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 داءــــــاإله

 ــمم (. الــى منبع العمم والرحمة نبينا وشفيعنا محمد) صمـى اهلل عميو وآلو وس
لـى من أفتقده ولم يميمني القدر ألستزيد مـن رضاه  والدي " رحمو اهلل "  وا 
لى من جعل اهلل الجنة تحت قدمييا أواًل ثم أكرميا بالشَّيادة ثانيًا والدتــــ  "رحمهاهللا"يوا 

ل  ـى من أكرمو اهلل بالشَّيادة مع والدتو ووالدتي ...... أخي  " رحمو اهلل "وا 
ــــــيادة حتــــــى ا ا دعــــــا منــــــادي  ــــــييد وعمــــــى حــــــ  الشَّ لــــــى مــــــن تربــــــى عمــــــى  كــــــر أبيــــــو الشَّ وا 
ــــيادة التــــي أكــــرم  الجيــــاد لــــم يتــــاخر عــــن االلتحــــاق بركــــ  المجاىــــدين حتــــى أكرمــــو اهلل بالشَّ

 ابن أخــــي " رحمو اهلل "بيا أبيو من قبل ..................
ــــى كــــل شــــييد ضــــحى بنفســــة مــــدافعًا عــــن    ــــام عمــــومتي   وال ــــيدام مــــن أبن ــــة الشَّ ــــى بقي ل وا 

 أرض العراق العظيم حتى ينعم غيره بنعمة األمان والعيش الكريم. 
ــــــد الكــــــريم رحمــــــو اهلل تعــــــالى ((    ــــــو عب ــــــز )) أب ــــــى أخــــــوتي وأخــــــص مــــــنيم أخــــــي العزي ل وا 

ممًا ألصــــل الـــــى مـــــا وصــــمت لـــــوا اليـــــوم  وألىــــل بيتـــــي وأبنـــــام الــــ ين جعمـــــوا مــــن أكتـــــافيم ســـــ
لــــى كــــل الــــ ين آزرونــــي  وثبتــــوا خطــــاي ومنحــــوني  لــــى كــــل طالــــ  عمــــم   وا  عمــــومتي   وا 

 الثقة. إلى كل ىؤالم اىدي ثمرة  جيدي المتواضع ى ا.
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 شكر وامتنان

الحمدا هلل ال ي ال أرجو إال فضمو وال أخشى اال عدلو   الحمد هلل عدد خمقو ورضا نفسو وزنة      
    وأصحابو األبرارالنبي المختار وعمى آلو االطيار عرشو ومداد كمماتو   والصالة والسالم عمى

 .لعممام االخياروا
خراجيا إلى        أتوجو بالشكر إلى اهلل عز وجل ال ي منَّ عميَّ بإتمام ى ه الرسالة المتواضعة   وا 

 .عز وجل أن ينفع بيا طمبة العمم النور داعيًا وراجيًا المولى
التَّربوية  كما أتقدم بالشكر واإلمتنان إلى عمادة كمية التَّربية ابن الييثم  ورئاسة قسم العموم     

 والنَّفسية  ولى موظفي قسم الدِّراسات العميا في الكمية لما قدموه لي من تسييالت إلنجاز  البحث.
كما يسرني أن أتقدم بالشكر واالمتنان ألعضام لجنة الحمقة الدِّراسية المتمثمة باألسات ة كل من                 

   د ابتسام حسين فياض(  م. أ. )( و ميرعبد األفاطمة  .د ) أ.و حيدر مسير حمد اهلل (. د أ. )
) أ. م. د أحمد عبيد حسن ( و) أ.م. د سالم عبد اهلل سممان( و) أ. م. د عالم حاكم ناصر ( و

ال ين أسيموا في بمورة فكرة الدِّراسة وترصينيا  كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى األسات ة والمحكمين 
  .م وتوجييات سديدة ساىمت في إغنام البحثلمشورتيم ولما قدموه لي من آرا

وشكري وتقديري لألسات ة كافة ال ين درسوني في السَّنة التَّحضيرية وال ين أسيموا بخبرتيم      
 وتجاربيم العممية والبحثية الطَّويمة في بيان آرائيم ومقترحاتيم إلعداد مستمزمات البحث.

عمي عودة محمد( رئيس قسم العموم التربوية  د.أ. كما أاقدم شكري وامتناني إلى فضيمة )     
م. د. يونس حميد عزيز ( مشرف المغة لى )  وا  كمية اآلدا  الجامعة المستنصرية والنفسية في

لى ) إدارة مدرسة قمر بني ىاشم األساسية لمبنين ( لما   ة في تربية بغداد الرصافة األولىالعربي وا 
 البحث من بداية التَّجربة وحتى نيايتيا.قّدموه لي من مساعدة في إنجاز ى ا 

وأخيرا ...أسال اهلل العميم ر  العرش العظيم أن يضع ى ا اإلنجاز العممي في ميزان حسناتنا      
وأن ينفعنا بما عممنا وأن يعممنا ما ينفعنا في الدَّارين الدنيا وآلخرة   واعتصموا باهلل ىو موالكم فنعم 

 المولى ونعم النصير .  
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 مستخلص البحث

 :  ييدف ى ا البحث إلى اآلتي
 في تحصيل مادة عمم األحيام لدى طاال  الصَّف الثامن األساسي . خرائط العقل أثر استراتيجية . معرفة1
   .خرائط العقل في التَّفكير التَّاممي لدى طاال  الصَّف الثامن األساسي أثر استراتيجية . معرفة2

 اآلتيتين : وضع الباحث الفرضيتين الصفريتين ولمتحقق من ىدف البحث    
درجــات طاــال  المجموعــة  ي( بــين متوســط0.05داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) . ال يوجــد فــرق  ا1

ـابطة  التَّجريبيـة الـ ين ُسيادرَّسـون عمـى وفـق اسـتراتيجية خـرائط العقـل ومتوسـط درجـات طاـال  المجموعـة الضَّ
 تحصيل مادة عمم اإلحيام.اختبار لطَّريقة اإلعتيادية في ال ين ُسيادرَّسون عمى وفق ا

( بـــين متوســـط درجـــات طاـــال  المجموعـــة 0.05داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ) . ال يوجـــد فـــرق  ا2
ـابطة  التَّجريبيـة الـ ين ُسيادرَّسـون عمـى وفـق اسـتراتيجية خـرائط العقـل ومتوسـط درجـات طـال  المجموعـة الضَّ

 عمى وفق الطَّريقة اإلعتيادية في اختبار التَّفكير التَّاممي.  ال ين ُسيادرَّسون 
الضــــبط الجزئــــي )مجموعــــة تجريبيــــة ومجموعــــة ضــــابطة(  ات اإلختبــــار  ي ختــــار الباحــــث التَّصــــميم ا    

ـــاممي ـــر الت ـــار التَّحصـــيمي والتفكي ـــة البحـــث قصـــديًا مـــن طاـــال   البعـــدي لكـــل مـــن اإلختب ـــد أاختيـــرت  عين          وق
ـــف الثـــامن األساســـي  فـــي محافظـــة بغـــداد والتَّابعـــة إلـــى  ) مدرســـة قمـــر بنـــي ىاشـــم األساســـية لمبنـــين ( الصَّ

وقـد وقـع اإلختيـار العشـوائي عمـى شـعبة   ( طالباً 71بمغت )ا  المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة االولى  
( طالبـــًا لتمثـــل  36لمؤلفـــة مـــن ) ( طالبـــًا لتمثـــل المجموعـــة التَّجريبيـــة  وشـــعبة )ُأ( ا 35) ( المؤلفـــة مـــن ) 

ــابطة   كوفئــت مجمــوعتي البحــث فــي متغيــرات )العمــر الزمنــي باألشــير  ودرجــة مــادة عمــم  المجموعــة الضَّ
ــابقة فــي مــادة عمــم األحيــام  واختبــار رافــن  األحيــام فــي اختبــار نيايــة الكــورس األول  واختبــار المعمومــات السَّ

 مي (. واختبار التَّفكير التَّام   )لم كام(
إ  أعــد الباحــث إختبــارًا تحصــيميًا   وتــم إعــداد أداتــين ىمــا اإلختبــار التَّحصــيمي واختبــار التَّفكيــر التَّــاممي      

لمفصــول الثالثــة األخيــرة مــن كتــا  عمــم األحيــام لمصــف الثــامن األساســي وتــالف اإلختبــار التَّحصــيمي مــن 
واصـــفات لضـــمان صـــدق اإلختبـــار  وكـــان عـــدد ( فقـــرة موضـــوعية ومقاليـــة  اســـتخدم الباحـــث جـــدول الم40)

أمـا  ( فقـرتين 2فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد  وكـان عـدد الفقـرات المقاليـة )  (38) الفقـرات الموضـوعية
وتــم حســا  الخصــائص   ( فقــرة مــن النــوع اإلختيــار مــن متعــدد 30اختبــار التَّفكيــر التَّــاممي فقــد تــالف مــن )

 ختبارين.السايكومتريو والثبات لكال اإل
 ( لعينتـين مسـتقمتين غيـر متسـاويتين  t –testوتـم تحميـل البيانـات ومعالجتيـا إحصـائيًا باعتمـاد )معادلـة   
  واإلنحـراف المعيـاري  ومعامـل ارتبـاط بيرسـون كرونبـا، معادلـة ألفـا و   20 -معادلة كيـودر ريتشاردسـون و 

 ائل إلى الفقرات الموضوعية(.وفعالية البد  والقوة التمييزية لمفقرة  ومعامل الصعوبة
 وجـود أثـر السـتراتيجية خـرائط العقـلوفي ضـوم النتـائا التـي تـم معالجتيـا إحصـائيًا أشـارت النتـائا إلـى      

لطـال  الصـف الثـامن األساسـي لصـالج المجموعـة  التَـّاممي في التَّحصيل في مادة عمم األحيام وفي التًّفكير
 .لتَّوصيات والمقترحاتالتَّجريبية  وقد تم وضع عدد من ا
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 ثبت املحتىيات


 الصفحة املىطىع

  آلاًت اللسآهيت 

  إكساز اإلاشسف

  ىي ـــــاللغ إكساز الخبير 

  إكساز الخبير العلــــــمي

  إكساز لجىت اإلاىاكشت

 أ ؤلاهداء

 ب شكس وامخىان

 ث مظخخلص الدزاطت باللغت العسبيت

 ج - ر اثـــــــزبذ اإلادخىي

 ج إلاخططاثزبذ ا

 ح كالــــــــــــــــــــزبذ ألاش

 خ -ح  داول ـــــــــــزبذ الج

 د -خ  مـــــــــــــــــــــزبذ اإلاالخ

عريف باالفصل ألاول : 
َّ
 1 - 16 لبحثالت

: مشكل
ً
 2 ت البدثــــــــــــأوال

: أهمي
ً
 5 ت البدثـــــــــــــــــزاهيا

: ه
ً
 12 دف البدثــــــــــــــــــــــزالثا

: ف
ً
 12 سطيخا البدثـــــــزابعا

: خدود البدث  
ً
 12 خامظا

 :
ً
 13 جددًد اإلاصطلحاثطادطا

 17 - 85 الفصل الثاوي: خلفية هظرية ودراسات سابقة

 18 اإلادىز ألاول : خلفيت هظسيت

 
أ
 28 خسائط العللل ىظسيتطع الألا

 61 ســكيــــــــــالخف

أملي فكير الخَّ  62 الخَّ

 81 اإلادىز الثاوي: دزاطاث طابلت

: دزاطاث جىاولذ اطتراجيجيت 
ً
 81 خسائط العللأوال

: دزاطاث جىاولذ
ً
فكير ا زاهيا أملالخَّ  83 ي ـــــــــــــــــــــلخَّ

 85 ابلت اث الظَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحىاهب ؤلافادة مً الدزاط 



 ج
 

 86 - 124 مىهجية البحث وإجراءاثهالفصل الثالث : 

جسيبي  صميم الخَّ : الخَّ
ً
 87 أوال

: جددًد مجخمع البدث واخخياز عييخه 
ً
 88 زاهيا

جسيبي   : الّظالمت الداخليت للخصميم الخَّ
ً
 90 زالثا

جسيبي   : الّظالمت الخازحيت للخصميم الخَّ
ً
 96 زابعا

 
ً
 98 : مظخلصماث البدث خامظا

: جددًد أد
ً
 102 البدث  يــــــــــــــــــــاجطادطا

 :
ً
جسبت إحساءاثطابعا  122 جطبيم الخَّ

 : معىك
ً
جسبتــــزامىا  123 اث جطبيم الخَّ

: الىط
أ
 123 ائل ؤلاخصائيتـــــــــــــــــــــــــــــــجاطعا
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 :   شكمة البحثم  : أكالن    
 جيالك كنك مـك كالت  في العي  ان كتطكر  ان كتسارع ان يشيد تنافسنحفي نعيشي اليكـى في ظؿ عالـو     
 اإلتصاالت كالمعمكمات ، إذ يكاجو الميربكف كأكلياء األمكر تحدياتؼ بانوي عالـ كصى كيي 

اليـك ًلمكاجية في كيفية إعداد طمبة تمؾ المشكبلت تتمحكر  ف مكجكدة سابقان ،اذجديدة لـ تك
اممة ، نمية الش  الت   اكرأىـ مححتى أصبحت تنمية المكارد البشرية مف  تحديات الميستقبؿ،

يـ ىك الذم مً عٍ الت   فٌ باعتبار أ نمية كغايتيا معان فبل تنمية بدكنو ،عد األنساف ىك أداة الت  كيي 
 . ، كيضمف لؤلمو مكانتيا بيف األمـقكؿ البشرية نكعان كمستكل يصكغ العي 

كيؼ يفكركف ال كيؼ يحفظكف،  بلبيـ الط  مً ربية الحديثة ىك تعٍ مف أىـ أىداؼ الت   إف       
صكات مف قبؿ ـ ، كبالرغـ مف تعالي األم  عى ـ كليس عمى كمية الت  م  عى أكيد عمى كيفية الت  كالت  

ريس التي دٍ رائؽ الحديثة في الت  ستعماؿ الط  إعميمية في ضركرة القائميف عمى العممية الت  
كتجعموي  البتي تسيـ في تنمية تفكير الط  ال ةراسيالد  اىج طكر الحاصؿ في المنتتناغـ مع الت  

التي  فكير ، كمحاكلة إيجاد أكبر عدد مف الحمكؿً صكر كالت  خيؿ كالت  يعتمد عمى نفسًو في الت  
 ما. ك قضيةأى ةو شكممي صالة لً تتصؼ بالجدية كاأل

( سنة 12مػف ) أكثر امتدتتكاضعة كالتي ستشعر مف خبلؿ خبرتو المي إالباحث  أف  إال      
دكات كالمقاءات ، كمف خبلؿ الن   اإلدارمالى الجانب  اضافةحياء ، األعمـ ريس في مجاؿ تدٍ 
 كاضحان  ىناؾ قصكران  أف   ، كأكلياء أمكرىـ بلبريسي المادة كالط  شرفي كتدٍ مع بعض مي 
كاقتصارىا عمى  ينعكس سمبان عمى تحصيؿ الط بلب ، دريسالت   طرائؽٍ  تعماؿساكمممكسان في 

ال تثير دافعية الط بلب في  كالحفظ األصـ كىذه طرائؽ التدريس ة الش رح كاإللقاءطريق
إلى أف الط بلب تعكدكا عمى الحفظ (  2006ممارسة عممياتيـ العقمية. كأشارت ) الدايني ، 

لى قصكرو كاضحو في تعميـ ائدة في قاعة الد رس ، مما أدل إالط ريقة الت قميدية ىي الس   ف  ، كأ
لى كافة كلمعمـك خاصة كىك ما يعزل إ العيمـك كتعم مو. كضعؼ في تحصيميـ لممكاد الد راسية

معظـ المدر سيف  فٌ الت قميدية في الت دريس. كا  الٌطريقة  ضعؼ الت حصيؿ العممي بسبب اعتماد
ال ييتمكف بربط الجانب الن ظرم بالعممي في الت دريس، كال يستخدمكف قدراتيـ في دمج 

ىماليـ استعماؿ الط رائؽ كاألساليب  االستراتيجيات ميارات الت فكير بالمحتكل الد راسي ، كا 
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لى تدني مستكل الت حصيؿ في مادة العمـك بكجو عاـ الحديثة مما أدل إكنماذج الت دريس 
 (2008،المالكي) توي الد راسات السابقة كدراسةكعمـ األحياء بكجو خاص فضبلن عف ما أكد

(.  2014ك) العنبكي،  ( 2010 ) الركابي،ك( 2008 الشحماني،)( ك 2008،لربيعيك)ا
، كفي تراجع نسبي  كأف الت حصيؿ الد راسي بشكؿ عاـ كالت حصيؿ العممي بشكؿ خاص متدفو

ـ  فيك دكف المستكل المتكقع تربكيان كاجتماعيان.  في مختمؼ المكاد الدراسية ، كمف ث
 ف  ، إذ إحياءمادة عمـ األ يسالحالي في طريقة التدر مشكمة البحث مما تقدـ تبدك لنا      
 كتقؼ عائقان  بلبتابة لدل الط  ممؿ كالر  الٍ  بعثي ت قميديةيـ المً عٍ بطرائؽ كأساليب الت  يس التدر 

، كنحف تحت  ت قدـ المعرفي المتسارعيا ال تتماشى مع ال، ألنٌ  ـفيال يحكؿ دكف تحقؽ عممية
رائؽ كاألساليب عمى رفة ، إذ تعتمد ىذه الط  قني اليائؿ كتراكـ المعٍ العممي كالت  طكر مظمة الت  

سمبيان  البأك ترتيب كتجعؿ دكر الط   خطيطدكف ت البىف الط  سرد المعمكمات كحشكىا في ذً 
   .      معرفيكتحصيمو ال تفكيرهً  اسمكب عميمية مما ينعكس عمىفي العممية الت   كميمشان 
مـك لى استراتيجيات كطرائؽ تدريس حديثة في العي إبحاجة  بلبالط   رل الباحث أف  لذا ي     

 ثراء معمكماتيـ، مف خبلؿً ا  أمؿ ك كالت   فكيرساعدىـ عمى الت  خاصة كبقية المكاد عامة لتي 
العبلقات بيف  ساعدىـ عمى الفيـ كتكجيورس الذم يي شاركة الفاعمة في الد  منحيـ الفرص لممي 

 يامن، رسىداؼ الد  سيـ في تحقيؽ أى لى أفكار جديدة كتنبؤات جديدة تي إكصؿ مت  المعمكمات ل
 .خرائط العقؿ ةياستراتيج يى تنسجـ مع تطكرات ىذا العصر، التي الحديثة االستراتيجيات

معرفة ندىا كمحاكلة إيجاد الحمكؿ ليا ك مثؿ ىذه المشكبلت ال بد مف الكقكؼ ع فٌ إذ إ     
مط بلب في مادة عمـ االحياء كمحاكلة دعـ المعرفي لتحصيؿ التكل في مسأسباب التدني 

 ات كأدكات كطرائؽ تساعد عمى حؿالبرامج التعميمية التي تزكد الط بلب باستراتيجي
المشكبلت الحاصمة في ىذا المجاؿ ، األمر الذم جعؿ الباحث أماـ مشكمة تتعمؽ بمكضكع 

 كضع عدة تساؤالتما تمخض ب الحمكؿ ليا كىكالبحث الحالي كتفاصيموي، كالبد مف إيجاد 
المفتكحة الى عينة تكجيو بعض األسئمة بالباحث  قاـحقؽ مف ذلؾ مت  كلً مف قبؿ الباحث ، 

