتربىوييم ومتووعة, يرضىا كثيرة تغيراال اليوم عالم يشهد

يأ بحا  فة التغير اليىوم مىم الةىماال الر يةىة هذه التغيراال,  مثص مع للتعامص والوسا ص الةبص

 (63: 1111,  الت  تؤرر ي  حياة اانةان المعا ر .أالزعانيم

لتربية المعا رة ويمتاز علم األحياء مم بيم العلوم األخر  بدوره الماص الذح يؤدي  ي  الحياة وا

يهو يعمص على تومية القدراال والمهاراال العلمية وث بح علماً تاريبياً يةعى ئلى ئكةا  المتعلميم 

 (6:1113المهاراال الت  تواسل المةتوياال العلياأالدبة  و الح,

سىلوك المىتعلم وتفكيىره وبما ان التربيىة عمليىة ممطىط لهىا تهىدف الىى ثحىدات تغيىراال اياابيىة يى  

( ولعص معلم العلوم المفتاح الر يق لتحقيت تلىك التغيىراال التى  البىد 231:1111  أزيتون,ووجدان

مم اتباع خطة موظمة يمثىص المىوهج ثحىد جوانبهىا ئ  يمثىص المىوهج الحىديث ممططىاً تربويىاً يتضىمم 
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عوا ر مكونة مم ثهداف ومحتو  وخبراال تعليمية و را ت تدريق وتقويم مىد  تحقىت  لىك كلى  

 ( 11:1122ريرح,لدي  أالح

ئلى الحاجىة الماسىة يى  اسىتعمال ثجىود الطرا ىت واالسىتراتياياال التعليميىة (1113 وثشارأالحيلة

والتى  نواجى  , ثقص جهدو الت  تؤدح الى تحقيت األهداف والغاياال التعليمية ي  ثقصر وقا ممكم

التعليميىىة مثىىص ادراك بواسىىطتها التغيىىر الةىىريع الىىذح يحىىدت يىى  الماتمىىع والمدرسىىة , والوتىىا ج 

المفىىىاهيم الماديىىىة والمحةوسىىىة والمفىىىاهيم الماىىىردة هىىى  نتىىىا ج تعليميىىىة مرغىىىو  يىىى  تحقيقهىىىا.أ 

اتياية هىى  ماموعىىة تحركىىاال المىىدر  داخىىص الصىى  التىى  تحىىدت ( واالسىىتر36:1113الحيلىىة,

ةىير ثح ان المىدر  ي, لى تحقيت األهداف التدريةىية المعىدة مةىبقاً ئبشكص موتظم ومتةلةص تهدف 

 (231:2111ويقاً ألسلوب  الماص ي  التدريق أسليمان,

, ئ  قىد تةىاعد هىذه االسىتراتياية (باستراتياية البيا الىدا رحأومم هذه االستراتياياال ما يعرف 

ليكىون اياابيىاً يى  جمىع المعلومىاال  المىتعلمعلى تويير بيئة تعليمية تبعث على التفكير, ومةىاعدة 

ا ي  ثرواء عملية التعلم, وقد يةاعد ثيضاً على زيادة قدرة المتعلم على وتوظيمها ومتابعتها وتقويمه

 (11:1111التفكير بطريقة ثيضص, وتومية االتااهاال االياابية نحو الموادأالمزروع,

وثوضح وارد ول , ان لهذه االستراتياية ثهمية للمتعلم ثيضاً يقد تةاعده على ربط المعلوماال 

لدراس  بعضها مع بعض, كذلك تةاعده ي  بواء قاعدة معريية الت  يةتملصها مم الموضوع ا

 لبة وتشاع المتعلم على الثقة بوفة , كذلك توم  عوده االبداع والتفكير وتةهص المعلوماال ئ  

 (Ward&Lee,18:2006تحولها مم كونها  عبة معقدة ئلى معلوماال واضحة وبشكص ثسهص أ

 Concept diagramالدا ريىة للمفهىوم أ ( ان الرسىوم التمطيطيىةwandersee 1987ويىر أ

circle تزودنا بطبيعىة يهىم الطلبىة لموضىوع معىيم , ئ  يطلىل مىم الطلبىة تصىميم خريطىة عىم )

أثبىو ,موضوع مىا ممىا ياعلهىم يبىدبون بالتميىص والتفكيىر التىأمل  باديىة موشىطيم خ يىا  اكىرتهم

 ( 7:1113دالخ,

ا ية البعد أدوا ر (تواظر البوية المفاهيمية لازيئة والرسم التمطيط  الدا رح للمفهوم هو ثشكال رو

محىىىددة مىىىم المعريىىىة, وتريىىىت بعوىىىوان المفهىىىوم مىىىع جملىىىة شىىىارحة ثو مفةىىىرة لمكونىىىاال الرسىىىم 

 .(213:1113التمطيط أكمال,

ان استراتياية شكص البيا الدا رح يكون التعلم مةؤولية الطلبىة يى  حىيم دور المعلىم هىو الموجى  

المعرية عود الطلبة الذيم يقومون بصوغ األيكار الر يةة ووضىعها يى  الشىكص والمشارك لتعزيز 

بأنفةهم, ييعمص على ربط المعلوماال الاديدة بالةابقة الت  تةاعدهم على القدرة على تعلىم وتىذكر 

 (213:1112المعريةأعبد الة م,

 المىادة, ثمى ً  هىذه اجىراء هىذه الدراسىة لتاريىل هىذه االسىتراتياية يى  تىدريق انالباحث لذا ارتأ 

 ثن تةهم نتا اها ي  معالاة بعض ثسبا  ضع  الط   ي  مادة االحياء.موهما 
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 /ثالثاً: هدف البحث وفرضيته

يهدف البحث للتعىرف علىى ثرىر اسىتمدام اسىتراتياية البيىا الىدا رح يى  تحصىيص  ى   الصى  

 الفرضية الصفرية اآلتية:اء. ولتحقيت هدف البحث وضعا األحياألول المتوسط ي  مادة 

( بىىيم متوسىط درجىىاال الطىى   05.0ال توجىد يىىروا  اال داللىة ئحصىىا ية عوىىد مةىتو  داللىىة أ -

الذيم درسوا مادة األحيىاء باسىتراتياية البيىا الىدا رح ومتوسىط درجىاال تحصىيص الطى   الىذيم 

 درسوا المادة نفةها بالطريقة التقليدية.

 /رابعاً: حدود البحث

  األول المتوسىىط يىى  المىىدار  المتوسىىطة والثانويىىة الوهاريىىة يىى  ديىىالى قضىىاء  ىى   الصىى -2

 بعقوبةأالمركز( التابع الى مديرية تربية ديالى.

 م.1127 -1121للعام الدراس الثان  الفصص الدراس   -1

 /خامساً: تحديد المصطلحات

 /االستراتيجية -1

بأنها " ماموعة مم ااجراءاال والممارسىاال التى  يتبعهىا  : 3002* عرفها شحاتة وزينب 

المعلىىم داخىىىص الفصىىىص للو ىىىول ئلىىى ممرجىىىاال, يىىى  ضىىىوء األهىىداف التىىى  وضىىىعها " أشىىىحاتة 

 (31: 1113وزيول,

بأنها "ماموعة مم ااجراءاال واألنشطة واألساليل الت  يمتارها  : 3002* عرفها الحيلة 

اامكانىىاال المتاحىىة,  ألخىىر  وبشىىكص متةلةىىص مةىىتمدماً المعلىىم ويمطىىط ألتباعهىىا الواحىىدة تلىىو ا

 (211: 1111لمةاعدة  لبت  على ئتقان األهداف التربوية " أالحيلة,

 التعريف اإلجرائي :

ي  تدريق محتو  المىادة لمةىاعدة  ثانالباحخطط لها واتبعها  ه  ااجراءاال واألنشطة الت 

 .على تحقيت األهداف المحددة سلفاً الط   

 /البيت الدائري استراتيجية -2

استراتياية تعلم مم ثجص تمثيص مامىص لموضىوعاال واجىراءاال وثنشىطة * عرفها المزروع :