امف ؼ الث  سكف مادة عمـ األحياء لمص  در  ممف يي  ان سميدر   ( 30 مف ) ةعشكائية متككن
 تربية بغداد الرصافةل ة العامةالمديري متكسط( في مناطؽ متفرقة مفالاني األساسي)الث  
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( استبانات منيا لككف 9 ستبعاد ) ب ( كقد تـ ا – 2) كممحؽ ( أ -2االكلى، ممحؽ ) 
(  ج 2( سنكات) ممحؽ  8) لمميدر سيف كالميدر سات أقؿ مفالخدمة الفعمية في الت دريس 

د الن يائي المتبقي خبرتيـ غير كافية في ىذا المجاؿ كبذلؾ يككف العد ف  كيعتقد الباحثي أ
 األسئمة اآلتية. االستبانات كتضمنت كميدر سة  ان ( ميدر س 21)    لمعينة 
 استراتيجية خرائط العقؿ ؟  لديؾ معمكمات عفىؿ  /  1س 
 ؟ الث امف االساسي في عمـ األحياءىؿ يكجد تدًف في مستكل تحصيؿ طيبلب الص ؼ / 2س 
 حديثة ؟ تدريس مـ االحياء بطرائؽىؿ ترغب أف تيدىر س مادة ع / 3س 
 مستكيات بمـك ؟ مكمات عف/  ىؿ لديؾى مع 4س  

 أممي ؟فكير الت  معمكمات عف الت   ىؿ لديؾ /  5س 
 الت فكير الت أممي ؟ كاختبارات ىؿ لديؾ معمكمات عف مقاييس/  6س 
 :   د ( - 2كمكضحة في ممحؽ )  كفؽ اآلتياألسئمة أعبله  فكانت نسب اإلجابات عإذ 
ممػف أجػابكا بكجػكد تػدًف فػي %  76،  لدييـ معمكمات عف استراتيجية خرائط العقؿ 10%  

ممف يرغبكف بتدريس  % 100تحصيؿ الط بلب في مادة األحياء لمص ؼ الث امف األساسي ، 
 %19 لػدييـ معمكمػػات عػف مسػتكيات بمػـك ، % 14 ، مػادة عمػـ األحيػاء بطرائػػؽ حديثػة 

 الت فكير الت أممي . لدييـ معمكمات عف  %14ف الت فكير الت أممي ، لدييـ معمكمات ع
 مسػتعممةرائػؽ الاعتقاد الباحث بكجكد قصكر كاضح  فػي الط  لتؤكد  تائجي كعميو جاءت الن      

قميديػػػة التػػػي تعممػػكا بيػػػا سػػػابقان ممػػػا رائؽ الت  بػػػالط   يفسػػػكف  متمسػػكدر  ريس كال يػػػزاؿ المي دٍ فػػي الت ػػػ
 .دييـأممي لفكير الت  كضعؼ الت   ؾ عمى طمبتيـ في انخفاض الت حصيؿانعكس ذل

خرائط  ةحياء باستعماؿ استراتيجيتفعيؿ تدريس مادة عمـ األ إلى لذا يطمح الباحثي      
أممي ، حيث تحدد راسي  ك تفكيرىىـ الت  حصيؿ الد  عسى أف تيسيـ في رفع مستكل الت   العقؿ

 -ي :شكمة البحث بالسؤاؿ اآلتمي 
عمـ ساسي لمادة امف األؼ الث  ص  بلب الطي  خرائط العقؿ في تحصيؿً  ةما أثر استراتيجي    
 أممي ؟ حياء ك تفكيرىـ الت  األ
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 :   ىمية البحثأ   :ثانيان  
اإلتصاالت  جيا كعصرلك ك كنالعصر الذم نشيده اليـك ىك عصر العمـ كالت   ف  إ     

ف  كالمعمكمات  ت الحياة، قمص دكر المدرسةريع في شتى مجاالي الس  طكر التقنالت   ، كا 
أصبحت  مف ثـ  ، ك رفة كالخبرات التي يحتاجكف اليياالمع بلبكالجامعة في تزكيد الط  
عمييا ىي كيؼ يتعممكف  بعميمية أف تيدر  ممدرسة كالمؤسسة الت  الميارات التي يمكف لً 

فكير ، ي إستراتيجيات حديثة تثير الت  ، كلعؿ تبنسدر  المي  بمفردىـ ، كبمساعدة يسيرة مف
ممدرسة الحديثة كالجامعة التي ىداؼ الرئيسة كالميمة لً مف األ د  اتي يعكتشجع العمؿ الذ  

مية التي عم  الت   –يمية عمً ، كتأتي االستراتيجيات الت  مكاكبة مستجدات األلفية الثالثة تطمح الى
 –يمية عمً الة في العممية الت  الستراتيجيات الفعٌ يمكف اف تحتؿ مكانان بارزان مف بيف حركة ا

ىداؼ الة في تحقيؽ األمية التي أخذت في اآلكنة االخيرة تفرض نفسيا كاستراتيجية فعٌ عم  الت  
 (25:  2010،) نكفؿ ، ك فلاير                                                 ربكية .الت  

ساس تيا حجر األدٌ ريسية كعدٍ رائؽ الت  مط  أىمية بارزة ككبيرة لً  ربية الحديثةلقد أكلت الت       
ريس لتكاكب دٍ ركرم إبتكار طرائؽ جديدة في الت  ، كأصبح مف الض  عميميةفي العممية الت  

ك  كفراسية كمحتكياتيا ، لذلؾ أكد المعنيطكر الحاصؿ في أىداؼ المناىج الد  كتساير الت  
ستراتيجيات الحديثة التي تجعؿ مف اال تعماؿسالى إعكة بالد   يكفبك ر الت   كفكالباحث كفيتمالمي 
 ( 7: 2005،  فاطمةك  ) رزكقي     عميمية .          محكران نشطان في العممية الت   البالط  
قىٍد جاء عف       ( الذم عيقد في كزارًة الت ٍعًميـ  2005) المؤتمر العممي الحادم عشر لعاـ كى

ىداؼ تطكير األى  عدة ًنقاط ميمة التي كافستنصرية الجامعة المي العممي العالي كالبحث 
قدـ مف أجؿ مكاكبة الت  في أىكلكياتيا  ريسيةدٍ ساليب كاالستراتيجيات الت  رائؽ كاألحتكل كالط  كالمي 

 .يـمً عٍ الت  ك ـ م  عى كالت   في ميداف
    ( 11-17:  2005رية ، ) المؤتمر العممي الحادم عشر لمجامعة الميستنص              

 (2009) لعاـ ستنصريةجامعة المي نعقد في الٍ ادس عشر المي المؤتمر العممي الس  تـ عقد  كما
 ية فيريسدٍ الت   الط رائؽ إستخداـ أفضؿضركرة عمى ريس دٍ لت  با القائمة يئاتالي  ليؤكد عمى 

 ( 5-65:  2009نصرية ، ) المؤتمر العممي السادس عشر لمجامعة المست       .الت ٍدريس
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( تكجيت أنظار كزارة الت ٍعًميـ العالي كالبحث العممي الى عقًد  2010أٌما في عاـ )      
، كتـ الت أكيد خبلؿ المؤتمر  يـ العالي كالبحث العممي في العراؽمً عٍ إلصبلح الت  مؤتمر كطني 

يجاد طرائؽ تطكير ميارة الت  عمى مجمكعة مف اإلصبلحات منيا الت أكيد عمى    حديثةدريس كا 
عمى حديثة ركيز في المناىج الكالت   تياصياغالن ظر في اٍلمناىج ك تفكير، كذلؾ إعادة لم  كفٌعالة 

 . يـمً عٍ في الت  الحفظ كالت مقيف ساليب أبتعاد عف طبيؽ العممي كإلفكير كالت  إسمكب الت  
 (  3-9:  2010لعالي كالبحث العممي ، ) مؤتمر كزارة التعميـ ا                          

ًعمـ المعرفة، أٌف طريقة تعىم ـ الش يء تتأثر فيما بعد في مجاؿ بحاث كما تكصمت اال     
بإستخداـ تمؾ المعارؼ كتكظيفيا ، فالمعرفة الجيدة تيفيرس داخؿ الد ماغ عند تعم ميا ، كبيذا 

لييا ، ففيرسة المعمكمات في ذاكرة تصبح عممية إسترجاع المعرفة سيمة عند الحاجة إ
الط الب خبلؿ عممية الت ٍعم ـ مشابية إلستخداـ البطاقات في فيرسة كتب المكتبة ، كبناءن 

لضماف الكصكؿ  تممعمكماالجيدة ل فيرسةالعمى ذلؾ ينبغي اف يككف الت ٍعًميـ عمى أساس 
 خبلؿ الكسائؿ تيدع ـ الت ٍعًميـ مف، فأستراتيجيات تىسييؿ معالجة المعمكمات إلييا عند الحاجة
، كمخططات لممحتكل المعرفي الجديد ، حيث تزكدنا بأشكاؿكالمرسكمة ،المكتكبة كالمفظية

س  (  32: 2010) نكفؿ كالريماكم ،الب.إىتماـ الط  تخداـ النشاطات التي تقع ضمف مركز كا 
في ، حيث يـ الص  مً عٍ اؿ الت  ىتماـ بتكضيح االستراتيجيات كتطبيقيا في مجكلقد زاد اإل     

المختمفة ، المدرسية كالجامعية يـ مً عٍ مكف تطبيؽ ىذه االستراتيجيات في مجاؿ مستكيات الت  يي 
ف أربكية ، كيمكف طبيؽ كذات فائدة في المجاالت الت  مت  كقد تكرست الجيكد لجعميا قابمة لً 

بأدكات كاضحة ذات  ييفسيف الجامعير  دتدارس ،كالسيف في المى در  المي  تزكد ىذه االستراتيجيات
مى ـ أكثر إثارة كسيكلة كتشكيؽ . كأكثر فاعمية ، كتساعد عم  عى ، تجعؿ مف الت   ةأىداؼ رئيس

اؿ في نشط كفعٌ  متمقيلى إتمقي سمبي ، كتحكيمو مف مي  البالط   لدلتطكير إتجاىات إيجابية 
يا في يشكبلت التي ييكاجككاقعية لممي  معرفة جديدة ، كحمكؿ مناسبةل رفة كالكصكؿتكليد المعٍ 
 (27 : 1 / 2013قطامي ،  )                                                   بيئتو .
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عد تي  Minds Maps Strategyاستراتيجية خرائط العقؿ  كر أفٌ كمف الجدير بالذ       
كزبؿ مف مفاىيـ ا كالت ٍعًميـ كنظريةاٍلبنائية في الت عىم ـ  ظريةن  التطبيقا عمميا لما تضمنتو 

ـ تعاكنيا م  عى إيجابيا كالت   البمعنى كمف سماتيا أنيا تجعؿ الط   مـ ذم  عى ساسية يقـك عمييا لت  أ
أبحاث ميمر التي نيا تتماشى مع ، فضبل عف أ أمميفكير الت  الت   حسيفكليا دكر في ت ان مستمر 

رصة االزمة إلعادة بناء أفكاره كمراجعتيا كتقييميا كربط إذ تمنح الط الب الفتتصؿ بالذ اكرة، 
 ( 357: 2016، عطية)  عمكمات .الت عىم ـ البلحؽ بالت عىم ـ الس ابؽ يينمي القدرة عمى تذكر الم

مف أحدث تعتبر ( 2000 ، افبكز (عمى كفؽ رأم خرائط العقؿ كاستراتيجية     
ككنيا تمثؿ رؤية الط الب لممادة الد راسية كالعبلقات  ،تيكظؼ العقؿ اٍلبشرم االستراتيجيات في
 عد خزنيا في الذ اكرة.سترجاع المعمكمات ب، كما تيساعد عمى تذكر كاة بينياكالركابط المكجكد

 ( 113:  2014) الخطيب ،                                                           
لعشريف ريس مع بداية ثمانينيات القرف ادٍ لعقؿ في الت  كاستخدمت إستراتيجية  خرائط ا     

ـ كذلؾ م  عى بصرم في عممية الت  فكير الٍ لتككف لغة تحكيمية تفعؿ الت   عندما استخدميا ديفد ىيرؿ
بصرم الذم يعتمد عمى البصيرة المعمقة فقد صمـ ديفد ىيرؿ عدة أنكاع يـ الٍ مً عٍ ـ كالت  م  عى بالت  

ساسية مثؿ جمع المعمكمات كتذكرىا كتنظيميا كتحميميا كتكامميا األ فكيرمف عمميات الت  
 (  359:  2016) عطية ،                                كتقكيميا كتكليد االفكار منيا .

القرف العشريف برامج  فكير في ثمانينياتً راسات الخاصة بتعميـ ميارات الت  لقد أنتجت الد       
مج بيف كمف ىذه البرامج جاءت فكرة الد   بلبفكير عند الط  ة الت  متخصصة لتحسيف نكعي

راسية فيما يسمى قررات الد  عميمي خبلؿ عممية تدريس المي فكير كالمحتكل الت  ميارات الت  
 (178:  2014، كآخركف) زاير                                            . بخرائط العقؿ

تمثؿ الجيؿ الثالث مف أدكات الت عم ـ البصرية، بعد  العقؿخرائط استراتيجية  فإ     
ـ  المنظ مات البيانية في الثمانينيات، فيي  مخططات العصؼ الذىني في السبعينيات، ت
امتداد لمجيميف الٌسابقيف، كىي ضركرية لتعم ـ الط بلب في بناء كترتيب كتنظيـ كتطكير 

 ( 83:  2017،  قرني )                                     افكارىـ في بنيتيـ المعرفية.
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استراتيجية يمكف إستخداميا لتشجيع اٍلتعمؽ بدالن  إننا نؤمف بأف إعداد خرائط العقؿ يعدٌ      
عى الط الب الى ، حيث يسالتي تحفز الت عىم ـ الميتعمؽ مف الس طحية في الت عىم ـ ،أم المكاقؼ

الى . بينما الت عىم ـ الس طحي يميؿ ياكسياقكالمفاىيـ الجديدة األفكار محاكلة فيـ معنى 
 .يقكد الى تىعىم ـ ذم مستكل ضعيؼ، مما اإلقتصار عمى الحافز الخارجي
 ( 291: 2010) بكزاف ،                                                               

طبلعػػو كتصػػكره عمػػى معػػارفيـ كمسػػاىمتو المجتمػػع كا دكر كبيػػر فػػي تكيػػؼ حصػػيؿمت  كلً     
حصيؿ ات ، كعميو فالت  لى تحقيؽ الذ  إقدير سعيا حتراـ كالت  في بناء عبلقات حميمة تكسبو اإل

ساسػػيان يقػػاس عميػػو أربػػكييف ككنػػو يمثػػؿ مخرجػػان الت   لىػػديفً ىتمػػاـ مػػف يحظػػى بقػػدر كاسػػع مػػف اإل
أساسيان في القبكؿ لدراسة أعمى ككذلؾ ربكية ، فضبل عف ككنو شرطان مدل نجاح العممية الت  

 ( 4:  2011) الشمرم ،   شاط الكظيفي .عييف كممارسة الن  ىمية كبيرة في الت  أحصيؿ مت  لً 
كتحسيف أدائيػـ ىػك  بلبعي عمى رفع مستكل تحصيؿ الط  الس   لىيأمؿ الباحث إحيث      

ػ طيػبلبل حيػػاءاألعمػـ مػف أىػداؼ تػدريس مػادة  ، كيعتقػد الباحػػث أف ساسػياألامف ؼ الث ػالص 
عميميػة فأنػػو ىػػك محػكر العمميػة الت   الػبىػذه المػادة أذا تػـ عرضػيا كتدريسػػيا بنحػك يجعػؿ الط  

عميميػػة ، ىػػذا بػػدكره يػػؤدم الػػى إزالػػة القمػػؽ كالخػػكؼ الػػذم سػػيككف أكثػػر تفػػاعبلن مػػع المػػادة الت  
 .  البط  مفسي لً كازف المعرفي كالن  مما يحقؽ الت   البيشعر بو الط  

، كلػػف يكػكف بكسػػعنا الت غمػػب عمػػى الش ػػؾ كالت ػػردد فكيػر يسػػتخدـ إلسػػتكماؿ المٍعرفػػةالت   فٌ إ     
كالميشػػكبلت ، إال  بزيػػادة معرفتنػػا ، فالت ربيػػة تيعىم ػػـ المعرفػػة ، ألنػػو ال يكجػػد مػػا تيعم مػػو سػػكاىا ، 

فكيػػر بػػديبلن عػف المعرفػػة ، لػػذا كلكػف المعرفػػة ليسػت بػػديبلن عػػف الت فكيػر ، أكثػػر ممػػا يكػكف الت  
 ( 24:  1989)دم بكنك ،                                      .لى الت فكيرفإننا نحتاج ا

، يـمً عٍ الت  ك  ـم  عى فكير يحتؿ دكران رئيسان في عممية الت  الت   ف  ( إ 2001، ) الطيطيأشار     
كاكسابو  البمف رعاية الط   كاف البد  ك ،  كيينمىأة بؿ يأتي بمقدمات ييعمـ فكير ال يأتي فجفالت  

في تشكؿ الخمفية العممية البلزمة لديو ليتفاعؿ  يـكالمعمكمات كالميارات التي تيسالمعارؼ 
 ( 4:  2016،  عباس )       .جديدة قصي عف معمكماتمع نفسو كتقكده الى البحث كالت  
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بشرم منذي أف جنس الٍ لعقمية التي يمارسيا الٍ فكير عممية ميمة مف العمميات االت   كيعد      
فكير التي مارسيا منذي نساف كائف مفكر بطبعو كلكال عمميات الت  خمقوي اهلل عمى االرض ،كاإل

ستطاع الما  مف ثـ  دراؾ ما في نفسو كما في الككف مف حكلو ، ك إستطاع مف إكجكده لما 
نساف ، كقد حث القراف الكريـ اإللصالحوً  كيؼ مع البيئة المحيطة بو ، كتسخير ما فيياالت  

فادة مف مخمكقاتو . كما في االرض كعميو عمارة الككف كاإل فكير بكصفو خميفتوي عمى الت  
بيعية ككيفية حدكثيا كاىر الط  فكير مف إكتشاؼ الحقائؽ العممية كمنيا الظ  نساف بالت  تمكف اإل

بيعية كالفمكية كالكيميائية مف خبلؿ سانية كالط  نمـك اإللى المعرفة في العي إا ، كتكصؿ سبابيأك 
 (   9: 2011) العفكف كفاطمة ،                                  .       فكيرعمميات الت  

كنظران ألىمية الت فكير كعممية عقمية راقية في تطكير قدرات الط الب عمى ىيئة      
ير عميا تعمؿ عمى رقي الط الب كتطكر ات ذكية تأتي نتيجة ممارسة عمميات تفكيسمكك

، العمميات العقميةلعمماء منذي زمف طكيؿ بالمجتمع  بشكؿ عاـ ، كقد إىتـ الفبلسفة كا
جتيدكا ف دراؾ افسيرىا ي تكا  سرارىا رغبة منيـ في تطكير استراتيجيات كأساليب تساعدىـ ، كا 

فيا في مجاؿ الت عىم ـ كالت ٍعًميـ في تطكير ىذه العممية ، مما يجعؿ الط الب قادران عمى تكظي
 ( 16:  2010) نكفؿ ك محمد ،              .        جياداخؿ المؤسسة التعميمية كخار 

ربكية كغيرىا مف المؤسسات المجتمعية ىتماـ بشكؿ كبير في المؤسسات الت  زاد اإل     
ر قدرات أفراد المجتمع في معاصر لما لو مف أىمية بارزة في تطكي كاتجاهفكير بتعميـ الت  

ستثمارىا اإذا ما أحسف  ،ركة الحقيقية التي ال تنفدفكير ىك الث  مختمؼ مكاقعيـ ، لككف الت  
 (  19:  2010) أبك جادك ك محمد ،                            الة .بطريقة مناسبة كفعٌ 