وتركز على رسم ثشكال دا رية توىاظر البويىة المفاهيميىة لاز يىة محىددة مىم المعريىة بحيىث يمثىص 

جيىىة األجىىزاء مركىىز الىىدا رة الموضىىوع الر يةىى  المىىراد تعلمىى  وتمثىىص القطاعىىاال الةىىبعة المار

 )1111المكونة للموضوع أالمزروع ,
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ماموعة يعالياال تعليمية تعلمية تقوم على اعداد موظم بصرح دا رح الشىكص * عرفها مهنا: 

يةاعد على عرض المفهوم مم خ ل سبعة قطاعاال تحتوح على ثهم ثيكار المفهوم بااضاية ئلى 

 (21:1123أمهوا,.     رجاعها ور ثو رموز لهذه األيكار مما يةاعد على سهولة است

 البيت الدائري: الستراتيجيةاالستراتيجي  انتعريف الباحث -

يىىتعلم ييهىىا  ىى   الصىى  األول المتوسىىط, عيوىىة البحىىث أالماموعىىة التاريبيىىة(  اسىىتراتياية

بإشراف الباحث بتحديد المفهوم الر ية  ووضع  ي  المحور المركزح لشكص دا ىرح مقةىم علىى 

ثدواال الىىربط أمىىم( ثوأيىى ( ثوأالىىواو(, ويقىىوم  باعتمىىاد( 2تىىوقد  سىىبعة قطاعىىاال أقىىد تزيىىد ثو

والرسوم البةيطة لغرض  الط   ثنفةهم بمأل القطاعاال المحيطة بالمحور المركزح بالمعلوماال

 .بهدف زيادة تحصيلهم بمادة األحياء توضيح الع قاال الت  ترتبط بها المفاهيم االحيا ية

 /التحصيل -2

مىىا يحصىىص عليىى  الطالىىل مىىم معلومىىاال ثو  بأنىى  " مقىىدار : 3002* عرفههه شههحاتة وزينههب 

عوها بدرجاال ي  االختبىار الُمعىد بشىكص يمكىم معى  قيىا  المةىتوياال  معارف ثو مهاراال, ُمعبراً 

 (11: 1113المحددة " أشحات  وزيول,

 التعريف اإلجرائي :

ويمكىم التعبيىر عيوة البحث مم معلوماال بعد مرور مدة التاربة       هو محصلة ما تعلم

يىى  مىىادة  لىىل يىى  االختبىىار التحصىىيل  الىىذح ثعىىده الباحىىثحصىىص عليهىىا الطابالدرجىىة التىى  يعوىى  

 األحياء .

 /المرحلة المتوسطة -4

 جمهوريىةظام التعلىيم يى  نأه  المرحلة الت  تل  المرحلة االبتدا ية وتضم ر رة  فوف ي  

 (3:2117العراا ومدة الدراسة ييها ر ت سوواال(أجمهورية العراا,

 

 

 

 



7 
 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة/ 

 (:3002دراسة )المزروع , -1

ثجريا الدراسة ي  الةعودية ,وهديا ئلى تعرف ياعليىة اسىتراتياية البيىا الىدا رح التفاعىص 

بيوها وبيم الةىعة العقليىة يى  توميىة مهىاراال مىا وراء المعريىة والتحصىيص الدراسى  لىد   البىاال 

 المرحلة الثانوية .

الباحثة الموهج التاريب  , واعتمدال التصىميم القبلى  والبعىدح للماموعىة الضىابطة استعملا 

البحىث  البىاال الصى  الثىان  العلمى  ,ثمىا عيوىة البحىث يتألفىا مىم  غير المتكايئة, شىمص ماتمىع

( 33شعبتيم مم الص  الثان  ي  احد  المدار  الثانوية, احداهما الماموعىة التاريبيىة بواقىع أ

 (  البة.33الماموعة الضابطة بواقع أ  البة واالخر 

ثعىىدال الباحثىىة مقيىىا  الىىوع  بمهىىاراال وراء المعريىىة واختبىىار تحصىىيل  واختبىىار االشىىكال 

المتقا عة. وباستعمال تحليص التبايم األحادح روا   االتااه وسىيلة احصىا ية اسىفرال الدراسىة عىم 

 الوتا ج األتية :

 الباال الماموعىة التاريبيىة و البىاال الماموعىة ليق هواك يرا  و داللة احصا ية بيم  -2

 الضابطة ي  مقيا  الوع  بمهاراال ما وراء المعرية.

هواك يرا دال احصا ياً بيم  الباال الماموعىة التاريبيىة و البىاال الماموعىة الضىابطة  -1

 (.61:1111المزروع,ي  التحصيص.أ

 -(:3011دراسة )الشباني, -3

الى تعرف ياعلية التدريق باستراتياية البيا الدا رح ي   ثجريا الدراسة ي  العراا وهديا

 اكتةا  المفاهيم ااحيا ية وتومية االتااه نحو البيئة لد   الباال الص  الرابع العلم .

(  البىىىة يىىى  31(  البىىىة. وزعىىىم علىىىى مامىىىوعتيم بواقىىىع أ17تألفىىىا عيوىىىة الدراسىىىة مىىىم أ

عىىدال الباحثىىة اختبىىاريم األول لقيىىا  ( يىى  الماموعىىة الضىىابطة, ث17الماموعىىة التاريبيىىة وأ

اكتةا  المفاهيم االحيا ية مم نوع االختبار مم متعدد واألخر لقيا  االتااه نحىو البيئىة مىم نىوع 
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االختيىىار مىىم متعىىدد, وباسىىتعمال االختبىىار التىىا   لعيويتىىيم مةىىتقلتيم لمعالاىىة البيانىىاال, اسىىفرال 

 الدراسة عم الوتا ج األتية:

( بيم متوسط درجاال  البىاال الماموعىة 1011ئحصا ياً عود مةتو  ألم يظهر يرا دال  -2

 التاريبية ومتوسط درجاال  الباال الماموعة الضابطة ي  اختبار اكتةا  المفاهيم االحيا ية.

( بىىيم متوسىىطاال الفىىروا لىىدرجاال 1011لىىم يظهىىر يىىرا دال ئحصىىا ياً عوىىد مةىىتو  أ -1

 (231:1122ااه نحو البيئة. أالشبان ,الماموعتيم التاريبية والضابطة ي  مقيا  االت

  جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:  -ثانياً:

 اعداد ثداة البحث, واجراءاتها الم  مة للدراسة الحالية. -2

 البياناال المتعلقة بالدراسة. لمعالاةاختيار الوسا ص االحصا ية  -1

 تفةير نتا ج البحث الحال . -3

 الفصل الثالث

 البحث واجراءاته:منهجية 

يةتطيع الباحث علىى ويىت هىذا المىوهج ثن يحىدد  بحث , ئ الموهج التاريب  ي   اناعتمد الباحث

 (33:1116. أالبيات ,مشكلة بحث  ويضع الفرضياال المواسبة ل  ويمتبرها

 __ اجراءات البحث:

 التصميم التاريب  ممطط وبرنامج عمص لكيفية توفيذ التاربة, -أوالً: التصميم التجريبي:

اسىىتراتياية البيىىا  باسىىتعماليقىىد تىىم اختيىىار مامىىوعتيم األولىىى تاريبيةأتىىدر  مىىادة االحيىىاء 

 (2أاآلت   صالشككما ي  التقليدية. الدا رح, واألخر  ضابطة تدر  بالطريقة 

 األداة المتغير التابع المتغير المةتقص الماموعة

اختبىىىار تحصىىىيص  التحصيص استراتياية البيا الدا رح التاريبية

 _________ الضابطة بعدح

 (1شكل)

 يوضح التصميم التاريب  للبحث
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 -ثانياً: مجتمع البحث وعينته:

يَُعّد تحديد ماتمع البحث مم المهماال الر يةة ي  البحث الت  على الباحث ئن يوفىذها بدقىة وئتقىان 

العوا ىىر ثو األيىىراد الىىذيم يوصىىل علىىيهم االهتمىىام يىى  دراسىىة معيوىىة. أ ىىبح  , وهىىو ماموعىىة 

,1111 :212) 

 يتمثص ماتمع البحث الحال  بط   المدار  المتوسطة والثانوية ي  محايظة ديالى.

 -__ عيوة البحث:

الواقعة  رانوية  رية بم العبد وه (,2كما ي  الادول أعيوة بحث  اختياراً قصدياً,  اناختار الباحث

 ــي  مركز بعقوبة / ح  اليرموك, لتطبيت تاربت  لألسبا  األتية:

 قر  المدرسة مم محص سكم الباحث, مما يةهص متابعة تطبيت التاربة. -2

 التاربة.ثبدال ئدارة المدرسة موايقتها للتعاون مع الباحث ي  تطبيت  -1

 (1جدول)

 عدد     ماموعت  البحث قبص االستبعاد وبعده

عدد الطى   قبىص  الشعبة موعةالما

 االستبعاد

عىىىىىىىدد الطىىىىىىى   

 الراسبون

عدد الطى   بعىد 

 االستبعاد

 33 1 31 أ ( التاريبية

 33 3 36 أث( الضابطة

 76 1 61 الماموع

 -ماموعت  البحث: رالثاً: تكايؤ

 حرص الباحث على تكايؤ     ماموعت  البحث احصا ياً ي  بعض المتغيراال  وعىدم تأريرهىا

مصداقية نتا ج البحث لذا قام الباحث بإجراءاال عملية تكىايؤ مامىوعت  البحىث قبىص البىدء يى   ي 

 االتية : المتغيراالي   تطبيت التاربة

 العمر الزمو  محةوباً بالشهور. -2

 اختبار الذكاء. -2

 التحصيص الةابت ي  مادة االحياء. -3

 .1121- 1123درجاال علم االحياء للعام الدراس  الةابت  -3

 العمر الزمو  بالشهور: -2
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مىم الطى    علىى بيانىاال اعمىار انالباحثى حصىصمحةىوبا باألشىهر, وقىد الطى   يقصد ب  عمىر 

لكىىص مىىم  باألشىىهروبعىىد حةىىا  المتوسىىط الحةىىاب  والتبىىايم لمتغيىىر العمىىر  المدرسىىية, بطاقىىاتهم

لعيوتىىيم مةىىتقلتيم غيىىر متةىىاويتيم  الماموعىىة التاريبيىىة والضىىابطة وباسىىتعمال االختبىىار التىىا  

 ( .1الماموعتان متكايئتان ي  متغير العمر الزمو , كما ي  جدول أان ثظهرال الوتا ج 

 (3جدول )

 المتوسط الحةاب  والتبايم والقيمة التا ية لماموعت  البحث ي  متغير العمر الزمو 

 

 الماموعة

 

 عدد ثيراد

 العيوة

 

 المتوسط

 الحةاب 

 

 التبايم

  القيمة التا ية

 الداللة

 الادولية المحةوبة ااحصا ية

  13,637 211,313 33 التاريبية

1,611 

 

1,11 

 غير دالة

 عود مةتو 

 26,232 231,111 33 الضابطة 1,11

 

 اختبار الذكاء: -2

الذكاء شيوعا  مقاييقتم اختيار اختبار رايم للمصفوياال المتتابعة, ئ  ان  يُعد مم ثكثر  -ث

( يقىرة مصىوفة يى  71واستمداما ي  قيا  القدرة العقلية العامة, ويشتمص االختبار علىى أ

الصعوبة, ويمكىم  متزايد( يقرة 21خمق ماموعاال متةلةلة كص ماموعة تحوح على أ

 ( 316-317: 1111تطبيق  جماعيا بتعليماال شفوية بةيطة جدا. أ ع م, 

الختبىىار وتصىىحيح ااجابىىاال تىم اسىىتمرا  المتوسىىط الحةىىاب  وبعىد االنتهىىاء مىىم تطبيىت ا - 

والتبايم لدرجاال  الباال الماموعتيم ي  اختبار الىذكاء, وباسىتمدام االختبىار التىا   لعيوتىيم 

هىذا  ي (التاريبية والضابطةأمةقلتيم غير متةاويتيم ثظهرال الوتا ج ئلى تكايؤ الماموعتيم

 ( .3هو موضح ي  جدول أ المتغير, وكما
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 (2جدول )

 المتوسط الحةاب  والتبايم والقيمة التا ية لماموعت  البحث ي  متغير الذكاء

 

 الماموعة

 

 عدد ثيراد

 العيوة

 

 المتوسط

 الحةاب 

 

 التبايم

  القيمة التا ية

 الداللة

 الادولية المحةوبة ااحصا ية

  11,113 31,161 33 التاريبية

1,711 

 

1,11 

 غير دالة

 عود مةتو 

 213,633 31,111 33 الضابطة 1,11

 

 التحصيص الةابت ي  مادة االحياء: -3

عليهىا  حصىص, وقىد األول المتوسىطللصى  االحيىاء عيوة البحث ي  مادة     يقصد ب  درجاال 

, وعوىد حةىا  المتوسىط الحةىاب  والتبىايم لىدرجاال كىص للط   مم البطاقاال المدرسية انالباحث

ماموعة وتطبيقها ي  معادلة االختبار التا   لعيوتيم مةىتقلتيم غيىر متةىاويتيم, ثظهىرال الوتىا ج 

 (3الماموعتيم ي  هذا المتغير, كما ي  الادول أتكايؤ 

 (4جدول )

 لماموعت  البحث ي  متغير التحصيص الةابت المتوسط الحةاب  والتبايم والقيمة التا ية

 

 الماموعة

 

 عدد ثيراد

 العيوة

 

 المتوسط

 الحةاب 

 

 التبايم

  القيمة التا ية

 الداللة

 الادولية المحةوبة ااحصا ية

  17,137 16,131 33 التاريبية

1,331 

 

1,11 

 غير دالة

 عود مةتو 

1,11 
 213,111 11,673 33 الضابطة

 /مستلزمات البحثرابعاً: 

 تم تحديد المادة العلمية قيد البحث الحال تحديد المادة العلمية :  -2

االسىىىىىىىىعاياال كيىىىىىىىى  تعمىىىىىىىىص اجةىىىىىىىىام الكا وىىىىىىىىاال الحيىىىىىىىىة , مكونىىىىىىىىاال البيئىىىىىىىىة ,وهىىىىىىىى  أ

 – 1121لةىىىىىىىىىوة أ (مم كتىىىىىىىىىا  مبىىىىىىىىىادئ األحيىىىىىىىىىاء للصىىىىىىىىى  األول المتوسىىىىىىىىىطاألوليىىىىىىىىىة

1127). 
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: تشير األغراض الةلوكية ئلى " الوىواتج التعليميىة المتوقعىة مىم  صياغة األغراض السلوكية -1

(  72: 1122المتعلميم بعد عملية التدريق ويمكم ان يُ حظها المعلم ويقيةها " أالمزرج ,  

علىىى ويىىت  سىىلوكياً  ( غرضىىاً 61علىىى محتىىو  قيىىد البحىىث الحىىال  تىىم  ىىياغة أ اال ىى عوبعىىد 

تىم التطبيىت (مىم تصىوي  بلىوم للماىال المعريى  .  -الستيعا ا -المةتوياال الث رة األولى أالتذكر

( لبيىىان آرا هىىم وم حظىىاتهم ييهىىا ,تىىم اجىىراء 2أعىىرض االهىىداف علىىى عىىدد مىىم المبىىراء ملحىىت

 %.11التعدي ال عليها حيث حصلا على نةبة اتفاا 

يقصىىىد بىىىالتمطيط للتىىىدريق يىىى  العلىىىوم بأنىىى  "ماموعىىىة مىىىم  -إعهههداد الخطهههط التدريسهههية : – 2