فكير الذم تعميـ الت  االىتماـ  بك نظار ( عمى ضركرة تحكؿ األ2014 كيؤكد )القيسي،    
عتماد ستنتاج حمكؿ ليا، باإلاشكبلت، ككيفية طرائؽ مكاجية المي  بلبيركز عمى تعميـ الط  

   ( 40 : 2014 ، القيسي )                      عمى المعرفة العممية التي يمتمككنيا.     
تدريبيـ عمى أساليبو ، ك عتني بتعميـ الط بلب كيؼ يفكركفتربكييف ينبغي أف نبكصفنا ك      

، الحياة كيشارككا في بناء حضارتيـ، كيتعاممكا مع مجتمعيـحتى يستطيعكا أف ينجحكا في 
                                              ، إذف أنا مكجكد.              بل تفكير عدـ، ككما يقكؿ ديكارت، أنا أفكرفالحياة ب
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ستعماؿ االستراتيجيات الحديثة في تعميـ إس عمى در  كالمي  البتدريب كممارسة  الط   فٌ إإذ     
فكير ، كتطكير كتحسيف  الت  كتشاؼعمى اإل بلبزدياد قدرة الط  إالعمـك ليا دكر إيجابي في 

فكير ىدفان مف أف الت  ، العممي بلبلدييـ مما ينعكس ذلؾ بشكؿ مباشر عمى مستكل الط  
، مكربصر في األمكننا التى ، كيي سرعأممي ككنو يقمؿ مف الت  الت   فكير، كخاصة الت  ربيةأىداؼ الت  

تائج المترتبة عمى طرائؽ كالعمؿ بطريقة مدركسة لتحقيؽ أىداؼ محددة مف خبلؿ كضع الن  
مف  خصأممي يحكؿ الش  فكير الت  ف ممارسة الت  كا   ،كفؽ خطكط العمؿ قبؿ العقؿ عمى مختمفة

                                   (167 :2013،رزكقي كسيى)    ابرة.سئمة الس  مف خبلؿ األستيمؾ لممعرفة الى منتج ليا مي 
أمؿ في آياتو، كدعا لذلؾ بشكؿ الت  ك  فكيركقد حٌث اهلل سبحانو كتعالى جميع عباده عمى الت   

 ( 86 -86ة الىحل آلاًخين ) في طىز  كىله حعالى كاضح في آيات الذكر العظيـ كما في

      
عميمية ظريات الت  عميمية كتطكير المعمكمات كالن  في العممية الت   البـ الط  أمؿ في تىعم  الت  اٌف 

سيف در  المي  فضبلن عف ذلؾ اف ستمر،طكر الميني المي مت  يعتبر عنصرا أساسيان كضركرياي لً 
نفيذ ك خطيط كالت  برامج الت   فاع عف أعماليـ في، كالد  قدكالن  كجيو،أممييف لدييـ القدرة عمى الت  الت  
 يـ.مً عى حديث في الت   اتجاهأممي كريس الت  دٍ لذلؾ ظير مفيـك الت   قييـ الخاصة بيـ ،الت  

 ( 212:  2012)العفكف كمنتيى ،                                                      
كأف يحترمكا كجيات  ؿتفتحي العقك ف يصبحكا مأعمى  بلبيساعد الط   أمميفكير الت  الت   فإ   

ت الجديدة كأف ستعداد لتغيير قناعاتيـ في ضكء المعمكماإكأف يككنكا عمى  نظر اآلخريف،
 .عف أسباب لقبكؿ االفكار المختمفة، كيبحثكا فكار غير العادية كغير المألكفةلى األإينتبيكا 

 (197 :  2013رزكقي كسيى ، )                                                      
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ف  إت إذ شػػػػكبلأممي لػػػػو عبلقػػػػة بحػػػػؿ المي فكيػػػػر الت ػػػػالت   ف  إلػػػػى أ(2009،كأشػػػػار)العماكم       
 (   86: 2013 ،  زنكنة )                    شكمة تتضمف تفكيران تأمميان .خطكات حؿ المي 

كتنمية تفكيرىـ مف خبلؿ  بلبىك زيادة تحصيؿ الط   العقؿ لخرائطرئيس اليدؼ ال ف  إ     
كذلؾ  إيجابي فكارىـ بشكؿأتنظيـ كتقديـ تبكيب ك التي تساعدىـ في  وفكير كخرائطادكات الت  

كجو أيجاد العبلقات بينيا كتحديد ا  ت بشكؿ متسمسؿ كبسيط ك مف خبلؿ تقديـ  المعمكما
ـ  تيجة ك لن  بب كاات كالس  قمخيص كتحديد العبلختبلؼ كعمؿ المبلحظات كالت  بو كاإلالش    مف ث
 عقؿكفر خرائط الكعميو تي  رفية كربطيا بما لدييـ مف معرفة سابقة ،بنيتيـ المعٌ لضافتيا أ

كسب الكثير مف المعمكمات عف طريؽ ماغ بينما تي فكير الذم يحدث  في الد  تصكر مرئي لمت  
فكير كاضح الت  ماغ كجعؿ سيؿ الخرائط المعالجة التي تحدث في الد  تي  خرل ، إذٍ حكاسنا األي 

س المدر   عاكني كاطبلعالب بالعمؿ الت  لمط  لى ما يسمح إ عائو مف الذاكرة البعيدة المدلاستد
 ( 10:  2011) عبد الخالؽ ،                  .بالمكضكع سمكب تفكيرهً أك  يظيرهي  عمى ما

 -: ما يأتيىمية البحث بأكيمكف تمخيص 
فكير حسيف الت  تي ك حصيؿ ت  الرفع مستكل  العقؿ فيستراتيجية خرائط اسيـ ف تي أيمكف  .1
 ساسي . امف األؼ الث  الص   طيبلبلأممي الت  
بنائية في تدريس تقدـ ىذه الد راسة تصكر متكامؿ لتكظيؼ استراتيجية خرائط العقؿ الٍ قد  .2

 .ييفيد كاضعي المناىج عند إعداد كتب عمـ األحياء كتطكيرىا عمـ األحياء ،
ستخداـ استراتيجية األحياء لتدريب الميدر سيف عمى اد ىذه الد راسة مشرفي عمـ تفيقد  .3

لمميدر س باستخداـ  فر دليبلن اجديدة في تٍعًميـ كتعىم ـ عمـ األحياء في الد كرات الت دريبية فيي تك 
 .خرائط العقؿ

ستخداـ ااص إلى حياء بكجو خيـ بكجو عاـ كتدريس األمً عٍ تكجيو نظر القائميف عمى الت   .4
 العقؿ. كخرائطدريس ستراتيجيات الحديثة في الت  اال
حياء نحك األفضؿ ، مف خبلؿ إتباع األعمـ يكض بمستكل تدريس محاكلة اإلسياـ بالن   .5

حياء باستراتيجيات سيف عمى إثراء تدريس األدر  أساليب حديثة في تدريس المادة كمساعدة المي 
 متنكعة .
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  :حث ىدؼ الب :ثالثان  
 : التعرؼ ييدؼ البحثي      

حياء ساسي لمادة عمـ األامف األؼ الث  بلب الص  خرائط العقؿ في تحصيؿ طي  ةثر استراتيجيأ 
 أممي .كتفكيرىـ الت  

 البحث : تافرضي :رابعان  
 :تيفتياآل تيففريالص   تيفعت  الفرضيلتحقؽ ىدؼ البحث كضً    
بلب بيف متكسط درجات طي  0.05مستكل داللة  حصائية عندإداللة  ا. ال يكجد فرؽ ذ1

كمتكسط درجات المجمكعة خرائط العقؿ  س باستراتيجيةالتي تيدر   جريبيةالمجمكعة الت  
ابطةال  حياء.تحصيؿ مادة عمـ األاختبار في  عتياديةالط ريقة اإلس بالتي تيدر   ض 
بلب ف متكسط درجات طي بي 0.05داللة احصائية عند مستكل داللة  ا. ال يكجد فرؽ ذ 2 

كمتكسط درجات المجمكعة خرائط العقؿ  س باستراتيجيةدر  التي تي  جريبيةالمجمكعة الت  
ابطةال  أممي.فكير الت  الت  اختبار في  عتياديةلط ريقة اإلس بادر  التي تي  ض 
 

 حدكد البحث :         :خامسان  
 -يقتصر البحث عمى:     

  ابعة ساسية لمبنيف الت  األ ساسي مف مدرسة قمر بني ىاشـؼ الثامف األبلب الص  طي  .1
 لممديرية العامة لتربية بغداد الرصافة االكلى محافظة بغداد.

 ـ (  2016 – 2017) راسي الثاني مف العاـ الدراسي الفصؿ الد   .2 
تاب مف ك ع (، الت اسالث امف ،فصكؿ الثبلثة األخيرة ) الس ابعلم راسيمحتكل المقرر الد   .3 

 ـ ( 2016 – 2017)  حياء لمص ؼ الثامف األساسي الميعتمد تدريسو لمعاـ الدراسيعمـ األ
الثاني المتكسط األحياء لمصؼ  عمــ(  2016- ىػ  1437كآخركف) شياب أحمد سمماف،

 .كزارة التربية ، جميكرية العراؽ ،7، ط(  امف األساسيالث )
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 صطمحات : تحديد الم   :سادسان  
 أثر : عرفو كؿ مف 

 بأنو : ( 1975نفي ، الح ). 1
 ( 253: 1975 ،يحنف)ال  "النتيجة التي تترتب عمى حادث، أك ظاىرة في عبلقة سببية " 
 
 ( بأنو : 2007،  السقاؼ ) . 2

فيو  ثر كمؤثرؤ ار في الشيء المؤثر فيو، فيناؾ م"ىك ما يراه مف معالـ اك بصمات أك آث
 ( 19:  2007السقاؼ،  )                           غير تابع"  بمعنى متغير مستقؿ كمت

 
 ( بأنو: 2012،  السعدكف ). 3
 .المتغير المستقؿ عميو ما يحدثور المقصكد إحداثو في المتغير التابع بفعؿ يكمية التغي  

 ( 22:  2012 ،  السعدكف )                                                           
 ككنو يتفؽ مع أىداؼ البحث كاجراءاتو. ( نظريان   2012يتبنى الباحث تعريؼ ) السعدكف،

حصيؿ ابعيف الت  ر الذم يطرأ عمى المتغيريف الت  يغيمقدار الت   : ىك عريؼ اإلجرائيالت  أما  
 العقؿ لممتغير المستقؿ خرائط يابعد تعرض يةجريبالت   ةالمجمكع طيبلبأممي عند فكير الػت  كالت  

 .حياء لمصؼ الث امف األساسيفي تدريس مادة عمـ األ

 عرفيا كؿ مف    -ستراتيجية  :اال 
 1  .(  Schunk , 2000 : بأنيا ) 
خطط مكجية ألداء الميمات بطريقة ناجحة أك انتاج نظـ لخفض مستكل التشتت بيف "

 (   Schunk , 2000 , 133)     ."المعرفة الحالية لمط الب كاألىداؼ التي يرغب تحقيقيا
 ( بأنيا :  2008 ،الحيمة  ).  2 

تباعيا كيخطط ال لمدرسا "مجمكعة مف اإلجراءات كاألنشطة كاألساليب التي يختارىا
الكاحدة تمك األخرل كبشكؿ متسمسؿ مستخدما ن اإلمكانات المتاحة، لمساعدة طمبتو عمى 

 ( 150  : 2008،  الحيمة )            إتقاف األىداؼ التربكية "                         
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 : بأنيا ( 2008،  عطية)  . 3
جؿ تحقيؽ االىداؼ التعميمية تتضمف الطرائؽ كالتقنيات التي يتخذىا أخطة منظمة مف  "

 ( 30:  2008 عطية ،)   " المعمـ لتحقيؽ االىداؼ المحددة في ضكء اإلمكانيات المتاحة
 ككنو يتفؽ مع أىداؼ البحث كاجراءاتو. نظريان  ( 2008 ،الحيمة  ) يتبنى الباحث تعريؼ

ت كالخطكات التي يترجميا جراءا: ىي مجمكعة مف اإل ان جرائيالباحث االستراتيجية إعرؼ كي
      امف األساسيؼ الث  الص   طيبلبلى أداء بشكؿ خطكات تبلئـ خصائص إالباحث 

مكانات المتاحة لتحقيؽ أىداؼ حياء كاستغبلؿ اإلكطبيعة مادة عمـ األ اني متكسط()الث  
 رس.الد  

 خرائط العقؿ عرفيا كؿ مف :  
1 (.Leary,1999   : بانيا ) 

مت "عرض متماسؾ لممحتكل الدراسي كالتي طكرت بكاسطة ثماف خرائط تخطيطية صػم    
 (    Leary,1999,5 )                               .       لتحسيف المفاىيـ اك التراكيب"

                                                                            
 2 . ( smith, 2003 ) : ىك 

بػػداع فػػي المعرفػػة التػػي عميمػػات لمطمبػػة يشػػمؿ اإلكفر تى "برنػػامج معالجػػة انضػػباطية التػػي تيػػ   
                                    ( Smith,2003,3 )تتعمؽ بثماف مف خرائط التفكير".

 
 3 . (Hyerle , 2008 : بأنيا ) 

لػى يسػتند كػؿ نمػط مػف أنمػاط الخػرائط إ " لغة بصػرية قائمػة عمػى ميػارات التفكيػر بحيػث   
 ميارات تفكير أساسية قد تككف المقارنة اك التتابع اك التصنيؼ أك عبلقة الكؿ بأجزائو "

                                                           (Hyerle , 2008 : 143 ) 
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 ككنو يتفؽ مع أىداؼ البحث كاجراءاتو. :نظريان  ( Hyerle , 2008) يتبنى الباحث تعريؼ
عميمي بميارات ساعد عمى ترابط المحتكل الت  : ىي استراتيجية تي  ان جرائيخرائط العقؿ اتعرؼ 

لى إ امف األساسيؼ الث  ء لمص  حيافكير مف خبلؿ تحكيؿ المادة العممية المكتكبة لعمـ األالت  
الب، ليا أشكاؿ متعددة ثماف خرائط عقمية ترتبط كؿ س كالط  مدر  الي  لغة بصرية مشتركة بيف

 ـم  عى بالت   حؽبلال ـم  عى ربط الت   عمى بلب، تساعد الطي فكيرمنيا بنمط أك أكثر مف أنماط الت  
حياء لمادة عمـ األ يـستيعابايف سيـ في تحستقد ، مما معرفة الجديدة لتككيف ابؽالس  

 .أمميكتفكيرىـ الت  

 عرفو كؿ مف : :حصيؿالت   
 1 . Good )  ،1973 ) بأنو: 
المعرفة المتحققة اك الميارة الفعمية في المادة الدراسية يستدؿ عمييا مف خبلؿ الدرجات " 

 (  Good ,1973 : 64)                 " التي يضعيا المدرسكف لمطمبة في االختبارات
 2 . ( Webster, 1996 ) : بأنو 
 "معيف  النتيجة النكعية كالكمية المكتسبة خبلؿ بذؿ جيد تعميمي " 

                                                              (Webster, 1996 ,9 (                            
  ( بأنو : 2009 أبك جادك ،  . )3  

بعد مركر فترة زمنية ، كيمكف قياسو بالدرجة التي يحصؿ ة ما يتعمموي الطالب " محصم   
عمييا الطالب في اختبار تحصيمي ، كذلؾ لمعرفة مدل نجاح االستراتيجية التي يضعيا 

 " كيخطط ليا المدرس ليحقؽ أىدافو كما يصؿ اليو الطالب مف معرفة تيتىرجـ إلى درجات 
 (425  :  2009) أبك جادك،                                                           

 ككنو يتفؽ مع أىداؼ البحث كاجراءاتو. ( نظريان  2009 يتبنى الباحث تعريؼ ) أبك جادك ،
ػػػ طيػػػبلبكتسػػػبيا إالتػػػي  مػػػف المعمكمػػػات الخبػػػراتجرائػػػي : مجمكعػػػة عريػػػؼ اإلالت  أمػػػا  ؼ الص 
رجة التػي يحصػمكف حياء ، كتقاس بالد  كؿ مادة عمـ األمتكسط ( حالاني امف األساسي )الث  الث  

ه الباحػث الذم أعدٌ  فقرة مكضكعية كمقالية (40المتككف مف )حصيمي ختبار الت  عمييا في اإل
ابطةجريبلمجمكعتيف الت  لكبل ا  . ية كالض 
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 أممي عرفو كؿ مف :فكير الت  الت   
 1 . Maltin,1998 )    (بأنو :   
كيعتمد عمى التعامؿ المتركم كالمتبصر، . حكمو الفرض كىك حؿ المشكبلنضبط يتفكير م "

               ( Maltin, 1998 : 463) كيكلد معرفة جديدة يمكف تسميتيا معرفة العمؿ"

 : (  killion and Todnem,1999 ) .2بأنو 
اىمية المف رد حكؿ معتقداتو كخبراتو كمعرفتواستقصاء ذىني نشط ككاع كمتأف لمف"     

ظيار المعرفة  كاإلجرائية بضكء الكاقع الذم يعمؿ فيو، كيمكنو مف حؿ المشكبلت العممية، كا 
الضمنية لسطح الكعي بمعنى جديد كيساعده ذلؾ المعنى في استدالالت لخبراتو المرغكب 

               ( killion and Todnem,1999:p. 14 )  .         " تحقيقيا في المستقبؿ
 

 : بأنو ( 2010قطراكم، )ال .3

الرؤية البصرية، الكشؼ عف  ارات" نشاط عقمي ىادؼ يقـك عمى التأمؿ مف خبلؿ مي 
إعطاء تفسيرات مقنعة ككضع حمكؿ مقترحة  ،المغالطات، الكصكؿ إلى استنتاجات

 (50:  2010)القطراكم،   ."كيقاس باختبار التفكير التأممي المعد لذلؾ لممشكبلت العممية،
 

 ككنو يتفؽ مع أىداؼ البحث كاجراءاتو. نظريان  (2010القطراكم،  ) تعريؼ الباحث يتبنى
       امفؼ الث  الص   طيبلبي يقـك بًو  ىادؼنشاط عقمي  :لمباحث جرائيعريؼ اإلالت  أما      

خرائط العقؿ مف   ةساسي المتمثمة بعينة البحث بعد تطبيؽ استراتيجياألمتكسط (ال) الث اني 
لكشؼ عف ا، الرؤية البصرية الخمسة مياراتلفقرات المكضكعية لمعمى اإلستجابة ا خبلؿ

إعطاء تفسيرات مقنعة ككضع حمكؿ مقترحة  ،صكؿ إلى استنتاجاتالك  المغالطات،
ختبار إ جابة عمىنتيجة اإل بلبالطي  رجة التي يحصؿ عميياكيقاس بالد   لممشكبلت العممية،

مكضكعية تمثؿ مكاقؼ خارجية ال عبلقة ليا ( فقرة 30المؤلؼ مف ) أمميفكير الت  الت  
  .الميعد مف قبؿ الباحثبمحتكل المادة ، ك 
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 ة ؿ : خمفية نظري  المحكر األك   
شىًيدى البحثي الت ربكم خبلؿ العقكد األخيرة تحكالت رئيسة لمعممية الت عميمية مف قبؿ الباحثيف ،      

ؿ تمخضػػت عػػف ىػػذه الت حػػكالت إثػػارة الت سػػاؤؿ حػػكؿ العكامػػؿ الخارجيػػة المػػؤثرة فػػي عمميػػة الػػت عىم ـ مثػػ
فػي إثػارة الت سػاؤؿ حػكؿ  وتػمتغيرات الميػدر س كشخصػيتو ، كمػدل كضػكح تعػابيره ،كحماسػتو ، كطريق

مػػا يجػػرم داخػػؿ عقػػؿ الط الػػب مػػف معرفػػة سػػابقة عػػف المكضػػكع ، كقدرتػػو عمػػى الت ػػذكر ، كمعالجػػة 
نػى ، كأثػر الفيػـ المعمكمات ، كدافعيتو كانتباىو ، كأنماط تفكيره ، ككؿ ما يجعػؿ الػت عىم ـ لديػو ذم مع

الس ػػابؽ فػػي تشػػكيؿ المعػػاني ، كاسػػتند البػػاحثكف فػػي ىػػذا الت كجػػو الػػى مدرسػػة فمسػػفية تسػػمى بالن ظريػػة 
 ( 51:  2014) السامرائي ك رائد ،                                     البنائية.                