جىراءاال والتىىدابير التىى  يتمىىذها معلىىم العلىىوم لضىمان ناىىاح العمليىىة التعليميىىة التعلميىىة وتحقيىىت اا

 .(111: 1111أزيتون, " ثهدايها

وقىد عىرض المطىط , خطىط تدريةىية (6أ ( خطىة تدريةىية لكىص ماموعىة23أ انوقد ثعىد الباحثى

 يوضح  لك.( 1جميعها على ماموعة مم المبراء لبيان آرا هم وم حظاتهم والملحتأ

 /أداة البحث خامساً: إعداد

 بواء االختبار التحصيل : -2

بالتشاور مع عدد مم مدرس  مىادة علىم األحيىاء للصى  األول المتوسىط لتحديىد عىدد  انقام الباحث

 اختباريىةتىم بوىاء خار ىة و( يقىرة اختباريىة, 31يقراال االختبىار التحصىيل , وتىم االتفىاا علىى أ

أجىدول موا ىىفاال( وهىو جىىدول  و بُعىديم يعمىىص علىى ربىىط المحتىو  واألهىىداف المىراد تحقيقهىىا 

وقىد عىرض  , ( يوضىح  لىك1والاىدول أ(,316:1111بمةتوياتها ومااالتهىا الممتلفىة أالحيلىة,

العلىوم, ابىداء آرا هىم وم حظىاتهم يى  االختبار على ماموعىة مىم المبىراء يى   را ىت تىدريق 

يقىراال االختبىار  ىادقة لمىا % وا ىبحا 11صىلا علىى نةىبة اتفىاا حيىث ح  حية الفقىراال 

 ( يوضح  لك.3أوالملحت تقية  
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 (2جدول  )

 المار ة االختبارية الما ة بعيوة مم األغراض الةلوكية لتمثيلها ي  االختبار التحصيل 

  االهداف المحتو 

  المجموع

 الفصص

 

 عدد

 الحصد

 نةبة

 نةبة     المةتو 

 المحتو 

 تذكر

33% 

 استيعا 

12% 

 تطبيت

7% 

كيىىىىىىى  تعمىىىىىىىص 

اجةىىام الكا وىىاال 

 الحية

 

1 

11,3% 

~ 

 

11% 

3,1 

~ 

 

1 

1,1 

~ 

 

7 

1,7 

~ 

 

2 

 

21 

  مكوناال البيئة

1 

11,1% 

~ 

13% 

1,2 

~ 

1 

21,1 

~ 

22 

2,1 

~ 

2 

 

12 

 االسعاياال

 األولية

 

3 

26,7% 

~ 

21% 

 

 

3 

3,7 

~ 

3 

1,3 

~ 

  فر

 

6 

  الماموع

26 

 

211% 

 

26 

 

12 

 

1 

 

31 

 :ةاالستطالعيجربة الت –3

. لغرض تحديد الزمم الى زم   الل(  13 بت االختبار على عيوة استط عية ثولية مكونة مم أ 

وبعد استمرا  المتوسط الزموى  لوقىا انتهىاء ,لإلجابة عم يقراال االختبار ومد  وضوح يقرات  

 ( دقيقة . 31( دقيقة يكان متوسط الزمم أ  71 -11أ   اللمم ااجابة وآخر  ل  اللثو

تم اعادة تطبيت االختبار بعد مرور اسىبوع علىى التطبيىت  :لالختبار حساب معامل الثبات -2

(ويعىىد االختبىىار جيىىداً ا  بلىى  معامىىص 90.0حيىىث بلىى  أ ل ختبىىاراالول وحةىىا  معامىىص الثبىىاال 

 يأكثر.0).67ربات أ

 /سادساً: تطبيق التجربة

, 12/1/1127االحىدبتطبيىت التاربىة يى  يىوم عود استكمال متطلباال اجراء التاربة بىدث  -2

 .16/3/1127االربعاءواستمر تدريق الماموعتيم أالتاريبية والضابطة(لغاية يوم 
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االربعاء على ماموعت  البحث أ التاريبية والضابطة ( يوم  التحصيل تم تطبيت االختبار  -1

يبيم  (3ملحت أ ( ثيام مم الموعد المحدد.6قبص أ  تم اب غ الط  و,(3/1127/ 16أالموايت

 ي  االختبار التحصيل والضابطة الوتا ج الوها ية للماموعة التاريبية 

 تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: / سابعاً: الوسائل االحصائية

 ( 31 :1113الوبهان, أ ( لعينتين مستقلتين t.testاالختبار التائي )  -2

: لحةىىا   ىىعوبة كىىص يقىىرة مىىم يقىىراال االختبىىار  معامههل الصههعوبة للفقههرات الموضههوعية -1

 ثلتحصيل  واختبار عملياال العلم

معامص الصعوبة = 
ماموع ااجاباال الما ئة

ماموع( ااجاباال الصحيحة  ااجاباال الما ئة)
 

 (13: 1111الدليم  وعدنان, أ                                                             

: لحةىىىا  القىىىوة التمييزيىىىة لكىىىص يقىىىرة مىىىم يقىىىراال  القهههوة التمييزيهههة للفقهههرات الموضهههوعية– 3

 االختبارثلتحصيل 

ال = 
ص ع– ص د

 ع  د
 

 

                                               (11: 1111أ الدليم  وعدنان,                                             

واختبىار عمليىاال العلىم أاالختيىار مىم  التحصىيل لفقىراال االختبىار   :فاعلية البهدائل الخاطةهة– 3

 متعدد(

ف م =
ن ع م– ن د م

ع  د
 

 

 (13: 1111أ الدليم  وعدنان,                                            

 : معامل االرتباط بيرسون  -1

n   xy        -       x    y 

r  = ـــــــــــــــــــــــ 

] n (    x
2
) – (   x)

2
 [ ] n (   y

2
) – (  y)

2 
 [

                                  
(111: 1111أسام  :   

 .التكايؤ بيم ماموعت  البحث ي  التحصيص الدراس  لأل  واألم: اختبار كاي -7

 (113:1112أعطية,                                                                                
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 الفصل الرابع

 /ض النتائج وتفسيرهاعر

 أوالً: عرض النتيجة:

كىص مىم المامىوعتيم أالتاريبيىة والضىابطة(  ط الحةاب  والتبايم لدرجاال    تم ئيااد المتوس

الماموعىة التاريبيىة ومتوسىط درجىاال     وثظهرال الوتا ج وجود يرا بيم متوسط درجاال ,

الماموعىىة الضىىابطة. وباسىىتعمال االختبىىار التىىا   لعيوتىىيم مةىىتقلتيم تىىم اختبىىار داللىىة هىىذا  ىى   

 .(7الفرا, كما هو موضح ي  جدولأ

 (6جدول )

لىىدرجاال المامىىوعتيم أالتاريبيىىة والضىىابطة( يىى   المتوسىىط الحةىىاب  والتبىىايم والقيمىىة التا يىىة

 االختبار التحصيل 

 

 الماموعة

 عدد ايراد

 العيوة

 المتوسط

 الحةاب 

 

 التبايم

 الداللة القيمة التا ية

 الادولية المحةوبة االحصا ية

  13,1 11,3 33 التاريبية

3,176 

 

1,11 

 دالة

 عود مةتو 

 21,111 13,111 33 الضابطة 1,11

( 1,111( اكبر مم القيمة الادولية أ3,176يتضح مم الادول ثع ه ان القيمة التا ية المحةوبة أ

الماموعىىة  ىى   ( األولىىى, وهىىذا يعوىى  تفىىوا 71( ودرجىىة حريىىة أ1,11عوىىد مةىىتو  داللىىة أ

الىىذيم الماموعىىة الضىىابطة  ىى   ( علىىى البيىىا الىىدا رحأالىىذيم درسىىوا باسىىتراتياية التاريبيىىة 

كان  ا تأرير ايااب  على أالبيا الدا رح(  استراتيايةثح ان استمدام بالطريقة االعتيادية. درسوا 

يىى  االختبىىار  الماموعىىة الضىىابطة ىى   بتحصىىيص  الماموعىىة التاريبيىىة مقارنىىةً  ىى   تفىىوا 

ال توجىىد يىىروا  اال داللىىة وعليىى  تىىريض الفرضىىية الصىىفرية التىى  تىىود علىىى انىى  أ, التحصىىيل 

( بىىيم متوسىىط درجىىاال الطىى   الىىذيم درسىىوا مىىادة األحيىىاء 05.0مةىىتو  داللىىة أئحصىىا ية عوىىد 

باستراتياية البيا الدا رح ومتوسط درجاال تحصيص الط   الذيم درسوا المادة نفةها بالطريقىة 

 .(التقليدية

 :النتيجة: تفسير ثانياً 

 لك الى ان استراتياية البيا الدا رح تةاعد الط   ي  توظيم التفكير مم خى ل  انويعزو الباحث

تركيزها على التعلم  ح المعوى ويتم  لك مم خ ل ادراك الع قاال بيم المفاهيم وتحقيىت التكامىص 
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والترابط بيم المعلوماال الةابقة والمعلوماال المقدمة الى الط   ي  موضوع الىدر  ممىا يديعى  

بىىداع وبهىىذا تعىىد اداة جيىىدة لىىربط المعلومىىاال الاديىىدة بالةىىابقة بطرقىىة موظمىىة ومقصىىودة, الىىى اال

يرسىىم ويلصىىت الصىىور لتمثيىىص  يهىىووكىىذلك تةىىاعد الطىى   علىىى ممارسىىة األنشىىطة البصىىرية ,

الظىىاهراال والمفىىاهيم غيىىر المحةوسىىة ,وبالتىىال  تكىىون هوىىاك معالاىىة  هويىىة لألشىىكال والصىىور 

يةهم ي  استرجاع المعلوماال مم الذاكرة, كما يةهم ي  ايااد بيئة  ىفية ويحللها ويدركها, وهذا 

 محفزة للتفكير البصرح.

 الفصل الخامس

 /الستنتاجات والتوصيات والمقترحاتا

 أوالً: االستنتاجات:

 :ي  ضوء نتا ج البحث تم التو ص الى االستوتاجاال اآلتية

 التحصيص لط   الص  األول المتوسط. ارر استراتياية شكص البيا الدا رح ي  ريع مةتو  -2

استراتياية البيا الدا رح تبعث ي  نفو  الط   الثقة والمتعة وياعص نشىا هم ثكثىر حماسىاً  -1

 وحيوية.

 بعدد مم التو ياال موها: اناستكماالً لهذا البحث يو   الباحث/ ثانياً: التوصيات

 األحياء لاميع المراحص الدراسية.استمدام استراتياية البيا الدا رح ي  تدريق مادة  -2

عمص دوراال تدريبية للمعلميم والمدرسيم لتدريبهم على كيفية توظي  استراتياية البيىا  -1

 الدا رح ي  كص المواد الدراسية.

اايادة مم استراتياية البيا الدا رح ضمم مادة  را ت التدريق ي  قةم علوم الحياة ي   -3

بعىده تمىرجهم و لىك لتعلىيم الطلبىة علىى كيفيىة تطبيقهىا كلياال التربية والتربية األساسىية, 

 ومزاولتهم لمهوة التدريق.

اجىراء عىدد مىم الدراسىاال والبحىوت  اناستكماالً لهذا البحث يقتىرح الباحثى/ ثالثاً: المقترحات

 العلمية للتعرف على:

 ارر استمدام استراتياية البيا الدا رح ي  مراحص دراسية ثخر . -2
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اسىتراتياية البيىا الىدا رح يى  متغيىراال  ثرىردراسة ممارلة للدراسة الحالية للتعرف علىى  -1

 اخر .

 ارر استراتياية البيا الدا رح ي  مواد دراسية ثخر . -3

 المصادر

 أوالً: المصادر العربية:

المفاهيمية أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة (:1113ثبودالخ, نا لة سلمان عوض, أ -2

على التحصيل العلمي ودافع االنجاز وقلق االختبار والمؤجل لطلبة الصف التاسع في الكيمياء 

, رسالة ماجةتير غير موشورة, جامعة الوااح وعلوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية

 الو وية ي  نابلق.

لفرضيات في العلوم النفسية البحث التجريبي واختيار ا(: 1116البيات ,عبد الابار توييت,أ -1

 عمان االردن. -دار جهيوة للوثر والتوزيع ,والتربوية

 , دار المةيرة, عمان.3,  تصميم التعليم نظرية وممارسة(, 1111الحيلة, محمد محمود,أ -3

, الطبعة الثالثة, دار الكتا  طرائق التدريس واستراتيجيتها(:1113الحيلة, محمد محمود, أ -3

 ماراال.الاامع , األ

, دار ثسامة, 2  ,اساليب معاصرة في تدريس العلوم(, 1122المزرج , سليم ابراهيم,أ -1

 عمان.

طرائق تدريس العلوم الطبيعية)علم (.1113الدبة  ,ثحمد عصام و الح سعيد الشهاب ,أ -7

 ,العدد الثالث.16,موشوراال جامعة دمشت, كلية التربية,المالداألحياء(

, 1,  القياس والتقويم في العملية التعليمية(, 1111الدليم , احةان وعدنان المهداوح,أ -6

 مكتل احمد الدباغ, بغداد.

 , دار الشروا, القاهرة.2  ,اساليب تدريس العلوم(, 1111زيتون, عايش محمود,أ -1

 . , دار الشروا , عمان , األردن أساليب تدريس العلوم(  1111زيتون , عايش أ  -1

التغيرات العلمية و التكنولوجية المتوقعة في مطلع ( : 1111أ الزعانيم , جمال عبد رب  -21

, مالة  القرن الحادي والعشرين في المجتمع الفلسطيني و دور التربية العلمية في مواجهتها

 .211ص  – 62الاامعة ااس مية , المالد العاشر , العد الثان  ص 
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, الدار 2, معجم المصطلحات التربوية والنفسية(, 1113شحاتة, حةم وزيول الواار,أ -22

 المصرية اللبوانية, القاهرة.

, دار الفكر االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم(,: 1112عبد الة م, مصطفى, أ -21

 العرب , القاهرة.

التبادلي في تحصيل طالب الصف فاعلية التدريس (,1122العمشان  , حيدر حةيم حةم,أ -23

, رسالة ماجةتير غير موشورة ,جامعة بغداد, األول متوسط واتجاههم نحو مادة علم االحياء

 كلية التربية/ ابم الهيثم.

)فاعلية التدريس بالخرائط الذهنية في (. 1122الكرعاوح , ختام عدنان عبد الةادة ,أ -23

رسالة  دئ االحياء وتنمية تفكيرهن االبداعي(تحصيل طالبات الصف األول المتوسط في مبا

 ماجةتير موشورة , جامعة القدسية , كلية التربية.

, عالم موظومي , ربية 1,  تدريس العلوم للفهم(: 1113كمال عبد الحميد زيتون, أ -21

 الكتل, القاهرة.

تنمية مهارات ما استراتيجية شكل البيت الدائري ,فاعليتها في ( : 1111المزروع, هيا, أ -27

, وراء المعرفة وتحصيل العلوم لدى طالبات المرحلة الثانوية ذوات السعة العقلية المختلفة

 (, الرياض.17بحث موشور, مالة رسالة المليج العرب , عأ

استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية   )فاعلية (:1123أمهوا , مروة عل  عبدالهادح  -26

لدى طالبات الصف الحادي   في العلوم الحياتية  هارات التفكير المنظوميالمفاهيم العلمية وم

 .رسالة ماجةتير غير موشورة, الاامعة ااس مية :غزة.)عشر في غزة

في  أثر استخدام انموذج دانيال وهيلدا تابا التليمين:ميادة عبد الةتار عبا   المفرج , -21

, رسالة ماجةتير غير موشورة تحصيل المفاهيم االحيائية لدى طالبات الصف األول المتوسط

 ,الاامعة المةتوصرية ,كلية التربية األساسية.