ألىىػػداؼ كالغايػػات الت عميميػػة الت ربكيػػة تتغيػػر كيػػرل الت ربكيػػكف فػػي منػػاىج العمػػـك كتدريسػػيا أىف ا      
كتتطػػػػكر بإسػػػػتمرار بسػػػػبب تغيػػػػر ميتطمبػػػػات الميجتمػػػػع كظركفػػػػو اإلجتماعيػػػػة كالث قافيػػػػة كاإلقتصػػػػادية 

، تػػػػو الميتسػػػػارعةكالس ياسػػػية ، كىػػػػذا يىكػػػكف فػػػػي ضػػػكء تغيػػػػرات العصػػػر كمسػػػػتجداتو الس ػػػريعة ،كتطكرا
اسػػػػتراتيجيات تػػػػدريس العمػػػػـك الحديثػػػػة كطرائقيػػػػا كأىسػػػػاليبيا كتحدياتػػػػو الميسػػػػتقبمية . كفػػػػي ىػػػػذا تتنػػػػكع 

كنماذجيػػا تبعػػان ًلتغيػػر الن ظػػرة الػػى طبيعػػة عمميػػة الػػت عىم ـ كالت ٍعًمػػيـ  مػػف جيػػة ، كالت حػػكؿ الػػى المدرسػػة 
 (  13:  2007) زيتكف ،       اٍلبنائية التي تؤكد بناء الط الب لمعرفتو ، كفيميا مف جية أيخرل .

     :   ظرية اْلبنائيةالن   
ستقراء األدب الت ربكم كالرؤل التي تػدكر ( مف خبلؿ ا 2012) العفكف كحسيف ،كؿ مف أىشار      

عػددان مػف الت عًريفػػات ليػا ، كلكن يػا لػـ تتضػػمف فػي طياتيػا تعريفػػان  كؿ مفيػـك الن ظريػة اٍلبنائيػػة كجػكدحػ
( عمػى أٌنيػا " Bloom perlmutter & Burrell,1999)عميػو مػف مينظ رييػا ، فييعرفيػا جامعػان ميتفقػان 

عمميػػة اسػػتقباؿ تحػػكم اعػػادة بنػػاء المتعممػػيف لمعػػافو جديػػدة داخػػؿ سػػياؽ معػػرفتيـ اآلنيػػة مػػع خبػػرتيـ 

  ( 69:  2012)العفكف كحسيف ،                          السابقة كبيئة التعمـ "                
 نظريػة الػت عىم ـ فػي رؤيػة " نيػاالبنائيػة  بأ الػى تعريػؼ(  1998،  حسيفك  زيتكف ) بينما أشار      
قدراتػو  تفاعػؿ نتيجػة لديػو التفكيػر أنمػاط بنػاء فػي نشػطنا يكػكف مػتعمـال أف ، قكاميػا ميػتعم ـال كنمػك

 (  21:  1998،  حسيفك  زيتكف )                                           الخبرة" مع الفطرية



 ( 19) الفصن الّجاٌي ..............................................................................

إلبداع في الت عىم ـ كالت ٍعًميـ ، كالت جديد ااٍلبنائية الى معتقدات جديدة حكؿ الت مٌيز ، ك  النظرية تقكد     
، كالميدر سػػكف بي نًشػػطيف بػػدالن مػػف كػػكنيـ سػػمبييف، ففييػػا يكػػكف الط ػػبلفػػي أىدكار الميدر سػػيف كالط ػػبلب

. كتكصػػػؼ اٍلبنائيػػػة كشػػػبكة معرفػػػة العمميػػػةمػػػف كػػػكنيـ نػػػاقميف لممييسػػػركف أىك مسػػػاندكف لمػػػت عىم ـ بػػػدالن 
تجاىػػات شػػتى فػػي الػػ ت عىم ـ كالت ٍعًمػػيـ الميعاصػػر، كتيعػػد بمثابػػة خريطػػة عنكبكتيػػة تنتشػػر فػػي مجػػاالت كا 

 ( 14:   2007) زيتكف ، مت عىم ـ كالت ٍعًميـ البنائي الفٌعاؿ.  طريؽ تبيف المبلمح كاألفكار كالمعايير ل
اؿ كاف العنصػػػر الفٌعػػػ س ػػػابؽال بػػػالت عىم ـ بلحػػػؽال اٍلبنائيػػػة عمػػػى أىميػػػة ربػػػط الػػػت عىم ـظريػػػة الن  تؤكػػػدي      
مقارنػػة معمكمػػاتيـ باؿ لمعػػرفتيـ يتعممػػكف مػػف خػػبلؿ البنػػاء الفٌعػػ بلبالط ػػ ظريػػة اٍلبنائيػػة يتمثػػؿ بػػأفٌ لمن  

 (  299:  2005  ) اليكيدم ،              لكصكؿ الى فيـ جديد . كا ابؽالجديدة مع فيميـ الس  

 ظرية اْلبنائية :اريخية لمن  الجذكر الت  
ت فػي كتابػات العديػد منظػكر فمسػفي فػي بنػاء المعرفػة ، ظيػر  Constructivism )اٍلبنائيػة )      

لػػى عيػػد سػػقراط كأرسػػطك ، كصػػكال إلػػى الرؤيػػة إقديمػػة تمتػػد  ان ظريػػة اٍلبنائيػػة جػػذكر ف لمن  أمػػف الفبلسػػفة 
سابقة  كليةن أى  تركيبيةن  ان حكامأى حكاـ العقمية تضـ األى  فٌ أفترض إ( الذم Kant ا ) الفمسفية التي جآء بي

 .وىنية يتـ تككينيا فيكر ذعتماد عمى صي م اف المعرفة ينشئيا العقؿ ، باإلجربة ، أى عمى الت  
 (12 :  2012) ياسيف ك زينب ،                                                               
كأىكؿ بيػػػاف رسػػػمي فمسػػػفي يعبػػػر عػػػف الفكػػػر البنػػػائي صػػػدر فػػػي بػػػدايات القػػػرف الث امػػػػف عشػػػػر       

" إف اإللو يعرؼ العالـ ألنو ىك الػذم  Giambattista( في مقكلة الفيمسكؼ االيطالي "   1710)
خمقػػػو ، كمػػػا يسػػػتطيع الكػػػائف البشػػػرم أف يعرفػػػو ىػػػك مػػػا صػػػنعو بنفسػػػو فقػػػط . كقػػػد تكصػػػؿ ىزيػػػؾ 

لػػػى مػػػا تكصػػػؿ إليػػػو جػػػاف كثيػػػر مػػػف اإلسػػػتنتاجات الميماثمػػػة إلػػػى ال( إ 1827 – 1746كزم ) بسػػػتال
بياجيو مؤسس اٍلبنائية بعد مائة عاـ تقريبان. كقد يككف شيكع اٍلبنائية كانتشارىا نتيجة لئلنتقادات التي 

ككػكىف كالكتػكش  زاد الكعي بالفمسفة اٍلبنائية في أعمػاؿ ىانسػكف ظرية الٌسمككية . فقدكجيت الى الن  
 ( 73:  2012) العفكف كحسيف ،                                            كغيرىـ .         

مػػػف أىبػػػرز مينظ رييػػػا ككاضػػػع المبنػػػات األساسػػػية لمبنائيػػػة فػػػي عقػػػػد  ((فػػػاف جبلسػػػرفيمد))كيعػػػد        
عرفػػػة التػػػي تبػػػدأ مػػػف الحقيقػػػة ثػػػـ الث مانينػػػات كالت سػػػعينات كنظريػػػة معرفيػػػة تمثػػػؿ المعتقػػػدات حػػػكؿ الم

  ( 37:  2007) زيتكف ،                                                المفاىيـ ككيفية بنائيا .
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 انو لـ يتـ ال  إً بيعية ، ككاف ليا دكرا ميما في مجاؿ العمـك الط   ،اٍلبنائية كمفيـك ظيرت قديماك       
لية ىك إحدث مجاؿ دخمت أى عصرنا الحديث ، ككاف في ال إً العمـك طبيؽ في كافة تفعيميا كمنيج لمت  

ريسػػية فػػي دٍ ممػػي كاالسػػتراتيجيات الت  طبيػػؽ العى ة جديػػدة يتمثػػؿ فػػي الت  حم ػػبػػرزت فيػػو بً  إذربيػػة مجػػاؿ الت  
 ( 14:  2014) الدليمي ،                    االت عامة . العمـك كالرياضيات خاصة كبقية المج

 ستندت اٍلبنائية مبدئيان إلى أربع نظريات ىي كاآلتي :إً كقد       
 رفيمك المعٍ رفي كالن  المعٍ  نظرية بياجية في الت عىم ـ. 
   اخميػػة المػػؤثرة فػػي رفػػة كتركيزىػػا عمػػى العكامػػؿ الد  الػػب لممعٍ رفيػػة فػػي معالجػػة الط  ظريػػة المعٍ الن

 الت عىم ـ. 
   ك الميداف .أى ك المختبر أى ؼ ي في الص  جتماعفاعؿ اإلجتماعية في الت  ظرية اإلالن 
   كتشاؼ المعرفة كبنائيا. إالب كدكرىا الفاعؿ في ىمية الط  أى نسانية في إبراز ظرية اإلالن 

 ( 49:  2007) زيتكف ،                                                                      
 بنائية :مف كجية نظر الٍ  مبادلء الت عىم ـأىما   
 الب كالمكضكع .طكر النمائي لمعبلقة بيف الط  ـ ال ينفصؿ عف الت  م  عى الت   .1
 الب بالمكضكع كليس بأقتناء معارؼ عنو . يقترف بأشتغاؿ الط   الت عىم ـ . 2
 المعرفة التي ساعد عمى الت عىم ـ، اذ أفى الخطأ ىك فرصة كمكقؼ كبعد تجاكزه يتـ بناءالخطأ يي  . 3
 . ـم  عى م أف الفيـ شرط ضركرم لمت  أى نعدىا صحيحة ،     
 . مقيفجربة كليس بالت  شاط كالت  يقترف بالن   الت عىم ـ . 4
  ( االتزافالضطراب )عدـ  حالة ىك تجاكز الت عىم ـ . 5

 (   152:  2011) العفكف كفاطمة ،                                                            
لػى مجمكعػة مػف مبػادلء الن ظريػة ( إ 2015( فػي ) الزىيػرم ،  2003كأشار) ىكلينبيؾ كجػيمس ،

 البنائية منيا : 
 تشجيع الط بلب عمى الت فكير كالمشاركة مع الزمبلء . .1
 عمى الت كسع في أفكارىـ . تشجيعيـ .2
 الس ماح ليـ بالت فكير في الد ركس. .3



 ( 21) الفصن الّجاٌي ..............................................................................

 في في الت حميؿ كالت أمؿ في األفكار .منحيـ الكقت الكا .4
حتراـ كجيات الن ظر. .5  اإلستعانة باستراتيجيات الت عىم ـ الت عاكني التي تؤكد عمى المشاركة كا 
 تعديؿ األنشطة كمحتكيات الد رس لتتناسب مع أفكار الط بلب . .6

 ( 97:  2015) الزىيرم ،                                                                     
 عمى عدد مف المبادئ األىساسية : ز اٍلبنائيةترتكٌ ك      

 معرفة الط الب الس ابقة ىي محكر اإلرتكاز في عممية الت عىم ـ لككف الط الب يىٍبني معرفتو في 1.
 ضكء خبراتو الس ابقة .   
 بناء ذاتيان، حيث يتشكؿ المعنى داخؿ بنيتو المعرفيةإف  الط الب يٍبني معنى لما يتعم مو بنفسو  2.
 مف خبلؿ تفاعؿ حكاسو مع العالـ الخارجي .   
 ال يحدث تعمـ ما لـ يحدث تغير في بنية الط الب المعرفية ، حيث ييعاد تنظيـ الخبرات بيا عند 3.
 دخكؿ معمكمات جديدة .    
 اجو الط البي ميشكمةن حقيقيةن كاقعيةن .إٌف الت عىم ـ يحدث عمى أىفضؿ كجو عندما يك  .4
 ال يبني الط الب معرفتو ًبمعزؿ عف اآلخريف ، بؿ يبنييا مف خبلؿ الت فاكض اإلجتماعي معيـ.  .5

 (  44:  2007) زيتكف ،                                                                     
 مبادئ أساسية لمبنائية ىي : ةلى ثبلثإ2011 ) ،  كآخركف أشار ) الركاضية     

أم أٌف المعنػى يتشػكؿ داخػؿ الجيػػاز  الػب ،إٌف المعنػى ييٍبنػى ذاتيػان مػف قبػؿ الجيػاز المعرفػي لمط   .1
 مع العالـ الخارجي . عصبي لمط الب نتيجة لتفاعؿ حكاسوال

 لى قدر مف الجيد الذ اتيمية نفسية ديناميكية نشطة تحتاج إإٌف تشكيؿ المعنى لدل الط الب عم 2.
 .العقمي   
 إٌف البنية المعرفية المتككنة لدل الط الب تقاـك الت غيير كالت عديؿ ، إذ يتمسؾ الط الب بما لديو مف .3
 خبرات سابقة حتى لك كانت خاطئة ألٌنيا تقدـ تفسيرات تبدك مقنعة لو مف كجية نظره.    

 ( 107:  2011، كآخركف ) الركاضية                                                         
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  : ظرية اْلبنائيةسس الن  أ  
 : نياسس مً أي ظرية اٍلبنائية عدة لمن       
 الة كنشطة.عممية فعٌ  الت عىم ـ 
  ليا عةلى حمكؿ ناجإكصؿ مت  بلب كيسعكف لً شكبلت كاقعية تكاجو الط  عندما تككف ىنالؾ مي 

 الفٌعاؿ.  الت عىم ـ عندىا يحدث    
  فضؿ إجتماعيان نى جميعيا بشكؿ أى بٍ المعارؼ تي. 
   الب.ك سمبية لدل الط  طرية أى الب ، كىي ليست فً المعرفة يتـ بناؤىا مف قبؿ الط 
  ًـ.م  عى في عممية الت   ميـه  ابقة ليا دكره برات كالمعارؼ الس  الخ 

                                                             ( Yilomaz, 2008: 167 ) 
 :فتراضات ميمة ىيإالمعرفي إلى  ظرية اْلبنائية في الت ع مُّـكتستند الن       
 فتراض المفاىيـ اآلتية:كجو إذ يتضمف ىذا اإلستمرة كغرضية الت  عممية بنائية نشطة مي  الت عىم ـ أكالن :

الػػب نػي الط  بٍ ابقة ، إذ يى راكيػػب المعرفيػة الس ػتتكػكف مػف الت  المعرفػة  فٌ أ: أم  عمميػة بنائيػػة الػت ع مُّـ .1
ـ نظً لديػو ، كييػ المعرفيػةً  راكيػبً كالت   األطػرً  رؤيػةً  خبراتو لمعالـ الخارجي أك البيئة الخارجية عف طريػؽً 

 خبراتو كيفسرىا مع العالـ المحسكس المحيط بو.
 ، كيتـ كتشاؼ المعرفة بنفسوإعقميان لمكصكؿ إلى  جيدان  البي م يبذؿ الط  : أى  عممية نشطة الت ع مُّـ .2
 شكمة( ما.ذلؾ عندما يكاجو )مي     
غراض معينػة تحقيؽ أى لً  البي غرضي كلو ىدؼ يسعى الط   : فالت عىم ـ كجوعممية غرضية الت   الت ع مُّـ .3
 .ايشكمة التي يكاجيسيـ في حؿ المي تي 

 إشارة إلى هية ، كىذشكمة حقيقية كاقعالب مي عندما يكاجو الط  ـ م  عى فضؿ الظركؼ لمت  تييئة أى  : ثانيان 
 شكمة .المتمركز حكؿ المي  ( المتضمنة الت عىم ـ) كتميإستراتيجية       
 . عممية تفاكضو إجتماعي مع اآلخريفخبلؿ ـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو تتضمفي عمميةي الت عىم   : ثالثان 
 "  ذم المعنى الت عىم ـ ساسي لبناء "شرط أى   : ابقةالمعرفة الس   : رابعان  

 ىك إحداث تكيفات تتكاءـ مع الضغكط المعرفية اليدؼ الجكىرم مف عممية الت عىم ـ : خامسان 
  (  45:  2007) زيتكف ،                                 .البالط   عمى خبرةً الممارسة          
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 يـ البنائي :عم  الت   شركط نجاح
 ىي :لمرتكزات ك تمثؿ األساس العممي لمت عىًميـ كا ـك الت عمـ البنائي عمى عدة شركطيق     

 در س لممشاركة الفعمية لمط بلب في حؿ مشكمة معينة أك المشاركة فيالت خطيط مف قبؿ المي  .1
 نشاط ما في قاعة الد رس.    
 .لحؿ المشكبلت التي تكاجييـ ة كصكالن إعطاء الط بلب فرصة لمبحث كالت نقيب عف المعرف .2
 الس ماح لمط بلب بالعمؿ الجماعي أك الت عاكني مف أجؿ مناقشة ما تـ الت كصؿ اليو مف مقترحات .3
 كتفسيرات لممشكمة المطركحة .    
عطائيـ الفرصة إلختبارا .4  ستخداـ تصكرات كمفاىيـ الط بلب في تكجيو الد رس كقيادتو ، كا 
 ارىـ حتى كلك كانت خاطئة .أفك    
 لىحث كالر جكع إيقـك الميدر س بطرح مجمكعة مف األسئمة كي يقـك بتحفيز الط بلب عمى الب -5
 المصادر المتنكعة لمبحث عف األجابات لؤلسئمة المطركحة مف مصادرىا األكلية .    
 ضكا في الحؿ .ف يخك بلب الخاصة بنتائج المشكمة قبؿ أاإلستماع الى تنبؤات الط   .6
ف كانت  .7  لى المسار الص حيحخاطئة مع تكجيو األفكار الخاطئة إقبكؿ آراء كأفكار الط بلب كا 
    دكف الحكـ عمى صحتيا مف قبؿ الميدر س.     