, جامعة مؤتة, 2,  اساسيات القياس في العلوم السلوكية(, 1113الوبهان, موسى, أ -21

 عمان.

 ثانياً: المصادر األجنبية:

understanding the periodic table Ward , R.E and Lee , W.D , (2006): -1

of elements viaiconic mapping and sequential diagramming the 

, science activities . round house strategy 
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 (1ملحق )

 السادة الخبراء والمختصين الذين تمت االستعانة بخبراتهم أسماء

العلمههههههههي اللقههههههههب  ت

 واالسم

اللقههب العلمههي  ت مكان العمل التخصص

 واالسم

 مكان العمل التخصص

طرائهق تهدريس  أ.د. يوسف فاضل 1

 الفيزياء

الجامعهههههههههههههههههههة 

المستنصهههرية / 

كليهههههة التربيهههههة 

 األساسية

طرائههههههههههههههههههق  توفيق م.د 6

تهههههههههههههههههدريس 

 الفيزياء

جامعههة ديههالى/ كليههة 

 التربية األساسية

هنهههاء محمهههود  م.د 3

 القيسي

الجامعهههههههههههههههههههة  تربويةادارة 

المستنصهههههرية/ 

كليهههههة التربيهههههة 

 األساسية

م.م حسهههههههههههن  7

 علي

طرائههههههههههههههههههق 

تهههههههههههههههههدريس 

 العلوم

 متوسطة الطارق

أ.م.د. نادية حسهين  2

 العفون

طرائهق تهدريس 

 علوم الحياة

كليهههههة التربيهههههة 

 ابن الهيثم

أشهههواق زكهههي  2

 هاشم

مدرسهههة علهههم 

 األحياء

 متوسطة العراق

أ.م.د. بسمة محمهد  4

 احمد

تهدريس طرائهق 

 الكيمياء

كليهههههة التربيهههههة 

 ابن الهيثم

أسههماء حسههن  9

 جلوب

مدرسهههة علهههم 

 األحياء

 متوسطة العراق

أ.م.د.فهههائق فاضهههل  2

 أحمد

طرائهق تهدريس 

 الرياضيات

جامعهههة ديهههالى/ 

كليهههههة التربيهههههة 

 األساسية

    

 

 (3ملحق )

 خطة نموذجية لتدريس المجموعة التجريبية باستعمال استراتيجية البيت الدائري

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 دقيقة 42الزمن/                              الماء البناء الضوئي في النبات والموضوع /

 الشعبة /                     الصف / االول المتوسط                                  

ئكةا  الطالل المفاهيم والمعلوماال العلمية يى  ماىال  : أ المىاء و الغىذاء  -: ـ األهداف الخاصة

 (.والاذورو  البواء الضو    

 -: ـ األهداف السلوكية

 أتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن : -أوالً : في المجال المعرفي :

 يذكر دور ثشعة الشمق ي  عملية البواء الضو  . -2
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 ثهمية الكلوروييص.يبيم  -1

 يوضح الطريقة الت  يتم ييها الحصول على روا   ثوكةيد الكاربون. -3

 يحدد مصدر حصول الوباال للماء. -3

 يذكر وظيفة الاذور. -1

 يذكر المواد البةيطة الت  تحتاجها الوباتاال لصوع غذا ها. -7

 يشرح عملية  وع الغذاء .  -6

 -ثانيا: في المجال المهاري:

 ممطط يوضح عملية البواء الضو   .يرسم  .2

 -خطوات الدرس:

: تواولوا ي  الدر  الةابت كيفية توظيم اجةام الكا واال الحية, كمىا تعريوىا  دقائق( 2التمهيد )

الماىىىاميع الر يةىىىة الممةىىىة للغىىىذاء وهىىى  الكاربوهيىىىدراال والىىىدهوياال والبروتيوىىىاال  علىىىى

يتواول موضوع أالبواء الضو   ي  الوبىاال  اليومودرسوا لهذا  المعدنية والفيتاميواال واالم ح

 والماء (

الكبيىرة يى  ادامىة  ألهميتهمىاو لىك  لإلنةانجعص هللا أ سبحان  وتعالى ( الماء والغذاء رحمة 

 االستغواء عم ثح موهما . ال يمكو  , ياانةانالاةم عمص

 ( دقيقة12العرض )

 ؟ما هو تفةيرِك لعدم استغوا وا عم الماء : الُمدر 

 الص     يكون الةؤال موج  الى جميع 

المذيل للمواد  وألن مادة اساسية ادامة عمص الاةم لحاجة الاةم الي  بكمياال كبيرة  ألن : الطالب

لمىواد االساسىية والفضى ال وكىذلك هىو مهىم جىدا يى  تمفيى   لاميىعالوسط الواقص  وألن الممتلفة 

 درجة الحرارة .

 عو  ال نةتغو يوحم  , ا اً  احةوا: الُمدرس

 : ماه  اهمية الغذاء لاةم االنةان ؟ الُمدرس
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: تىىأت  اهميىىة الغىىذاء كونىى  المصىىدر االساسىى  لتزويىىد الاةىىم بالطاقىىة التىى  يحتاجهىىا للقيىىام الطالههب

 مهم ي  عملية الومو. بالعملياال الحيوية وكذلك

رحلة مىا ثم انهىا هو توقعِك هص يتوق  نمو االنةان ي  م نمو, يماي  حالة  ياانةان: ا ا  الُمدرس

 عملية مةتمرة ؟

: االنةىىان يىى  حالىىة نمىىو مةىىتمرة, قىىد يتوقىى  نمىىوه بىىالطول يىى  يتىىرة معيوىىة لكىىم تعىىويض الطالههب

 الم يا الميتة مثص كرياال الدم الحمراء والتئام الاروح يبقى مةتمر  ول حياة الفرد .

 بة.المدر : احةوا على هذه االجا

 : ان مصدر الغذاء االساس  ي  الطبيعة هو الوباال , يكي  يقوم الوباال بصوع الغذاء ؟ الُمدرس

: يقوم الوباال بصوع الغذاء عىم  ريىت عمليىة البوىاء الضىو   حيىث يقىوم بأخىذ غىاز روىا   الطالب

المضىراء( ويحولهىا  اوكةيد الكاربون والماء وبمةاعدة الضىوء وبواسىطة اليمضىور أالب سىتيدة

 الى سكر العول ويقوم بمزن  ي  جةم  بشكص نشأ نبات  .

 ثحةوا: الُمدرس

 ؟مم ثيم يحصص الوباال على الماء  : الُمدرس

 يحصص الوباال على الماء مم التربة. :طالبال

 احةوا:  ُمدرسال

 كي  يمتد الوباال الماء مم التربة؟:  الُمدرس

 الموجىىودة يىى  االورااجىىذور الوبىىاال تمىىتد المىىاء مىىم التربىىة مىىم خىى ل الثغىىور  :الطالههب

 .بكم بارك هللا:  الُمدرس

 القاعدة: : استوتا رابعاً 

أمفىىىاهيم عامىىىة( وكتابىىىة المفىىىاهيم الفرعيىىىة كتابىىىة الطىىى   لموضىىىوع الىىىدر  الىىىر يق  -2

 باستعمال كلماال الربط أمم, ي , الواو(.

كىىص ماموعىىة تىىوظم المعريىىة بواسىىطة اسىىتعمال الممطىىط بوضىىع المفهىىوم  : اآلنالمههدرس

 الر ية  والمفاهيم الفرعية واستعمال ثدواال الربط أمم ثو ي  والواو(.
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 الطالل: دور اشعة الشمق ي  عملية البواء الضو  .

  الل ثخر: ثهمية الكلوروييص.

 كيفية الحصول على روا   اوكةيد الكاربون. الل ثخر: 

 كيفية حصول الوباال للماء. الل ثخر: 

 وظيفة الاذور.  الل ثخر:

 المواد البةيطة الت  تحتاجها الوباتاال لصوع غذا ها.  الل ثخر:

 جيد جداً. :المدرس

كتابة األهداف الما ة بتصميم شكص البيا الدا رح ي  ثسفص الورقة التى  سيرسىم عليهىا  -3

 الشكص ثو ي  ورقة خارجية .

 ألهداف الما ة بتصميم شكص البيا الدا رح اكتبوها ي  ثسفص الورقة:: ما االمدرس

 دور اشعة الشمق ي  عملية البواء الضو  . -2

 ما ثهمية الكلوروييص. -1

 كي  يتم الحصول على روا   اوكةيد الكاربون. -3

 كيفية حصول الوباال للماء. -3

 ما ه  وظيفة الاذور. -1

 غذا ها.المواد البةيطة الت  تحتاجها الوباتاال لصوع  -7

تاز ة المعلوماال  اال الع قىة بىالمفهوم الر يةى  ئلىى سىبعة ثجىزاء ر يةىة ثقىص ثو ثكثىر  -3

قطاعىاال التى  حىددال بارويم  لك بالتعاون بيم الط   والمدر , وكتابتها بكىص قطىاع مىم ال

( يىى  الةىىاعة , رىىم االنتقىىال الىىى القطاعىىاال 21رقىىم أبىىدء مىىم القطىىاع األقىىر  ئلىىى موضىىع 

 اه حركة عقار  الةاعة نفةها.االخر  باتا

 قطاع: كصالمدر : اكتبوا القطاعاال الفرعية ب

 القطاع األول : دور اشعة الشمق ي  عملية البواء الضو  .

 القطاع الثان  : ما ثهمية الكلوروييص.

 القطاع الثالث: كي  يتم الحصول على روا   اوكةيد الكاربون.

 ء.القطاع الرابع : كيفية حصول الوباال للما
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 القطاع المامق: ما ه  وظيفة الاذور.

 القطاع الةاد : المواد البةيطة الت  تحتاجها الوباتاال لصوع غذا ها.

المدر : اآلن يعرض كىص  الىل التصىميم الىذح  ىمم  علىى الطى   االخىريم أمرحلىة  -3

 عرض الشكص(.

 بدث عرض الشكص لكص ماموعة. -

 سوف ارسم لكم شكص البيا  الدا رح ثعزا  المدر :  -

 يطلل المدر  مم الط   عمص ملصت يعلت ي  احد اركان الص  لمدة اسبوع. -1

األسىىئلة  التاليىىة للتأكىىد مىىم مىىد  تحقىىت ثهىىداف  الُمىىدر وجىى  ي دقههائق(/ 2) التطبيههق -خامسههاً 

 وعلى الوحو اآلت : الدر 

  ؟ دة تتم بمةاع ي  الوباالالبواء الضو   / ان عملية  2 

 ه  ؟الكلوروييص / ان يا دة  1 

 الكاربون؟ كي  يتم الحصول على روا   ثوكةيد/  3 

 / بيم كيفية حصول الوباال على الماء؟ 3 

 ه  ؟وظا   الاذور / مم اهم  1 

 ؟عدد المواد الت  تحتاجها الوباتاال لصوع غذا ها /  7 

 التمريواال .الواجل البيت / ث لل مم الط   مراجعة الموضوع وحص 

 لموضوعلوالشكص االت  يوضح شكص البيا الدا رح 
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 -االهداف الما ة:

 يذكر دور ثشعة الشمق ي  عملية البواء الضو  . -2

 يبيم ثهمية الكلوروييص. -1

 يوضح الطريقة الت  يتم ييها الحصول على روا   ثوكةيد الكاربون. -3

 يحدد مصدر حصول الوباال للماء. -3

 وظيفة الاذور.يذكر  -1

 يذكر المواد البةيطة الت  تحتاجها الوباتاال لصوع غذا ها. -6
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 (2ملحق )

 االختبار التحصيلي بصيغته النهائية

 :اختر االجابة الصحيحة مم بيم المياراال االربعة

 ضرورح لـ : Kيكون ييتاميم  -2

 بواء الم يا  -د                    نمو العظام -       تمثر الدم       -ضرباال القلل         -ث

 الازء المؤشر علي  ي  الصورة الت  امامك  يمثص : -1

 سويت الورقة -القرص الوسط            د -الشعيراال         -الوصص             -ث

 

 

 البقعة العيوية ه  التركيل المةؤول عم الحق ي  :  -3

 االميبيا . -دالهايدرا .           - البراميةيوم .           -اليوغليوا .             -ث 

 ثحد المكوناال التالية التدخص ي  التركيل الكيميا   لازيئاال الدهوياال :  -3

 .ماوعة الكاربوكةيص -.           داالوكةايم  -      الكاربون  -الهيدروجيم .         -ث 

 يقصد باالنتحاء الضو   , اتااه : -1

 الازء المضرح ل على والاذر ل سفص -و االجةام الغريبة              الوباال نح -ث

 الوباال نحو مصدر الضوء -حبو  اللقاح نحو المبيض              د - 

 تفرز غدة البوكريا  االنةوليم ي  الدم وتفرز انزيماال ي  االرو  عشر لذا يه  غدة  : -7

  اال ايرازاال معقدة  -  اال ايراز داخل  وخارج                      -ث

 تفرز االنزيماال يقط -توظم عمص الم يا                              د - 

 تقتصر ردود ايعال الوباتاال على االستاابة للتغيراال ي  درجاال الحرارة والضوء بةبل :  -6

 عدم امت كها لاهاز عصب   -عدم امت كها ل سوا                               -ث

 امت ك بعضها للشعيراال-مت كها لاهاز عصب                            دا- 

 تتحور اوراا نباال الصبير الى اشواك وساق  الى نصص ورق  لغرض :  -1
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 الحصول على كمية اكبر مم الضوء -الحصول على كمية اكبر مم مياه االمطار           -ث

 جذ  الحشراال اليها-د            تقليص تبمر الماء                           - 

 تصو  الفيتاميواال حةل  وبانها الى ماموعتيم هما :  -1

 تذو  ي  االحماض, تذو  ي  الكحول-تذو  ي  الماء, تذو  ي  الدهون                    -ث

 تذو  ي  الماء , تذو  ي  الكحول-تذو  ي  االحماض , تذو  ي  الدهون             د- 

 يحتا  جةم االنةان لكمياال كبيرة مم الكاربوهيدراال ألنها مصدرا اساسيا : -21

 لتمثر الدم والاروح     -لبواء االنزيماال                                           -ث

 لبواء الهرموناال -للطاقة وبواء الم يا                                   د - 

 ور الوقا الى :يعود نمو الطفص بمر-22

 تعويض الم يا الميتة -اضاية خ يا جديدة                                -ث

 الزيادة ي  وزن الطفص -الزيادة ي  حام الم يا                        د - 

 مم الحيواناال التالية مم يلاا الى الهارة ي  الشتاء ويعود ي  الربيع  :   -21

 اسرا  الاراد -الة ح  الصحراوية      د -االسماك          -ة       الثعالل الصحراوي -ث

 يقع المحيط الحيوح حةل رثح العلماء مابيم : -23

 م دون أم. . ( 1361م يوا أم. . ( و 3111 -ث 

 م دون أم. . ( 1111م يوا أم. . ( و 2111 -  

 م دون أم. . ( 3661م يوا أم. . ( و1661  -  

 دون أم. . ( م 1111م يوا أم. . ( و 2111 -د 

 : األحيا يةثح مم العوامص التالية ال يوتم  الى العوامص  -23

 الماء . -الهواء .                     د -الحرارة .                 -الضوء  .            -ث

 اح مم الملوراال التالية  يُعد ملورا ً كيميا يا ً : -21

 يض ال مصاي  الوفط  .  -            غبار  واعاال االسموا.                 -ث

 هباء أسمام( المداخم -الفض ال الموزلية .                                د - 

 التلوت الواتج عم االكثار مم استمدام الهات  الوقال يةبل تلورا   : -27

  احيا  -ضوضا   .              د -اشعاع  .           -حرارح .              -ث

 ضد االشعة الفوا بوفةاية بالرمز : لألرضيرمز للطبقة الواقية  -26
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 O4 -د                         O                     - O2                       - O3 -ث