   ( 57:  2014) السامرائي ك رائد ،                                                            
لػػيس  العمػػكـً  ـى م ػػعى تى  ف  إنمكذجيػػان فػػي تعمػػيـ العمػػـك  فمػػف كجػػو نظػػر اٍلبنائيػػة ، إبنائيػػة تغيػػران مثػػؿ الٍ تي      

يـ العمػػـك ًمػػعٍ سػػاعدنا عمػػى فيػػـ العػػالـ المحػػيط بنػػا ، فتى مجػػرد البحػػث عػػف الحقيقػػة ، بػػؿ ىػػك عمميػػة تي 
ؿ حكاسػػة مػػع الػػب يتعامػػؿ مػػف خػػبلصػػنع معنػػى لمخبػػرات ، فالط  جتماعيػػة لً اعمميػػة نشػػطة كتفاعميػػة ك 

مػو كيحػاكؿ تنظيمػو مػع الب بفيـ ما يتعم  البيئة ، كيقـك بتككيف صكرة عف العالـ مف حكلو كيقـك الط  
عممية تفسير لمخبرات كفقػان لممعرفػة  ابقة ، كمف منظكر اٍلبنائية تعد فاعمية الت عىم ـخبراتو المعرفية الس  

عمميػػػة  ابقة مػػػع الخبػػػرات الجديػػػدة ، كالػػػت عىم ـبػػػرات الس ػػػيػػػا عمميػػػة تكيػػػؼ الخ، أم ان   ط الػػػبابقة لمالس ػػػ
شػػػاركة الفاعمػػػة بلب بػػػؿ ال بػػػد مػػػف المي نقػػػؿ الػػػى عقػػػكؿ الط ػػػجتماعيػػػة لفيػػػـ الخبػػػرات ، فالمعرفػػػة ال تي ا

 .سيـ في نٍ بناء المعاني ألى بلب لً لمط  
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 :اآلتية قاط الميمةـ العمـك عمى بعض الن  م  يـ كتعى مً في تعٍ  اٍلبنائيةي  كتؤكدي      
 عميمية مف خبلؿ تنشيط كتعدد أدكاره فييا .الب محكر العممية الت  جعؿ الط   .1
 .    العمؿ ضمف مجمكعات تعاكنية بلب مف خبلؿ تشجيعيـ عمىعاكف بيف الط  تنميو ركح الت   .2
 ده عمىساعكىذا يي  در سك مع المي أى الب كبقية الزمبلء منح الفرصة لممناقشة كالحكار بيف الط   .3
 قيؽ كتنمية المنطؽ لديو.تنمية لغة الحكار العممي الد     

 طرائؽشكمة كالكصكؿ الى حمكؿ ليا بً ، في تحديد المي ير بطريقة عمميةفكبلب لمت  تكجيو الط  4. 
 د لدييـ .قافكير العممي كالن  ساعد عمى تنمية الت  عممية ، كىذا يي     
 شكمة مما يشجعيـ عمى تنميةكبر عدد مف البدائؿ كالحمكؿ لممي فكير في أى بلب فرصة لمت  منح الط   .5
 تخاذ القرارات المناسبة.إصالة كتشجيعيـ عمى بلقة كالمركنة كاألى بداعي كالط  فكير اإلالت     
 مماء لديو.مماء ، لتنمية تقدير العمـ كالعي تمثيؿ دكر العي الب فرصة لً إعطاء الط   .6
 تكاممة .ساسية كالمي مـ األى ممارسة عمميات العً الب لً لمط   تاحة الفرصةإ .7

 ( 28-29:  2012) ياسيف كزينب ،                                                          

 خصائص بيئة الصؼ البنائية :
ًؼ ا       مف أبرزىا :  لبنائية كالت عميـ البنائي بخصائصكصفٍت األدبياتي بيئةى الص 

أممي فيكػر الت ػالت   نتظػار ليمػارس الط ػبلبياية كيعطي زمػف افييا يطرح أسئمة مفتكحة الن  س الميدر   .1
 اإلجابات أك المقترحات.  باالسئمة المطركحة ثـ تمقى

ىػػػكيتيـ  در سػػػكف الط ػػػبلبى عمػػػى تحقيػػػؽكتشػػػجيعيا، كيسػػػاعدي المي  الط الػػػب كذاتيػػػو تقبػػػؿ إسػػػتقبللية .2
 ـ أرائيـ كأفكارىـ كتشجيعيـ عمى الت فكير المستقؿ .الفكرية العقمية مف خبلؿ إحترا

ػػػدر س يشػػػجع عمػػى ممارسػػػة عمميػػػات عميػػا فػػػي الت فكيػػػر ، حيػػث يتحػػػدل عقػػػكؿ .3 الط ػػػبلب  فييػػا المي
 لمكصكؿ الى ما كراء معرفة الحقائؽ كالمعمكمات.

ػػػػدر س فػػػػي الحػػػػكارات كالم بيئػػػػة .4  ناقشػػػػاتينشػػػػغؿ فييػػػػا الط ػػػػبلب مػػػػع بعضػػػػيـ الػػػػبعض أك مػػػػع المي
 كالمناظرات العممية البناءة .

 الط بلب عمى اإلنخراط كاإلنيماؾ في الخبرات التي تتحدل الفرضيات مفصفية البيئة التشجع  .5
 خرل .جية ، كتشجع المناقشات مف جية أي    
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بلب لتزكيػد الط ػ يستخدـ فييا الط بلب البيانات الخاـ كالمصادر األكلية كالمػكاد الماديػة المتفاعمػة .6
 بالخبرات بدالن مف إستخداـ بيانات اآلخريف كمعمكماتيـ كاإلعتماد عمييا.  

 ( 196:  2010) زيتكف ،                                                                     

 بنائي :الْ  الب في الت ع مُّـأدكار الط  
 خصائص الط الب كىي : حددكا ة عمماء البنائيٌ اٌف  2013) أشار ) قطامي ،      

  يحد د دكره باآلتي : : نشطالب الالط   ..1
o يبني المعاني كيطكر المعرفة. 
o تحسيف مستكل الفيـ كاعطاء معنى لممفاىيـ . 
o تنبؤات قابمة لئلختبار. يستند عمى 
o    .يناقش كيحاكر       

 دكره باآلتي : يحد د  جتماعي :الب اإلالط   ..2
o عف طريؽ المناقشة كالحكار مع اآلخريف .   تتكلد المعرفة 
o . تتكلد المعرفة في سياقات إجتماعية كليس في سياقات فردية 
o   تماعي حتى يحقؽ فرصة بناء الخبرةالب مف خبلؿ التفاعؿ اإلجتتطكر البنى المعرفية لمط 

 دكره باآلتي :  كيحد د دع :بْ الب الم  الط   ..3
o  اكتشاؼ الخبرة 
o خبرة .إعادة اكتشاؼ ال 
o   . تنظيـ المكاقؼ لمكصكؿ الى إكتشافات جديدة 

 (  552:  2 / 2013) قطامي ،                                                             
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 بنائي :الْ  في الت ع مُّـ رِّسددكر الم  
 -كاآلتي : سر  الميد مكف تمخيص دكريي      

جتماعية مرغكبة كما في  تعم مية -يميةبيئة تعم  كتييئة قـك بتنظيـ يى  .1 تينمي ميارات عقمية كفردية كا 
عمػػػاؿ العقػػػؿ كالت فكيػػػر العمػػػؿ الجمػػػاعي، كالعمػػػؿ بػػػركح الفريػػػؽ ، كالقػػػدرة عمػػػى حػػػؿ الميشػػػكبلت ، كا  

 . ، كالعمؿ في المشركعاتي، كالت قييـ الذ اتالت أممي، كالعصؼ الذ ىني، كالدعـ المتبادؿ اإليجابي
 .ية كمعاييرىا في التدريس الفٌعاؿتنطمؽ مف فكرة البنائبني استراتيجيات تدريسية يـ كتتصم .2
ىػػي قيقػػي كمػػف ادكات التقيػػيـ الحقيقػػي اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات كأسػػاليب كأدكات التقيػػيـ البػػديؿ الح .3

 المبلحظة ،المقابمة ، المؤتمرات ، تقييـ االداء ، التقييـ الذاتي ، تقييـ االقراف.
 ( 200-202:  2010) زيتكف ،                                                              

 ك المختبر.أؼ في غرفة الص   مجمكعاتبيف ال اإلجتماعي فاعؿعاكني كالت  شجع العمؿ الت  يي  .4
 ةثار ا  سئمة ك ىـ مف خبلؿ طرح األى فكارى أى بلب كيحفز ستطبلع لدل الط  قـك بإثارة حب اإليى  -5
 ـ.م  عى شكبلت في مكقؼ الت  المي     
 .بلباجعة لمط  غذية الر  فسيرات كالت  قـك بتقديـ األنشطة كالت  يى  .6
 .ذج تيمثؿ المعرفة التي بنكىاء نماىـ كبنافكار أعمى تشكيؿ الركابط بيف  عد الط بلبسايي  .7
 .لممعرفة يـبلب كيكثؽ تعممقـك بتطكير عمميات العمـ لدل الط  يى  .8
 لميساعدةابقة كيقدـ امعرفتيـ الس  إستجاباتيـ ك بلب كتفاعميـ كيحدد داء الط  أراقب كيي  بلًحظيي  .9
 عميمية .في المكاقؼ الت   الفاعمة    

 ( 32-33: 2012) ياسيف كزينب ،                                                           
 ،ارات تناسب قدراتيـ لغرض تطكيرىانشطة كميأى بلب ، كبناء يتعرؼ عمى خصائص الط   .10
 فكير كالبحث.                                                                                       يسر كمعزز كيستثير دافعيتيـ لمت  كدكره مي     
 ترحاتيـ.بلب كيستمع الى آرائيـ كمقٍ شجع الط  يي  .11
 سئمة عمييـ .ب طرح األى قً فكير عى لمت   كافيان  قتان بلب ك يمنح الط   .12
                              .ابقةفكار الجديدة كتفاعميا مع معمكماتيـ الس  ـ استراتيجيات تساعدىـ عمى تبني األى صمٌ ي .13

 (154 :  2011) العفكف كفاطمة ،                                                            
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 -الت ْدريس : اْلبنائية كطرائؽ
تيعد اٍلبنائية مف أىىـ اإلتجاىات الت ربكيػة الحديثػة التػي تمقػى ركاجػان كاسػعان كاىتمامػان متزايػدان فػي الفكػر 

 -الت ربكم الت دريسي الميعاصر. كمف أىبرز نتائجيا في ىذا المجاؿ ىي :
الػػػػب مركػػػػزان لمعمميػػػػة عتمػػػػاد الط  ، كااٍلبنائيػػػػة عار نػػػػادت بػػػػو الن ظريػػػػةالت ػػػػٍدريس مػػػػف أىجػػػػؿ الفيػػػػـ ًشػػػػ .1

 .يادة كالت دريب ًلعمميات الًعمـ، كيٍقتصر دكر الميدر س عمى القالت عميمية
  ،فالط الػػب يىٍبنػػي معًرفتػػو بنفسػػو تنظػػر الػػى الػػت عىم ـ بأىٌنػػو عمميػػة ميسػػتمرة كنشػػطة كغرضػػية الت كجيػػو .2

 إلرادة .سكب المعرفة حسب اكليس كعاء فارغان تي 
لػػػى إسػػػتخداـ العقػػػؿ كاألفكػػػار التػػػي تسػػػتحكذ عمػػػى لػػػب الط الػػػب لتكػػػكيف ًخبػػػرات تػػػدعك اٍلبنائيػػػة إ .3

 كالت كصؿ ًلمعمكمات جديدة .
نفيسيـ مف خبلؿ تكامؿ المعمكمػات كالًخبػرات الجديػدة مػع لمعرفة تيٍبنى ًبنشاط الط بلب أف  اترل أ .4

 معنى بالنسبة لمط الب.فيميـ الس ابؽ ليصبح الت عىم ـ ذك 
ميميػة مناسػبة، كأف يكػكف بيئة تع حد د في سياؽ إجتماعي يتطمب تييئةتؤكد أف الت عىم ـ يحدث كيت .5

 القيدرة عمى الت كاصؿ اإلجتماعي مع اآلخريف . لدل الط الب
غييػر بشػكؿ كبيػر ، لػذا ال البينى المعرفية المتككنة لدل الط الب تيقاـك الت   الن ظرية اٍلبنائية ترل أفٌ  .6

 بيد  مف مراعاة ذلؾ في الت ٍدريس كتعديؿ المفاىيـ الخاطئة كتصحيحيا قبؿ كأثناء عمميات الت عىم ـ.
، كلػػـ  بنػػاًء المعرفػػة كالفيػػـ كاإلسػػتيعابً أىكػػدت عمػػى العمميػػات العقميػػة التػػي تػػؤدم بػػالط بلب الػػى  .7

 د البنائييف عمى تقكيـ األداء كاألعماؿ كاإلنجاز. تيمؿ الٌسمكؾ كاألداء ، كىذا كاضح مف تأكي
 (     62-63: 2014) الدليمي ،                                                                

 ة البنائية : ظري  خصائص االستراتيجيات التي تعتمد عمى الن  
 ئية بعدة خصائص منيا : ة اٍلبناتتصؼ االستراتيجيات التي تعتمد عمى الن ظريٌ      
o في عممية الت عىم ـ. لمشاركة الفاعمةتدعك الط بلب الى ا 
o بيف الط بلب. تشجع الت عاكف 
o .تككف مشكقة كممتعة كال مجاؿ لئلحساس بالممؿ فييا 
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o بيف الط بلب . عد عمى المناقشة كالحكار كالتكاصؿتسا 
o يا .تشجع الط بلب عمى طرح األسئمة كالبحث عف إجابات ل 
o . ائبة  تساىـ في تشجيع الط بلب عمى إتخاذ قراراتيـ الص 
o    . تتسـ بعنصر المفاجأة كتشجع الط بلب بالت عبير عف ذاتيـ 

 ( 163:  2010) محمد ،                                                            
 
o ؼ الت عميمي.تساعد الط بلب عمى الت حميؿ كالتنبؤ بما يجرم في المكق 
o    بلب عمى اإلستقبلؿ في اإلختيار كالعمؿ.تنمي قدرة الط 
o  تسػػاعد عمػػى إعػػادة تنظػػيـ البنيػػة المعرفيػػة لمط ػػبلب ، فػػي حالػػة كجػػكد تعػػارض بػػيف الخبػػرة

 الس ابقة كالمعرفة الجديدة .
o  .تشجع عمى تدفؽ المعمكمات كافكار الط بلب بشكؿ مستمر 
o ـ .ب بالت فكير اثناء عممية الت عم  تييء الفرصة المناسبة لمط بل 

 ( 256:  2009) عطية ،                                                            

 :خرائط العقؿ الستراتيجية  ن ظريةسس الاأل  
تصػطمح  ، أف  استراتيجية خػرائط العقػؿربكمب الت  ديرل الباحثي مف خبلؿ دراستًو المتكاضعًة لؤل   

فكيػػر القائمػػة عمػػى ، كمصػػطمح خػػرائط الت  فكيػػر، كمصػػطمح خػػرائط الت  بمصػػطمحات اخػػرل مرادفػػة ليػػا
كلتكحيػد المصػطمحات فػي البحػث سيسػتخدـ (  358:  2016كقد أشار الى ذلؾ ) عطيػة ، ،مجالد  

 ىك خرائط العقؿ. ان كاحدان في بحثوالباحثي مصطمح
 :سست استراتيجية خرائط العقؿ عمى تأى      

  .ظرية اٍلبنائيةالن   .1
 ـ ذم المعنى م  عى مت  كزبؿ لً أنظرية  .2
    التي تتصؿ بالذ اكرة .أبحاث جكرج ميممر  .3

 (   337: 2016، عطية )                                                                     
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، كالتػي يكػكف فييػا الن ظريػة اٍلبنائيػةًؿ تكػكف ضػمف إف  خػرائطى العقػ، (2013 ، أشػار) الخفػاجي     
الط بلب يستخدمكف تجاربيـ المسبقة كخمفياتيـ المعرفية لئلستمرار في إنشاء معنى كمعرفة جديدة ، 

  .كما أف ىذه الن ظرية تجعؿ الط بلب يطكركف أساليبى تفكيًرىـ كتساعدىـ في حؿ مشكبلتيـ
 ( 30:  2013) الخفاجي ،                                                                     

 : ظرية اْلبنائيةكالن   خرائط العقؿ العالقة بيف
ذا كػػػاف النبػػػات يصػػػنع ) يىٍبنػػػي ( غذائػػػو بنفسػػػو ، أىلػػػيس ٍلبنائيػػػةي عمػػػى فمسػػػفةو مفاديىػػػا ، إتقػػػـك ا     

اف )الط الػػب(  لػػيس مجػػرد األجػػدر باإلنسػػاف ) الط الػػب ( أف يىٍبنػػي معرفتػػو بنفسػػو ؟س إف عقػػؿ اإلنسػػ
، مثيرات العالـ الخارجي مف خبلليػاصفحة بيضاء نكتب عمييا ما نشاء ، بؿ يمتمؾ حكاس يستقبؿ 

ف اإلنسػػػاف ال ييمكنػػػو أف يكتاذ  سػػػب يؤكػػػد بياجيػػػة كالبنػػػائييف معػػػوي ، إف ىػػػذه االفكػػػار غيػػػر كاممػػػة كا 
عف تنسيؽ المىعمكمات داخػؿ العقػؿ    نيا ليست الكحيدة المسؤكلةالمعرفة باعتماد حكاسو فقط ، إذ أ

المكقػػػؼ الت عميمػػػي ينبغػػػي أف ف ـ عػػػف طريػػػؽ اإلسػػػتماع فحسػػػب ، اذ الػػػذا فالط الػػػب ال يمكنػػػو الفيػػػ
سػػاؤالت كيخطػػط لئلجابػػة عنيػػػا عمػػى إحاطػػًة الط الػػب بمكاقػػػؼ معينػػة عػػف طريقيػػا يضػػػع ت يتضػػمف
ػػدر  بنفسػػو رفتػػو س ىنػػا فػػي ميسػػاعدتو فػػي بنػػاء مع، كيقػػارف مػػا تكصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائج . كيػػأتي دكر المي

 (    69:   2012) العفكف كحسيف ،                            .  بنفسو عف طريؽ تكجيو خبراتو
كتيعد  الن ظرية اٍلبنائية أىحدث ما عيػًرؼ مػف نظريػات فػي الت ػٍدريس التػي تيركػز عمػى بنػاء الط الػب      

 مػػف ؿ اإلىتمػػاـو مػػف معمكمػػات كمعػػارؼ سػػابقة ، إذ تحػػكٌ لممعرفػػة مػػف خػػبلؿ مػػا يحػػتفظ فػػي ذاكرتػػ
ػػدر س كالمػػنيج كاألقػػراف  العكامػػؿ الخارجيػػة التػػي تػػؤثر فػػي تعمػػـ الط الػػب مثػػؿ متغيػػرات المدرسػػة كالمي

حينمػا ب عمى ما يجرم داخؿ عقؿ الط الػب اإلىتماـ أىخذ ينصكغيرىا الى العكامؿ الد اخمية، أم أف 
 ية ًمثؿ :يتعرض لممكاقؼ الت عميم

 معرفتو الس ابقة كاستحضار ما يرتبط بالمكضكع مف معمكمات سابقة . .1
 قدرة الط الب عمى الت ذكر كالفيـ . .2
 دافعية الط الب لمت عىم ـ كأىنماط تفكيره ككؿ ما يجعؿ الت عىم ـ لديو ذا معنى. .3

 ( 92:  2015) الزىيرم ،                                                                     
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ٌف استراتيجية خرائط العقؿ تجعؿ الػت عىم ـ مىسػؤكلية الط ػبلب حيػث ييسػاعد بعضػيـ يأمؿي الباحثي أ     
الػبعض فػػي بنػاًء معػػارفيـ بأىنفيسػيـ مػػف ًخػبلؿ ربػػط المعمكمػات الجديػػدة بالس ػابقة ممػػا ييسػاعدىـ عمػػى 

ػػػدر س يكػػػكف مكجػػػو  أف دافعيػػػتيـ نحػػػك الػػػت عىم ـ، فػػػي حػػػيف تػػػذكرىا كاسػػػتدعائيا كىػػػذا ييزيػػػد مػػػف دكر المي
 كمييسر كميسيؿ لممعرفة .  