 مم مصادر تلوت بيئتوا بالمواد المشعة  :   -21

 حوادت المفاع ال  -مصانع االجهزة الكهربا ية                             -ث

 حدوت تل  ي  مصاي  الوفط -انعدام اجهزة الحماية ي  المصانع                 د - 

 تؤدح الحرا ت الكبيرة للغاباال الى :  -21

 ي  الاو Co2قلة نةبة ال  -ي  الاو                    Co2زيادة نةبة ال  -ث

 ي  الاو O2قلة نةبة ال  -د                ي  الاو  O2زيادة نةبة ال  - 

 ان الهزاال االرضية تؤدح الى حدوت :  -11

 جرف ل راض  الزراعية  -اعا ير وعوا                               -ث

 انهيار ي   بقاال االرض -د وبان ي   الثلو                              - 

 يتم التملد مم المياه الملورة بصورة  حية عم  ريت : -12

  بها ي  االنهار -الطمر الصح          د -اعادة تدويرها         -        اعادة معالاتها  -ث

 تةبل المبيداال الكثير مم اال   للبيئة بةبل :  -11

 ةم  العال  تركيزها ال -تحللها الةريع ي  الطبيعة                                 -ث

  عوبة الةيطرة على تاريرها -ها ي  االنةاة الدهوية                             دمتراك - 

 يقصد بالظاهرة المةماة باالحتبا  الحرارح بانها :  -13

 CO2خلو االرض مم  بقة غاز ال  -         ارتداد قةم مم اشعة الشمق الى االرض  -ث

 وجود  بقة تحم  االرض مم اشعة الشمق -الرض           دالى ا CO2ارتداد قةم غاز ال  - 

 ان قلة سقو  االمطار يؤدح الى تصحر االراض  بمرور الوقا بةبل :  -13

 حدوت العوا   الترابية    -قلة االبار المتويرة                                 -ث

 التربة للماءيقدان  -الموقع الاغراي  للصحراء                     د - 

 تةمى غاباال االمزون ي  البرازيص بر ة العالم لكونها :  -11

 غوية بالغاباال الطبيعية   -معتدلة درجة الحرارة                                       -ث

 وييرة بالهواء الوق  -وييرة بالمياه العذبة                                       د - 
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 بثقل االوزون ه  عبارة عم :  ان الظاهرة المةماة -17

 حول االرض CO2 بقة مم غاز  -                    يتحة يوا القطل الاووب  لألرض -ث

 مم الغ ف الغازحCO2خرو   -تفاعص ي   بقاال الاو العليا                         د - 

 ي  الاو بةبل :  CO2تزداد نةبة غاز روا   اوكةيد الكاربون  -16

 احتبا  سقو  االمطار  -الها ص ي  اعداد الوباتاال                            الومو  -ث

 زيادة سكان االرض  -زياد تصحر االراض                                 د - 

 يمتاز االقليم االستوا   بتووع االحياء و لك :  -11

 جاال الحرارة الرتفاع در -النمفاض درجاال الحرارة                           -ث

 لكثرة االمطار المتةاقطة -د                         لألحياءلوجود اضاءة جيدة  - 

 تةقط اوراا االشاار شتاءا ً ي  اقليم الغاباال الوفظية بةبل :  -11

 انمفاض درجاال الحرارة -وجود الوباتاال العشبية                              -ث

 توير المياه ييها -د                        عدم توير المياه ييها      - 

 توجد حيواناال قليلة ي  اقليم الموا ت المتامد القطبية :  -31

 لتامد المياه ي  االقليم  -  النعدام االشاار                                          -ث

 الحرارة النمفاض درجة-وجود حيواناال خطيرة                                 د -  

 الكثير مم القوارض تحفر انفاا لها داخص التربة يان هذه التربة تمتاز بكونها تربة : -32

 مالحة مظللة - يوية ر بة         د -حامضية             -                     عضوية  -ث

 تةمى البكتريا بالمحل ال لكونها :  -31

 تُازء  االجةام بعد موتها  -تقوم بعملية البواء الضو                                    -ث

 تتغذ  على الحيواناال -تتغذ  على الوباتاال                                      د - 

 ان شدة االضاءة  اال تأرير واضح على احد الوباتاال التالية :-33

 الوباتاال المزهرة -نباال االير           د -لت العول          حوا -نباال الصبير          -ث

 اول خطوة يال ان نقوم بها اسعاف الشمد المغمى علي  ه  :  -33

 يتح ازرار الم بق  -                                  وضع  بهدوء على االرض   -ث

 اجراء التوفق اال طواع -د وضع يدنا تحا راس                                         - 
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 مم اهم االسبا  الت  تؤدح الى نزف االن  ه  : -31

 جفاف االغشية المما ية ي  االن  -وضع المدايئ الوفطية ي  الغرف المغلقة                 -ث

 اال ابة المةتمرة بةي ن االن  -انمفاض ضغط الدم المزمم                            د - 

 ور يمثص  ورة لـ : الشكص الماا-37

 

 خلع                                                                -ث 

 كةر بةيط  -  

 كةر مضاع   -  

 تورم   -د 

 عم االنةان ألكثر مم ر ت دقا ت يؤدح  لك الى ويات  بةبل :  O2عود انقطاع ال  -36

 انمفاض نةبة الةكر ي  دم   -ي  ر ت                                CO2زيادة ال  -ث

 انمفاض ضغط دم  -موال خ يا دماغ                                   د - 

 تتميز الحروا الشديدة عم الحروا البةيطة بكونها :  -31

 رار الالدتؤدح الى احم -                            تةبل تلفا ألنةاة تحا الالد -ث

 تةبل حاالال اغماء -تةبل حرقة وثلم                                        د - 

 يال عدم  ل الماء على وج  المصا  بالصعقة الكهربا ية الن  لك يؤدح الى : -31

 حدة الصعقة الكهربا ية   -                              زيادة حدة الصعقة الكهربا ية  -ث

 تمزا جلد المصا -المصا                                          د تشوه جلد - 

 يوصح بوضع موديص مم القماش بيم يك  المصا  بالصرع :   -31

 لموع عض لةان  -لموع تكةر اسوان                                             -ث

 للتقليص مم شدة توفة  -دللتقليص مم ارتااي                                         - 
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 (4ملحق )

 

 

 

النتهههههههائج النهائيهههههههة للمجموعهههههههة 

 التجريبية في االختبار التحصيلي

النتههائج النهائيههة للمجموعههة الضههابطة فههي 

 االختبار التحصيلي

درجههههههههات  ت

االختبههههههار 

 التحصيلي

درجههههههههات  ت

االختبههههههار 

 التحصيلي

درجهههههههههات  ت

االختبهههههههار 

 التحصيلي

درجهههههههههههههات  ت

االختبهههههههههههار 

 التحصيلي

2 36 21 11 2 31 21 11 

1 37 21 11 1 32 21 11 

3 31 11 16 3 31 11 12 

3 31 12 16 3 11 12 12 

1 33 11 16 1 11 11 12 

7 33 13 16 7 11 13 12 

6 33 13 17 6 16 13 12 

1 31 11 13 1 16 11 11 

1 31 17 13 1 17 17 11 

21 32 16 13 21 17 16 11 

22 32 11 13 22 11 11 11 

21 31 11 13 21 11 11 21 

23 31 31 12 23 13 31 21 

23 31 32 11 23 13 32 21 

21 31 31 11 21 13 31 21 

27 11 33 26 27 13 33 27 

26 11   26 11 33 21 

 التفا يص  التفا يص

 613 الماموع  133 الماموع

 13,111 الحةاب المتوسط  11,3 الحةاب المتوسط 

 3,137 االنحراف المعيارح 3,111 االنحراف المعيارح

 21,111 التبايم 13,1 التبايم
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