 كنظرية أكزبؿ: خرائط العقؿالعالقة بيف استراتيجية 
ذم المعنػى مػف أىػـ  ز عمػى الػت عىم ـترٌكػ( التػي جػاءت لً  Auzabel ,1962عػد نظريػة أكزبػؿ )تي      
ػػدٍ ي عمميػػة الت ػػظريػػات التػػي ييعتمػػد عمييػػا فػػالن   المعنػػى مػػف كجيػػة  كذ ؼ ، فػػالت عىم ـريس فػػي غرفػػة الص 

نيػػػة عػػػاد تكػػػكيف البي أم يي  ط الػػػبنػػػدماج حقيقػػػي لمعمكمػػػة جديػػػدة بالبنيػػػة المعرفيػػػة لمانظػػػر أكزبػػػؿ ىػػػك 
 (  129: 2011) العفكف كفاطمة ،                      . الب بخبرة جديدةما مرى الط  المعرفية كم  

 :عند أكزبؿ عندما يتحقؽ شرطاف أساسياف ىما المعنى  كذ الت عىم ـيحدث ك      
 مت عىم ـ.لً  مستعدان ذىنيان  البي : أف يككف الط   األكؿ
كاف  ،كمرتبػة ترتيبػان منطقيػان كغيػر عشػكائي  ط الػبف تككف المعمكمػة ذات معنػى بالنسػبة لمأ:  الثاني

 فية ربطان جكىريان. كي يتـ ربطيا ببنيتو المعر  تتاح فرصة لو 
 ( 460:  2009) أمبك سعيدم سميماف ،                                                         

إف  اليػػدؼ الػػرئيس لعمميػػة الػػت عىم ـ عنػػد أكزبػػؿ ىػػك نشػػر المعرفػػة ، كىػػي ميمػػة تقػػع عمػػى عػػاتؽ      
إسػتقباؿ الػت عىم ـ ، كينبغػي عمػى الميدر سػيف  الميدر س بالد رجػة األكلػى ، أمػا دكر الط الػب فيقتصػر عمػى

يؿ ربطيػػػا بطريقػػػة ذات معنػػػى بالبيانػػػات المعرفيػػػة المكجػػػكدة عنػػػد أٍف ينظ مػػػكا المعمكمػػػات بحيػػػث ييٌسػػػ
 ( 87:  2004) الزند ،                                طيبلبيـ .                               

ذم المعنى ، ىك المحتكل المعرفي المتمايز الذم يظيػر حيػث يػتـ دمػج  عىم ـالت   عمميةً  نتاجى  ف  إ     
 ( 350:   1991)األزيرجاكم ،                       ط البنية المعرفية لمالمادة ذات المعنى بالبي 

ثيػػػر فينػػػا صػػػكرة فػػػي محتػػػكل الػػػكعي يء يكػػػكف لػػػو معنػػػى حػػػيف يي ف الش ػػػإ(  Ausubelكيػػػرل )      
يء ، فػػأف المفيػػـك يكتسػػب المعنػػى الحقيقػػي عنػػدما يكػػكف مكافئػػان لفكػػرة مكافئػػة لمش ػػ كتكػػكف الصػػكرة

يكػػكف  فٍ أك مفيػػـك معنػػى ينبغػػي أنبػػو خػػرل كػػي يكتسػػب أم مي أي مكجػػكدة مسػػبقان فػػي العقػػؿ ، كبعبػػارة 
نيػة المعرفيػة . كمػا سػمى بالبي يء ىػك مػا يي الب شيء يمكف معادلتػو بػو ، كىػذ الش ػىناؾ في كعي الط  
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ػػإ نػػكاع الػت عىم ـأالمفظػػي ىػػك أكثػػر  ر أكزبػػؿ اف الػػت عىم ـيشػي ىتمػػاـ بقضػػية دارس ، لػػذا اإلسػػتخدامان فػػي المى
 ( 119:  2007) أبك رياش ،         نظريان كعمميان. المفظي يصبح لو ما يبررهي  المعنى ىك الت عىم ـ

 
ًمػػيـ المدرسػػػي ىػػػك ج      عػػػؿ الط ػػبلب قػػػادريف عمػػػى إكتسػػػاب كيؤكػػد أكزبػػػؿ أف الغايػػػة األساسػػػية لمت عى

سػػتبقائيا ، كمػػا يشػػير إلػػى أا لػػى األسػػاليب لمػػادة الد راسػػية فػػي عرضػػيا يقػػكد إف تنظػػيـ المعمكمػػات كا 
ف الت نظيـ الت تابعي المصحكب بإستخداـ العرض تحقؽ تعمـ فٌعاؿ ذم معنى ، كيرل أالت عميمية التي 

ػػػفي ، ألف كػػػؿ زيػػػادة فػػػي المعمكمػػػات تعمػػػؿ المناسػػب يػػػؤثر عمػػػى نحػػػك فٌعػػػاؿ فػػػي عمميػػػة الػػت   عمـ الص 
 ( 159:  2004) الزند ،                                       كمرتكزات لمت عىم ـ البلحػؽ .      

عميمية مف خبلؿ جعؿ يستطيع زيادة فاعمية العممية الت   در سف المي إ(  2014كيذكر) أبك جادك      
نية التي تنتظـ بلب ذات معنى ، عف طريؽ القاء الضكء عمى البي قدمة الى الط  لمي عميمية االخبرات الت  

الػب عمػى نحػك رتباطيا بتمػؾ الخبػرات المكجػكدة لػدل الط  إمف خبلليا ىذه الخبرات ، كتكضيح مدل 
كثػػر ف العامػػؿ األأفتػػراض ميػػـ ، ىػػك إذم المعنػػى عمػػى  سػػبؽ ، كيعتمػػد نمػػكذج أكزبػػؿ فػػي الػػت عىم ـمي 

 الب نفسة كمدل كضكحيا كتنظيميا .ىك كمية المعرفة الراىنة عند الط   في تأثيره في الت عىم ـ أىمية
 (  329:  2014) أبك جادك ،                                                                  

ف الػػت عىم ـ ذم ات أىشػػارت إلػػى أ(  إف الكثيػػر مػػف الد راسػػ 2009ذكػػر) أمبػػك سػػعيدم كسػػميماف ،     
 لى المعمكمة المخزكنة كاستدعائيا .لط الب عمى سرعة كسيكلة الكصكؿ إالمعنى ييساعد ا

 (     487:  2009) أمبك سعيدم كسميماف ،                                                        
خػرائط العقػؿ سػتخداـ اعنػد  عىم ـبلؿ عمميػة الػت  الػب مػف دكر ًخػالط  بػو مػا يقػـك  ف  إ الباحثي  رلكي     

كممارسة عمميات الت فكير األىساسية المرتبطة بيا كتحديد المفيـك الرئيس كالمفاىيـ الفرعيػة كمحاكلػة 
رسـ شكؿ الخريطة عمى الس بكرة أك عمى كرقة العمؿ مستخدمان األىشكاؿ اليندسية المربعات كالدكائر 

يا تيسيـ في ربط معمكمات الط الب الجديػدة بالمعمكمػات الس ػابقة مع إستخداـ األلكاف في الر سـ جميع
كتجعؿ مف عممية الت عىم ـ ذم معنى، أمػا دكر الميػدر س فيػك ميسػر كمػنظـ لممعمكمػات الجديػدة بحيػث 

   ييسيؿ ربطيا بطريقة ذات معنى بالمعمكمات الس ابقة  المكجكدة عند الط بلب.  
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 :التي تتعمؽ بالذ اكرة ث جكرج ميممرابحرائط العقؿ كأخالعالقة بيف استراتيجية 
عمػػى مػػنًح الط الػػب الفػػرص البلزمػػة إلعػػادة بنػػاء أفكػػاره كمراجعتيػػا  أكػػد جػػكرج ميمػػر فػػي أبحاثػػو     

كتقييميا، كأٌف ربط الت عىم ـ البلحؽ بػالت عىم ـ الس ػابؽ يينمػي القػدرة عمػى تػذكر المعمكمػات ، كمػف األيسػس 
عمييا خرائط العقؿ أف إستخداـ األشكاؿ ثنائية األبعػاد بمػا فييػا الخػرائط كالجػداكؿ ييسػاعد  التي تقـك

عمى جذب إنتباه الط الب نحك مكضكع الت عىم ـ الذم يتضمنو الجدكؿ أك الخارطة فضبلن عف دكره في 
 .رة كاسترجاعيا بسيكلة عند الحاجةإدراؾ المعمكمات كترميزىا كخزنيا في الذ اك

 ( 357:  2016) عطية ،                                                                      
حتفػاظ بيػػا مػػف خػػبلؿ زيػػادة فعاليتيػػا عمػػى اكرة عمػػى ترميػػز المعمكمػػات كاإليمكػف زيػػادة قػػدرة الػػذ       

اكرة دانيا مف الػذ  جميع كيحدث نسياف المعمكمات كفقستخداـ االستراتيجيات كالت  إمعالجة المعمكمات ب
 . داخؿ أك الكبتستخداـ المعمكمات كالخبرات أك قد يحدث النسياف بسبب الت  إىماؿ كعدـ بسبب اإل

 ( 50 : 2010 ) عبد اليادم ،                                                                
د ركس كالكتػب تيخػزف فػي أكثػر مػف مكػاف إٌف الحقائؽى التػي يسػمعيا الط الػبي أك يشػاىدىا فػي الػ     

ف إسػتعادة المعمكمػات  في الذ اكرة طكيمػة المػدل بنػاء عمػى خصائصػيا كال تيخػزف ككممػات مفػردة ، كا 
ػػػينمائي أكثػػػر ممػػػا تشػػػبو عمػػػؿ المصػػػكر  كاسػػػترجاعيا تيعػػػد فعاليػػػة إبتكاريػػػة تشػػػبو عمػػػؿ الميخػػػرج الس 

ػػدر س إثػػراء ا الر سػػـك كاألشػػكاؿ  فضػػبلن عػػفلط الػػب لغكيػػان كصػػكريان الفكتػػكغرافي ،كىنػػا ينبغػػي عمػػى المي
ػػػؼ  أك فػػػي اسػػػترجاع الت كضػػػيحية فػػػي قاعػػػة الػػػد رس كىػػػذا ييسػػػاعد الط الػػػب أثنػػػاء تفسػػػيرىا فػػػي الص 

 ( 101:  1991) االزيرجاكم ،                                متحاف .     المعمكمات خبلؿ اإل
تػػو المتكاضػػعة ، إف مػػا يبذلػػوي الط ػػبلب فػػي تمثيػػؿ المفػػاىيـ التػػي كيػػرل الباحػػثي مػػف خػػبلؿ خبر       

سػػػيتـ كضػػػعيا فػػػي خريطػػػة العقػػػؿ ميسػػػتعمميف المفػػػاىيـ كالصػػػكر كاأللػػػكاف تتفػػػؽ مػػػع أبحػػػاث اإلدراؾ 
المعمكمػػات عمػػييـ  البصػرم التػػي تشػػير الػى أف الت ػػذكر كاإلدراؾ عنػػد الط ػبلب يزيػػداف عنػػدما تيعػرض

 .   لفظيان كصكريان 
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    خرائػػػػط الػػعقؿ : 
لئلنساف ، لذلؾ كؿ إنساف مكىكب كمكىكب بالعقؿ  اهللً  فكير كظيفة العقؿ ، كىك ىبةي الت   إفٌ      
تفكيرىـ، كمستكاىـ،  يختمفكف فيما بينيـ في درجةً  البشر، كلكف  . فاإلنساف يكلد مفكران نح لوالذم مي 

 .جازاتيـ بقدر تفكيرىـنإ، لذلؾ تتبايف ككظيفتيـ، كنكع تفكيرىـ، كىدفيـ
 ( 21:  2013،  ، نايفةقطامي )                                                             

فكير بأنكاعو في قحاـ الت  إكيمكف بناء استراتيجيات تفكيرية تعميمية ، كىذا يتـ عف طريؽ      
ك مف حميؿ أى فسير كالت  رح كالت  بلؿ الش  ؼ مف خفي داخؿ غرفة الص    ريس التي يتبعيادٍ طرائؽ الت  

 .بلؿ أكراؽ العمؿخً 
 فكير في مجاليف ىما:ستخداـ الت  إكيمكف  

 طكر في تقديـ الدرس.ساعد عمى الت  إستراتيجيات تفكيرية تي  الميدر س بناء ؿ :االك  
سئمة تككف في صيغة أى بلب عند تقديـ فكير في تقييـ أداء الط  كع مف الت  ستخداـ ىذا الن  إ : الثاني

 ( 50:  2009) اليادم ك كليد ،                              بلب .  ستكيات تفكير الط  ثير مي تي 
اؿ ريس الفعٌ دٍ المدخؿ الميـ مف مداخؿ الت     عمى المدخؿ البصرم تتتأسسي  العقؿً  خرائطى  فٌ إ     

ذ يرل إبلب إلدراؾ كتحسيف أداء الط  ايـ ك لفً يسر اكتي  لما لو مف دكر في فيـ مضاميف مكاد الت عىم ـ
 .غني عف آالؼ الكمماتكر يي رس باستخداـ الص  ربكيكف أف عرض مادة الد  الت  

 (  362:  2016) عطية ،                                                                    

 نظرة تاريخية عمى مراحؿ تطكر خرائط العقؿ :
في كتاباتو حكؿ كيفية تيسير ميارات الت فكير منذ عاـ  Devid Hyler ديفد ىيرؿبدأ      

، كفي ضكء ذلؾ عف تصميـ الت فكير Albert upton، كاستند في كتاباتو الى مؤلفات 1987
في كتابو كسع تفكيرؾ عاـ Devid Hyler ظير أكؿ مصدر لتدريس خرائط العقؿ بكاسطة 

، إرشادم يدكم عف تصميـ الت فكير أصدر ىيرؿ فصؿ 1991عاـ ، ثـ تكالت مؤلفاتو ففي 1988
لتطكير المدارس عاـ ( ISI، بعدىا قامت ىيئة)1991تـ نشره في كتاب تطكير العقؿ لككستا عاـ 

، بإصدار مصدر المسيسبيفي مدينة نيكيكرؾ ككالية شماؿ كاركلينا ككالية تكساس ككالية  1992
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طة سي مف رياض األطفاؿ كحتى الص ؼ الث اني عشر بكاسىاـ لتطكير صفكؼ الت عميـ األسا
 1994. في عاـ عرض تفكيرؾ ، ضع تفكيرؾ في خرائط، إخرائط العقؿ يدعى إرسـ تفكيرؾ

لتطكير المدارس في الكاليات المتحدة االمريكية لتؤكد إٌف خرائًط  (ISI)أظيرت نتائج تقارير ىيئة 
. ثـ يد القياس الكيفي ألداء الط بلبالت عم ـ كفٌعالة في تكح العقًؿ أدكاته ذات كفاءة في تقدـ عممية

 1995، ففي عاـ ي تعزز الت كجو نحك خرائط العقؿظيرت في المجاؿ نفسو بعض الكتب الت
 Tony Buzanأصدر  1996، كفي عاـ كتاب بعنكاف أنا أرل ما تعني Steve Molineأصدر 

مقاؿ بعنكاف الرؤية ىي Devid Hyler ير لػ  ظ 1996كتاب خرائط العقؿ ، كفي بداية عاـ 
، يستطيع الط بلب فكير بإستخداـ األدكات البصريةالفيـ كضح فييا بإمكانية تطكير ميارات الت  

كيستطيعكف تطكير الفيـ القرائي كالكتابي ـ عمى الكرؽ اك بكاسطة الكمبيكتر، تنظيـ أفكارى
أكضح أىمية خرائط العقؿ كأدكات بصرية تأتي بعد ، ك الت فكير في المحتكيات المختمفةكميارات 

كفي العاـ نفسة تكلت جمعيةي اإلشراًؼ كتطكير . الذ ىني ك المنظ مات البيانية شبكات العصؼ
ميمة نشر اصدار ىيرؿ عف خرائط العقؿ ( ASCD) المناىج في الكاليات المتحدة األمريكية

أنتجت  1998 عاـالمعمكمات. كفي ألدكات البصرية لتأسيس فنشرت لو كتاب بعنكاف ا
Innovative Learnning Group  ( برمجياتSoft ware لخرائط العقؿ ) كتكالت بعد ذلؾ ،

فتـ نشر كتاب المرشد إلستخداـ Devid Hyler ( عف خرائط العقؿ لػ ASCDإصدار جمعية )
ب كالط بليشرح تناكؿ خرائط العقؿ في المدرسة كمع المدرسيف  2000خرائط التفكير عاـ 

، ريبات عممية عمى خرائط الت فكيرنشر كتاب تد 2001، كفي عاـ كالكالديف كالمحتكل الت عميمي
 (  كتاب نجاحات الت بلميذ بخرائط التفكير. ASCDنشرت جمعية ) و  2004كفي عاـ 

 ( 267-269:  2011) محمد كريـ ،                                                        
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، أم تيساىـ في تذكر لمذ اكرة تتحدث كما يتحدث العقؿإٌف خرائط العقؿ تيعد أداةن متميزةن      
، كأكثر فاعمية مقارنة بإستخداـ أمران سيبلن  ت في كقت الحؽ سيصبحكاستحضار المعمكما

 .قميدية لتدكيف الميبلحظاتاألساليب الت  
ف خريطة العقؿ سكؼ تيمكف الط الب مف :   كا 

o  .إلقاء نظرة سريعة كشاممة عمى مكضكع دراسي كاسع كميتشعب 
o  .الت خطيط لمد ركس كاتخاذ القرار 
o  .تىجمع معمكمات كثيرة في مكاف كاحد 
o  إنيا تسمح لوي برؤية أساليب مبتكرة كجديدة. تيشجع عمى حؿ المشاكؿ إذ 
o     .تمنحو ميتعة الن ظر إلييا كقراءتيا كتدبرىا كتذكرىا 

 ( 7:   2009) بكزاف ،                                                                       
نساف لديو خرائط إالب إنما كؿ كالط   الميدر س ستخداـ خرائط العقؿ لـ يكف مقصكران عمىإ فٌ إ     
ـ غير أعسكريان  ـ قائدان أـ فبلحان أ طالبان ستخداميا سكاء كاف إكلديو القدرة عمى  أك عقمية تفكيرية
 ( 357:  2016) عطية ،                                                               .ذلؾ
ماغ خرائط العقؿ ميمة في عمؿ كتدكيف الميبلحظات التي تعكس الط ريقة التي يعمؿ بيا الد     

أك مكضكع بتككيف . يمكف ًإستخداميا كنقطة بداية ًلكحدة مف خبلؿ تككيف عدة ًإرتباطات
تيساعد في الت ركيز ، ، كما تيعد أداة تنقيح كتقكيـ باإلضافة الى ككنيا إلرتباطات بالت عىم ـ الس ابؽا

 ( 262:  2012، ) عمكاف.الذ اكرة، الت فكير، الت نظيـ، الت خطيط، الد راسة، حؿ الميشكبلت،اإلتصاؿ
 ككاآلتي : أىدكات الت عىم ـ البىصرم  مفالث مثؿ خرائط العقؿ الجيؿ الث  تي      

 .مفتكحة كاسعة ىني التي تتسـ بنياياتىنية كشبكات العصؼ الذ  كيضـ الخرائط الذ   : كؿالجيؿ األ
 .كالمنظ مات البيانية دة تتسـ بنياية مغمقةاني : كيضـ أشكاؿ كخرائط ذات ميمات محد  الجيؿ الث  
 ( 362:  2016) عطية ،            اىيـ ك خرائط العقؿ .   المف كيضـ خرائطٍ  الث :الجيؿ الث  
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 الفرؽ بيف خرائط العقؿ كخرائط المفاىيـ :
، فكيرنظمات عمميات الت  الث مف مي تقع خرائط العقؿ كخرائط المفاىيـ ضمف الجيؿ الث       

 كتختمؼ خرائط العقؿ عف خرائط المفاىيـ في نقطتيف ىما :
نظـ المعرفة في خرائط ، بينما تي  العقؿ بشكؿ ىرمي كغير ىرمي فة في خرائطنظـ المعر تي  اكالن :

 المفاىيـ بشكؿ ىرمي.
ساسية فكير األى ساس ميارة الت  أى عمى  يمانيككف تنظيـ كؿ خريطة مف خرائط العقؿ الث   ثانيان :

حميؿ ، الت  صنيؼت  ، ال قارنة، المي عريؼالت   ، دىا ديفد ىيرؿ ) الكصؼالخاصة بكؿ نكع منيا كما حد  
 تناظرات (.، المي  تيجةالسبب كالن   ، تابع، الت   جزاءالى األى 

  ( 356:  2014) الجنابي ،                                                                  
 

مؼ ت( أف خرائط العقؿ ىي امتداد لمجيؿ األكؿ كالثاني إال أنيا تخ 2007أشار ) الباز ،      
 منيا :  عٌدة نقاط ب عف المينظ مات البيانية

 تقـك خرائط العقؿ عمى الميارات األساسية الث ماف لمت فكير في حيف تقـك المينظ مات البيانية .1
 عمى مياـ منفصمة .   
 .خرائط العقؿ سيمة الت فكير كالت عميـ بيف المكاد أما المينظمات البيانية تككف صعبة الت عميـ .2
 لخرائط العقؿ عدة أشكاؿ ذات مركنة في الت طبيؽ ،أما المينظمات البيانية ذات أشكاؿ ثابتة .  .3
 مركز في حيف يككف الكتابي كالم در سيككف الط البي مركز الت عم ـ عند استخداـ خرائط العقؿ ،  .4
 .ندى إستخداـً المنٌظمات البيانيةالت عم ـ ع   
 .آلخر في حيف تختمؼ المنٌظمات مف صؼعقؿ في لغة بيانية بيف الميدر سيف تينسؽ خرائط ال .5

 (19:  2014)  ياسيف ،                                                                     
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طت فها الخٍس  طبُعت اطخعمالها أهىاعها حعٍس

طت الرهىُت  الخٍس

 

هي عبازة عً مىظم جخطُطي 

زئِظُا أو  ٌؼمل مفهىما

ا جخفسع الافكاز السئِظت  مسهٍص

يها املعلىماث مً وجىدزج ف

 
ً
 إالاهثر ػمىال

ً
لى الاكل ػمىال

وجحىي على زمىش وزطىماث 

 والىان.

 

طت الشىائُت . -1  الخٍس

طت املسهبت. -2  الخٍس

طت الرهىُت  -3 الخٍس

م  املعدة عً طٍس

 الحاطىب.

م حهاش  -1 حظخخدم في الخعلُم وحعسق عً طٍس

 سق.الع

 حظخخدم للخخطُط. -2

م الطالب  حظخخدم  -3 مً كبل املدزض في في جلٍى

 الامخحاهاث.

 

 تخلفُتها الىظسٍ  

 
 
 ت البىائُتظسٍ  الى

 اطم العالم

   جىوي بىشان

طت املفاهُم  خٍس

هي أداة حعمل على جىظُم 

فكاز واملعاوي وجىكُح لا 

العالكاث بين املفاهُم التي 

ها وحدة أو حؼخمل علي

مىكىع مً املنهاج امللسز 

وحظاعد الطالب على جىظُم 

معسفخه بهدف حعمُم فهمه 

 لخعلم الىحدة أو املىكىع.

 الؼكل العىكبىحي.  -1

 الؼكل الهسمي.   -2 

 الؼكل املىظىمي.-3

بعاد الؼكل الشالسي لا -4

 بعاد.واملخعدد لا

مكً الجمع بين أهثر  -5 ٍو

مً ػكل لهره الخسائط 

 جـمُم البحث. حظب

 

 املعسفي.وطُلت مً وطائل جلخُف املحخىي  -1

 اخخـاز همُاث هبيرة مً املعلىماث واختزالها. -2

 حظاعد على مساحعت املادة الدزاطُت بؼكل مسن  -3

 .دون السحىع الى الكخاب 

 زبط املفاهُم الجدًدة باللدًمت. -4

 املظاعدة على جىمُت الخحـُل. -5

الخىظُم والخـيُف حظاعد الطالب على  -6

 للمفاهُم.

علُم. -7
 
د مً زباث أمد الخ  جٍص

فكير. -8
 
با على الخ  حعد جدٍز

 تخلفُتها الىظسٍ  

ت اوشبل هظسٍ  

 املعسفُت

 اطم العالم 

 حىشٍف هىفان

  

طت العلــل  خٍس

 

هي عبازة عً مجمىعت 

أػكال لخىظُم املعلىماث 

وجحلُل العالكاث وجحلُم 

بين الجىاهب  السوابط

العلمُت  املخخلفت للمادة

في  بـيرةولرلك فإن أهمُتها ه

ع املىاد العلمُت وجىمُت  جدَز

الخىاؿل الفاعل وفهم املادة 

 العلمُت وحل املؼكالث .

 

ت. -1 طت الدائٍس  الخٍس

طت الفلاعُت.-2  الخٍس

 الفلاعُت املصدوحت. -3

ت. -4 طت الشجٍس  الخٍس

طت الدعامُت. -5  الخٍس

 طت الخدفلُت.الخٍس -6

 الخدفلُت املخعددة.-7

ت      -8 طت الجظٍس  الخٍس

 حظخعمل خسائط العلل لسبط وجسجِب املعسفت-1

حظخعمل لفهم العالكت الداخلُت والاحخماعُت  -2

 للطالب وجىظُم املعلىماث بؼكل مبظط.

 جدعُم الخفكير املفخىح و املحدد -3

عسق عالكاث املحخىي لخىظُم املعلىماث  -4

ل العالكاث وجحلُم السوابط بين الجىاهب وجحلُ

 املخخلفت للمادة.  

ت  خلفُتها الىظٍس

 
 
 ت البىائُتظسٍ  الى

 اطم العالم 

 دًفد هيرل 

 مف اعداد الباحث ( يبيف الفرؽ بيف الخرائط الذىنية كخرائط المفاىيـ كخرائط العقؿ 1مخطط ) 
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 فكير كالت عىم ـنظمة ثنائية البعد ، تيستعمؿ كأداة لتطكير الت  شكاؿ مي خططات كأى فخرائط العقؿ مي      
جابة فكير في مكضكع ذم محتكل تعميمي مقرر مف اإلً الب لمت  العميؽ لممحتكل ، إذ يستعمميا الط  

، أمؿ، كاتخاذ القرار، كالت  ستسقاءالب القدرة عمى اإلعف تساؤالت مرتبطة بالمحتكل تثير عند الط  
 شكبلت .المي  كة في حؿً شار كالمي 

فمسفة خرائط العقؿ  ف( إلى أ 2016، ) الفتمي( ك 2014، كآخركفكأشار كؿه مف ) زاير      
 بلب ىي.فكير عند الط  عمى ثبلثة مبادئ رئيسة لتحسيف نكع الت  تقـك 

 كبر. أى ف بلب يكك في الط   تأثيرهي  ريس باستخداـ خرائط العقؿ أكثر كضكحان فأفٌ دٍ ما كاف الت  م  كي  .1
 بلبصبح بمقدكر الط  أى ، كمما العقؿ ؿعماأى ؼ في جك مف دريس داخؿ الص  ما كاف مناخ الت  م  كي  .2
 .فضؿألافكير كصؿ الى طريقة الت  الت     
 بلب بالمادةما زاد تفكير الط  ، كمٌ سر فكير كمحتكل الد  ميـ الت  مج بيف عممية تعٌ ما كاف الد  م  كي  .3
 .المدركسة   
 ( 264:  2016) الفتمي ،  ( 179:  2014،  كآخركف)  زاير                                

 : خرائط العقؿ اسباب استعماؿ
ستخداـ خرائط العقؿ يزيد مف معامؿ إ ف  اماغ لى نظريات الد  إسندة بحاث المي ألأظيرت ا     

لى زيادة تحصيؿ ، اضافة ادرسيستعداد المختبار اإلإكاء العقمي، كترفع ايضان مف عبلمات الذ  
ستقميف في عممية ف يككنكا مي أبلب عمى ، كما تعمؿ خرائط العقؿ عمى مساعدة الط  القراءة كالكتابة

. كاستنادان الى ربكية كخارجياشكبلتيـ داخؿ المؤسسة الت  الت عىم ـ، كمتأممكف كقادركف عمى حؿ مي 
 .ساسيةفكير األى ، تتسؽ مع عمميات الت  ط لمعقؿخرائ يظير البحث كجكد ثمانأبحاث الدماغ فقد أ

 ( 242:  2011) نكفؿ كمحمد ،                                                              
لغة الخرائط الثمانية المتعمقة باألدكات البصرية صممت  ف  إ(  1991) ديفد ىيرؿ ، أشار     

ـ  فأف  كؿ خريطة عقمية لمساعدة الط الب عمى تكليد كتنظيـ أ فكارىـ، كلبناء الٌنماذج العقمية، كمف ث
 ترتبط باحدل عمميات الت فكير األساسية الثمانية كىي : 

الت سمسؿ، اك  يؼ، الت حميؿ الى أجزاء، اٌلتتابع، الت صنختبلؼقارنة كاإلالمي  ،الكصؼ تعريؼ،ال  ) 
 (                                  94:  2017، قرني )                                الس بب كالن تيجة، المتشابيات (.        
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 خرائط العقؿ : أشكاؿ     

 سميدر  الب كالالط  قبؿ ستخدـ مف لخرائط العقؿ تي  ( ثمانية أشكاؿو  2004،  ديفد ىيرؿ ) ـى صم  ك      
 مثؿ فيما يأتي :ريس كتتدٍ ستخداـ استراتيجية خرائط العقؿ في الت  إعند 

 :             الخريطة الدائرية  -1
فكار اخمية تكتب األائرة الد  ضع في كسط الد  تتألؼ ىذه الخريطة مف دائرتيف مركزيتيف تى      

نيا تشبو السمسمة التي تجمع إضع كؿ ما نعرفو عف تمؾ الفكرة ائرة الخارجية نى الرئيسة كفي الد  
                                                                                         holzman,2004,3))       مترابطة.  فكار ليست دائمان ك األأكممات فكار كىذه الك األأالكممات 

ي عمى الميدر س أٍف يضع الكممات، الص كر، كلتطبيؽ الت دريس باستخداـ الخارطة الدائرية ينبغ     
ك أم شيء يرغب في تعميمو لمط بلب في الدائرة الداخمية . أٌما في خارج الدائرة يمكف ، أاألرقاـ 

  رسـ أم معمكمة أك كتابة أم مفيـك لو عبلقة بالمفيـك الرئيس تعرض ضمف إطار محدد.
 ( 243:  2011)نكفؿ كمحمد ،                                                               

أٌنو يمكف تشبيو الخريطة الد ائرية مثؿ الس مة التي تجمع المفاىيـ  (1994،  ديفد ىيرؿ)ارأش      
أك الكممات ذات العبلقة بالمفيـك الرئيس، تستخدـ ىذه الخريطة لمت عريؼ بالمكضكع أك األفكار في 

مثبت في سياؽ معيف كليا دكر ميـ في تمكيف الط بلب مف تكليد معمكمات ذات صمة بالمكضكع ال
كسط الد ائرة المركزية كقياـ الط بلب بعصؼ ذىني لؤلفكار كتنشيط المعرفة الس ابقة لدييـ مما 

 (                                                          67: 2014) حميدم ،                                ييسيؿ عمييـ فيـ المكضكع قيد الت عم ـ.  
 مف خبلؿكبياف المعرفة القبمية كالبلحقة عف المكضكع  ،فكارلؤلى ىني ا تستعمؿ لمكصؼ الذ  كم     

 ( 358:  2014، ) الجنابي                 .                          الد رس حتكلمعمكمات مي 
 ائرية عمى :ساعد الخريطة الد  تي      
  ليا . كممات المفتاحية لممحتكل يعطي تعريفان رض الٍ عى 
 نيا لدراسة مكضكع معيف .نطبلؽ مً تحديد النقطة التي يتـ اإل 
   تكسع رؤيتيـ بطريقة مختمفة  مف ثـ  ك  بلب حكلوي نتباه الط  إً محكر حكؿ حدث كاحد لجذب الت

 عتادكا عمية سابقا .اعما 
 ( 35:  2011،  قرني)                                                                       
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 جبين الؿفاث العامت للحبلياث ( الخزيهت الدائزيت 1 -1غيل ) 

 
  الخريطة الفقاعية :  -2

خرل تمثؿ المفاىيـ أي ؿ بينيا كبيف دكائر كصً ذرع تي مف دائرة مركزية محاطة بعدد مف األ تتألؼي      
 ( 370:  2016عطية ، )                    زئية التي تتصؿ بالمفيـك العاـ .ك المعمكمات الجأ

ساعد في تنمية شياء كالخكاص المنطقية ليا. مما يي األ تستخدـ لكصؼ خصائص كمميزات     
الب عمى صياغة الكصؼ كالخصائص في كممات ، حيث يكتب في الدائرة المركزية قدرة الط  
 .يءا الش  راد كصفة كفي الدكائر المتفرعة يكتب خصائص ىذيء المي الش  أك  المفيـك كأالكممة 

 (  19:  2015)   نصار ،                                                                    
 . بلب في تحديد النكعية ككصؼ الكمماترم قدرات الط  ثٍ تي  الخريطةي  ىذهً      
أك المفيـك أك كلتطبيؽ الت دريس بإستخداـ الخارطة الفقاعية ينبغي عمى الميدر س أف يكتب الكممة   

األشياء المراد إكسابيا لمطيبلب في الدائرة المركزية ، ثـ يكتب في داخؿ الدكائر المحيطة المتصمة 
 بخطكط مستقيمة متصمة بالدائرة المركزية الصفات المنتمية لممفيـك الرئيس.

 ( 244:  2011)نكفؿ كمحمد ،                                                               
 

 وجىد اٌحجً اٌظهسٌ

 ذات حبل عصبً 

 مجوف

الصفات 
العامة 
 للحبلٌات
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 ساعد الخريطة الفقاعية عمى :تي      
 فات .الص   الخصائص مف خبلؿً  كصؼ 
 فصيبلت الكصفية لمكتابة .بالت   متداداإل 
  ًمتداد عممية الكصؼ كتحديد الخصائص .بلب إلثراء القدرات العقمية لمط  إ 

 ( 96:  2017،  قرني )                                                              

 
الهليعياث الى غعبت مً الاونأ بدًء  مع ألامثلت جبين غعب عالم الحيىان ( الخزيهت الفلاعيت 2 -1غيل ) 

 علزب الطاعت .اججاه عىظ بو  الحبلياثغعبت الارقى 

 

 

 

 

 

 

 

الُشعب  
 الحٌوانٌة

الحبلٌات  -9
 مثالها 

شوكٌة  -9  االسماك
الجلد مثالها نجم 

 البحر

المفصلٌات  -8
 مثالها الحشرات 

النواعم  -7
 مثالها المحار

الدٌدان  -6
الحلقٌة مثالها 
الدٌدان  -5 دودة االرض

الخٌطٌة مثالها 
 دودة االسكارس 

الدٌدان  -4
المسطحة مثالها 
دودة االكٌاس 
 المائٌة 

امعائٌة  -3
الجوف مثالها 

 الهاٌدرا

االسفنجٌات  -2
 مثالها االسفنج 

الطلٌعٌات  -1 
مثالها 

 البرامٌسٌوم
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  الخريطة الفقاعية المزدكجة :  -3
ييكتب في كؿ متجاكرتيف ف أك رئيسيتيف المزدكجة مف دائرتيف مركزيتيالخريطة الفقاعية تتألؼ      

راد المقارنة بينيا حداث التي يي ك األأك المصطمحات أك حدث مف المفاىيـ أك مصطمح أمنيا مفيـك 
ألسماؾ الغضركفية اختبلؼ مثبلن المقارنة بيف األسماؾ العظمية ك إك أكمعرفة ما بينيا مف تشابو 

شتركة مف فات المي كثر تكتب فييا الص  أك أخرياف أي ف ائرتيف دائرتارسـ بيف ىاتيف الد  كىكذا . يي 
ائرتيف الرئيسيف المركزيتيف مجمكعة مف عناصر المقارنة بيف المفيكميف الرئيسيف كيرسـ حكؿ الد  

كائر التي تتميز بالحجـ اك المكف تكتب في كؿ منيا خاصية اك سمة تتصؿ بكؿ عنصر مف الد  
 ( 373 : 2016) عطية ،                                               عناصر المقارنة .    

شابيات ك مفيكميف بينيما بعض نقاط الت  أتستخدـ في حالة المقارنات كالتمييز بيف شيئيف      
 ( 265:  2012،  كآخركف ) رزكقي                              ختبلفات .               إلاك 

قـك شياء ، كتى ختبلؼ بيف األى بو كاإلكجو الش  أى ستعمؿ إلظيار لفقاعية ، تي متداد لمخريطة ااىي ك      
 ( 66:  2014) مقبؿ ، عبلؿ ،                  قابؿ .           ك بالت  أى بتحميؿ شيئيف بالمقارنة 

كلتطبيؽ الت دريس باستخداـ الخارطة الفقاعية المزدكجة ينبغي عمى الميدر س تحديد        
يكميف الميراد المقارنة بينيما ، ثـ يحدد الميدر س مع الط بلب الس مات المتشابية كالمختمفة بيف المف

المفيكميف الرئيسييف، ثـ يربط بيف الميتشابيات كالميختمفات كمكضكع المقارنة مستخدمان األلكاف 
 مكاضع الت شابو كاإلختبلؼ.لمتمييز بيف المفاىيـ الميتشابية كالميختمفة ًلتيساعد الط الب عمى إدراؾ 

 ( 374:  2016) عطية ،                                                                     
 :عمىتساعد الخريطة الفقاعية المزدكجة  إف         
  الخصائصكمقابمة قارنة مي. 
  لعنصريفالرئيسة  خصائصحديد التى. 
  يكلةسي بالمقارنة  ةعمميتنظيـ . 

 ( 97:  2017،  قرني)                                                             
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 ( الخزيهت الفلاعيت املشدوجت جبين امللارهت بين الاضمان الغكزوفيت والعظميت 3 -1غيل ) 

هٌكلها 

 غضروفً

 هٌكلها عظمً

اسماك بٌوضة  
واالخصاب خارجً 
والبٌوض كثٌرة 

 العدد

 

بٌة الزعنفة الذن

غٌر متماثلة 

 الطول

األسماك 

 العظمٌة

فتحة الفم امامٌة    

الموقع دائرٌة 

 الشكل  

     

(مغطاة 4الخٌاشٌم )

بغطاء خٌشومً 

 على كل جانب

الزعنفة الذنبٌة  

 متماثلة الطول 

    

فتحة الفم بطنٌة  

الموقع هبللٌة 

 الشكل 

 

( 5-7الخٌاشٌم ) 

فتحات على كل 

 جانب

   

ٌوضة اسماك ب
ولودة واالخصاب 
داخلً والبٌوض 

 اقل عددا
 

األسماك 

 الغضروفٌة

 

حاسة الشـم 
 قوٌة

الجسم مقسم الى 

ثبلث مناطق 

الرأس والجذع 

 والذٌل

تمتلك الكٌس 

 الهوائً 

   

ال تمتلك الكٌس  

 الهوائً  

   

الزعنفة الظهرٌة  

مزدوجة وظٌفتها 

  للتوازن

   

الزعنفة الظهرٌة 

فتها مفردة وظٌ

   للتوازن
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   جرية : الخريطة الش   4-
ك المفيـك أضكع الرئيس ك مربع يمثؿ المك أى ك مستطيؿ ىي عبارة عف شكؿ ىندسي دائرم أى      

مي المكضكع فكار التي تى شكاؿ ىندسية متماثمة تمثؿ األى راد تناكلو كتتفرع منو أى العاـ لممكضكع الذم يي 
 .لى الخاصإؿ ىرمي مف العاـ كالرئيس بمعنى ىذا النكع مف الخرائط يتناكؿ المكضكع بش

 ( 2016 : 375) عطية ،                                                                     
نبيات الى ك المي أى ثيرات صنيؼ مثؿ تصنيؼ المي ستخدـ ىذه الخريطة في عمميات الت  تي      
راسات يضا في تعميـ المغات كالد  ف تستخدـ أى أى . كيمكف كعات بناءن عمى خصائصيا المشتركةمجم
جرية ينبغي عمى الميدر س أف الخارطة الش   . كلتطبيؽ الت دريس باستخداـخرلجتماعية كالمكاد األي اإل

يكتب في أعمى الس طر المفيـك الرئيس كأسفؿ منو المفاىيـ الفرعية كأسفؿ كؿ فئة فرعية يكتب 
  .عضيا يمكف أف تصنؼ في فئات فرعيةالعناصر المحددة لمفئات الفرعية ،كب

 ( 2011 : 249) نكفؿ كمحمد ،                                                              
فكار ، كما ساندة ليا ، كتفاصيؿ ىذه األى فكار الفرعية المي فكار الرئيسة كاألى تحديد األى ستخدـ لً تي       

 فكار في فئات .  كتبكيب األى  الب عمى تصنيؼً قدرة الط   ساعد في تنميةً تي 
 ( 43:  2014) عابد ،                                                                        

 عمى: تساعدي  ش جريةالخريطة ال إف  (  2011( ك ) ككستا،  2009) ىيرؿ، أشار كؿ مف    
  فصيبلت .انكية كالت  فكار الث  ساسية كاألى فكار األى تحديد األى 
  رتيب كتخطيط المعمكمات كتفصيبلتيا .تى 
  فكار الخاصة .لى األى إفكار العامة ألى فكار مف ابلب مف تصنيؼ األى كيف الط  مٌ تى 
 فضؿ .أى دراكيا بشكؿ ا  صنفة ك فكار المي تككيف رؤية بصرية كصكرة ذىنية لممكضكعات كاأل 

 ( 44:  2013) العزاكم ،                                                             
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 مع ألامثلت جبين أؾىاف الفلزياث ( الخزيهت الشجزيت4  1-غيل )  

  الخريطة الدعامة أك المشبؾ : -5
كلتطبيؽ الت دريس باستخداـ سـ ميت بيذا اإلتشبو مشبؾ الكرؽ لذلؾ سي  عف خريطةو  ىي عبارةه      

سـ الرئيس عمى يسار المشبؾ ك اإلأى كتب المكضكع ي الخريطة الدعامية ينبغي عمى الميدر س أف
ك قد ييكتب المكضكع أعمييا مككنات المكضكع الرئيس  كتيكصؿ بو خطكط تتجو نحك اليميف تيكتب

لى إزؿ منو خط نٍ ك دائريان ثـ يى أى عمى المشبؾ في شكؿ ىندسي كأف يككف مستطيبلن الرئيس في أى 
يء الرئيس كمف كؿ كتب بيا مككنات الش  ستطيبلت التي يي ك المي يتصؿ بمجمكعة الدكائر أى سفؿ لً األى 

شكاؿ ىندسية أى كتب في خصائصو التي تي  كبيفى  لخطكط تربط بينوي ك جزء تتفرع مجمكعة مف اأى شيء 
 ( 2016 : 378 ) عطية ،   شكاؿ اليندسية .نو شبكة مف األى كؿ العاـ ككأى صغر تحتو كيبدك الش  أى 

ك أيء جزاء الكمية لمش  بلقات بيف األبلب عمى فيـ العً ساعدة الط  مي تستخدـ ىذه الخريطة لً      
ك البناء، أركيب بلب مف تحميؿ الت  ف ىذه الخريطة الط  كتمكٌ  .لفرعية المككنة لوجزائو اأالمفيـك ك 

 أصـــــــــناف الفقرٌـات مـــــــع األمثلة من األقل تطوراً الى االكثر تطوراً  

 اللبائن 

 الفئران

 األرانب

 الثعالب

 االسود

 االنسان

 الطٌور 

 الببلبل 

 النسور 

 البطرٌق

 البوم

 النعام

 الزواحف 

 السبلحف

 الحرباء

 االفاعً

 التماسٌح

 الضب

 البرمائٌات  

 الضفادع

 السلمندر

االسماك  
 العظمٌة

 البنً

 الكطان

 الشبوط

 السلمون

 االسقمري

االسماك  
 الغضروفٌة

 القرش 

القرش أبو 
 منشار

القرش أبو 
 مطرقة 

سمكة 
 الشفنٌن
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ك عرض أجتماعات جندة اإلأنظيـ مثؿ تنظيـ كما تساىـ في عممية الت   .لتككيف فيـ عميؽ لمكؿ
 ( 250  :2011) نكفؿ كمحمد ،                .           مةك المنظ  أنظيمي لممؤسسة البناء الت  

ك ألى مككناتو إجزء لمكضكع معيف كتحميؿ المكضكع تستخدـ في تكضيح عبلقة الكؿ كال     
 نظيـ كعرض المككنات .بلب عمى الت  جزائو الفرعية ، كتساىـ في تنمية قدرة الط  أك أعناصره 

 (      44:  2013العزاكم ،  )                                                                    
 عمى : ك المشبؾي أى  الدعاميةي  ساعد الخريطةي كتي 

   ركيبات .تنظيـ الت 
  ًككنات الفرعية .ككنات الرئيسة كالمي بلقة بيف المي فيـ الع 
 . كضع صيغة لفيـ المكضكع 

 ( 43:  2014) عابد ،                                                                

 

 جبين أؾىاف الفلزياث مع ألامثلت خزيهت الدعاميت او املػبً( ال5  - 1غيل ) 

ت
ٌا
قر
لف
 ا
ف
نا
ص
أ

 

 االسماك الغضروفٌة

 ك العظمٌةاالسما

 البرمائٌات

 الزواحف

 اللبائن

 الطٌور

 القرش

 أبو مطرقة

 

 

 

 

 

 الكطان

 الشبوط

  االفاعً

 حرباءال 

 لقردا

 االنسان

  الببغاء

 الببلبل 

 اٌضفبدع

 السلمندر



 ( 47) الفصن الّجاٌي ..............................................................................

   دفقية : الخريطة الت   6-
ك العممية تتبعوي مجمكعة أك الحدث أتتككف مف مستطيؿ خارجي يكتب داخموي المكضكع      

، يايةلى الن  إبع متسمسؿ حسب الحدث مف البداية مثؿ خطكات المكضكع في تتاخرل تي أى مستطيبلت 
 ( 298:  2016شاكر ك منتيى ، )                 بلقات بيف المراحؿ كالخطكات  .  د العً كتحد  
تابع ، كما تستخدـ لتحديد العبلقة بيف المراحؿ ، كالمراحؿ تستخدـ في عمميات تتطمب الت       

 ك الخطكات . أى ك العمميات أى ظاـ ك الن  أى الفرعية لمحدث ، 
رس يقـك الميدر س بكضع اسـ المكضكع المتتابع الرئيس خارج ي الد  كلتطبيؽ ىذه الخريطة ف     

ك المستطيبلت تحدد بدايتيا كنيايتيا كما ـ يتـ إنشاء مجمكعة مف المربعات أالمربع كعنكاف ، ث
 يمكف انشاء مستطيبلت كمربعات فرعية ترتبط بالمربعات أك المستطيبلت الرئيسة .

 ( 246:  2011) نكفؿ كمحمد،                                                               
رة ساعد عمى تنمية مقدٌ حداث مما يي ك األى أى تحديد العبلقات بيف المراحؿ كالخطكات تستخدـ لً      
 (265 : 2012،  كآخركف ) رزكقي           نظـ .فكير المنطقي الديناميكي المي الب عمى الت  الط  
تساعد الط بلب  تدفقيةالخريطة ال إف  (  2011( ك ) ككستا،  2009ىيرؿ،  )أشار كؿ مف     

 عمى : 
  سبقيتيا .أى يمة كتعييف حداث المي حميؿ الفقرات كاألى تى 
   مة ذات معنى مف خبلؿ تتابع فقراتيا.حقؽ كتابة منظ  تي 
  يسر عممية فيـ المكضكعات المعقدة .تي 
  خية .اريحداث الزمنية كالتٌ راعاة تتابع األى مي 

 ( 44:  2013)   العزاكم ،                                                      
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  6 - 1الؼكل ) 

 
طت الخ  جبين اكظام اللىاة الهلمُت في دودة الازق  دفلُت( الخٍس

  

  دفقية المتعددة : الخريطة الت   -7
سـ اك مربعان في الكسط يكتب داخمو أى مف شكؿ ىندسي قد يككف مستطيبلن  تتككف ىذه الخريطةي      

يسر منو سباب ، كعمى الجانب األى كتب فييا األى ستطيبلت يي يمف منو مي الحدث ، كعمى الجانب األى 
 ( 22:  2015) نصار ،                                        . تائجكتب فييا الن  ستطيبلت يي مي 

، كىي تيجةبب كالن  تحتاج الى دراسة مكضحة الس   التي في الحاالتً  ستخدـ ىذه الخريطةي تي      
ساعد ترتبة عمى الحدث ، كما تي تائج المي سباب الحادثة كالن  ظر في األى من  خاصة بعمميات تتابعية لً 

  يجابية .إً ـ أى سباب سكاء كانت سمبية ظر في األى بلب عمى تحميؿ المكاقؼ مف خبلؿ الن  الط  
ك بكضع اسـ الحدث في منتصؼ المربع أيقـك الميدر س  كلتطبيؽ ىذه الخريطة في الدرس
، دث في المربع أك المستطيؿ األيسرلى حدكث الحتي أدت إالمستطيؿ ، بينما تكضع األسباب ال

لى جية يميف ع في المربع أك المستطيؿ الكاقع إتائج التي حصمت مف جراء الحدث فتكضما الن  أ
 247 ) :  2011) نكفؿ كمحمد ،                         الحدث .                            

 املخــــــرج

 األوعــــــاء

 احلوصمـــة

 الكاٌصــــة

 املـــــرىء

 البمعــــــوً  

 الفـــــــــــي  

 أقشاً الكٍاة اهلضىية يف دودة األرض
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سباب المؤدية الى تيجة ، حيث تكضح تتابع األى بب كالن  بلقة بيف الس  ستخدـ لتكضيح العً تي كما      
بلب عمى تنمية القدرة عمى تحميؿ المكاقؼ عف طريؽ ساعد الط  ك آثار مما يي أى ك نتائج أى حداث إ

 ( 266:  2012،  كآخركف ) رزكقي                                        تائج . سباب كالن  األى 
 دفؽ المتعددة عمى : ساعد خريطة الت  تي 

  الجيدة أك السيئةتائج سباب كالن  تحميؿ المكاقؼ مف خبلؿ دراسة األى. 
   سباب .األى أىك حداث تائج بناءن عمى األى ستقبمي بالن  نبؤ المي الت 
 فأف " –مبدأ" إذا  لقائمة عمىابة انكع مف الكت كليدت 

 ( 101:  2017،  قرني)                                                              
   

 

 جبين ضبب وهديجت إلاؾابت بدودة ألاهياص املائيت   دفليت املخعددة( الخزيهت الخ   7 – 1غيل ) 

 

  الخريطة الجسرية :  8-
مثؿ كؿ طرؼ جزءان مف ك مكانيف متباعديف يي ر يربط بيف طرفيف أى ىي عبارة عف جس     

ما أى ،  ومراد تعم  ك المفيـك المي أى عبير عف المكضكع يمف لمت  ستخدـ الجانب األى ما يي  عادةن ك  الخارطة،
 (382:  2016، )عطية  الب .شبييات المعركفة لدل الط  عبير عف الت  ستخدـ لمت  يي يسر فى رؼ األى الط  
 

اإلصابة 

دودة ـــب

الكٌاس ا

 المائٌة

أضررررررساز ضررررررٍ اٌؼضررررررى  

اٌّصرررربة ِضررررً اٌررررس زُٓ 

 واٌىٍُزُٓ واٌمٍت

رٕررربوي اٌاضرررساواد اٌىزلُرررخ  

اٌٍّىصخ ِضرً اٌىرسضط واٌسدربد 

 واٌّؼدٔىض وغُسهب

دررررررررررررؼىز اٌ ررررررررررررا   

اٌّصرربة ثبٌزؼررت اٌ رردَد 

ودررحىة اٌىجررق وضمررداْ 

 اٌ هُخ ٌٍطؼبَ

رٕرررررررررربوي ا ٔعرررررررررربْ ٌحررررررررررىَ  

اٌحُىأررررربد اٌّصرررررربثخ ثرررررردودح 

 ض اٌّب ُخ ا وُب

ٌصاب االنساان باالبٌوض عناد 
لعااق الكاابلب والقطااط لؤلوانااً 

  المنزلٌة التً ٌستخدمها

صااعوبة فااً التاانفس ثاام 

  االغماء
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 بلب متشابيات تككف معركفةن ستخدـ الط  شياء ، حيث يى شبييات بيف األى تستخدـ لعمميات الت       
 يجاد عبلقة بيف الكاقع كالمجرد .إً ساعد عمى ـ معمكمات جديدة مما يي ساعدىـ في تعم  لدييـ تي 

 ( 2012: 266،  كآخركف ) رزكقي                                                           
 فٌ أى فتراض اشابو الجزئي ، عمى ك الت  أى ناظر ك الت  أى ماثمي كضيح الت  ستخدـ ىذه الخريطة في الت  تي      

ختبلفات يؤسس اإل نوي أفيـ عمى ناظر يي شياء . كفي الت  شابو تتكافر بيف األى عمميات محددة مف الت  
 ظر لمقياس.عمميات بالنٌ تمنح الخريطة الجسرية الط بلب أداة لتطبيؽ الالكامنة . 

 ( 248:  2011) نكفؿ كمحمد ،                                                              
ك القنطرة أخريطة الجسر  اف  (  2011( ك ) ككستا،  2009) ىيرؿ،  أشار كؿ مف          
 عمى : تساعد 
 ناظرات .شابيات كالت  دراؾ كفيـ الت  إ 
 خر .آلى إفكير ىيـ كتحكيميا مف تتطكير المفا 
   ناظرات كتعزيزىا .تقكية فيـ عبلقة العكامؿ ذات الت 

 ( 45:  2013) العزاكم ،                                                             

 

 جبين الخىاظز في بعل غعب عالم الحيىان ه( الخزيهت الجطزي 8 – 1غيل ) 

 

 

 

 

الدٌدان  اإلظفٕجُبد  الطلٌعٌات

 الخٌطٌة
 البلسعات

 شعاعٌة

 التناظر

 ػدَّخ

 اٌزٕبظس

 جانبٌة

 التناظر

شعاعٌة  

 التناظر
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   .يامياراتك كطريقة استخداميا قؿ الثمانية كعمميات الت فكير عخرائط ال اهىاع
طت ث لت اطخخدامها عملُاث الخفكير وهدفها هىع الخٍس  مهازاث خسائط العلل طٍس

1 

 

 

 هدفهاالخزيهت الدائزيت 

 جىميت الخفىير الحىاري 

الخعزيف الػــيء او  

 الفىــزة أو املحخىي 

 ًىخــــــــب فــــــــي مزهــــــــش الدائــــــــــــــــزة ولمــــــــاث

ـــــــــاي   مفــــــــاهيم   ؾــــــــىر  رمــــــــىس   أركـــــ

ــــــــزة   أو فىـــــــــــ
ً
 أو ـخؿـــــــا

ً
جمثيــــــل غـــــــ أا

ويحٌى جحدًدها أو فهمهـا ويىخـب أو 

ـــــــــــــو الــــــــــــدائزة أي  ًزضــــــــــــــــــــــم فــــــــــــي محيـــ

معلىمـــاث جاــــ املفهـــىي املثبـــذ فـــي 

   مزهش الدائزة قمً ضياق معين .

 * حعزيف املفهىي   حعزيف الفىزة. 

 * جحدًد املعلىماث الطابلت عً املىقىع .

 فيار الىاججت عً العؿف الذهني*عزف ألا 

 * جحدًد انار عاي او هييل للمحخىي. 

 * جمييز اليلماث املفخاحيت .

مثلــت تاث الارجبــام بمػــيلت محــددة أو * ججميـع ألا 

 مفهىي معين . 

 
2 

 

 

 الخزيهت الفلاعيت هدفها

 جىميت الخفىير الخلىيمي

لىؾــــف الاغـــــياء ا

 والىىعياث

فــي الـــدائزة املزهشيـــت ًىخـــب اليلمـــت أو 

ــــــــــــــــزاد وؾـــــــــــــــفه وجىخـــــــــــــــب  الشـــــــــــــــ يء املـــــ

خؿــائـ أو ؾــفاث هــذا الشــ يء فـــي 

دوائــــــــــــز جحــــــــــــيو بالــــــــــــدائزة املزهشيــــــــــــت 

ــــــــــــزة املزهشيـــــــــــت  ويؿــــــــــل بـــــــــــين الدائـــــــــــــــــــــــ

والــــــــــدوائز املحيهــــــــــت مجمىعــــــــــت مــــــــــً  

 ترع الهىيلت . ألا 

 

 

 ؾف الىيفي أو الىىعي للطماث .* الى 

 * جىضع مً الطماث املطخادمت .

 هىاع . * حعدد ألا 
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 الخزيهت الفلاعيت املشدوجت

هدفها جىميت الخفىير الخلىيمي 

 والخحليل

للملارهت بين  

 مىقىعين

ًزضـــــــم أو ًىخـــــــب فـــــــــــي الدائزجيــــــــــــــــــــــــــً 

ـــــــــــــي امللارهــــــــــــت بــــــــــــي ن املزهــــــــــــشيخين نزفـــــــ

ـــــــل دائــــــزة  غــــــ أين وهىخــــــب خــــــار  هـــــــــــــ

الخؿـــــائـ املاخلفـــــت بـــــين الػـــــ أين 

بــــــــين نزفـــــــــي امللارهـــــــــت فـــــــــي الـــــــــدائزجين 

املـــــــــــــــــــزهشيخين   وبين الدائزجين هىخـب 

الخؿـــــــــائـ املدػـــــــــا  ت بـــــــــين نزفـــــــــي 

 امللارهت املزهشيخين  

 

 

 

 خخالف لألغياء .جىظيم امللارهت في الدػابه وإلا * 

 جخجىب الؿفاث التي ض خم في قىئ ا امللارهت .* 

فيـــــــــــار أو املفـــــــــــاهيم * جلـــــــــــارن بـــــــــــين الطـــــــــــماث أو ألا 

 املدػا  ت واملاخلفت. 

 

 
 

 الخزيهت الشجزيت هدفها 4

جىميت الخفىير الهزمي 

 املدطلطل

الخؿييف مـً 

 العاي الى الخــاؽ

 

 

ًحــدد فــي الخــو العلــىي اضــم الفأــت 

ــــــــت  وجحخـــــــه ًىخـــــــب الفأـــــــاث الفزعي ـــــــــــــــــــ

وجحـــــــذ وــــــــل مد ـــــــا اضــــــــماء أو أعــــــــداد 

ـــــــــد  فأــــــــاث فزعيــــــــت جيخمــــــــي ـل  ــــــــا وكــــــــــــــــ

جىلطــــــم الفأــــــاث الــــــى عـــــــــــــــــــــدة فأــــــاث 

 فزعيت اخزي   

 

 

 

 * مزوهت في جؿييف املجمىعاث.

 فيار على أضظ جدًدة .* جلطيم ألا 

 فيار بالخفؿيل. * جدعيم ألا 

 يم العىاويً.بداع في جىظ* إلا 

 * جؿييف مفاهيم علميت.

ث املدػــا  ت واملاخلفــت بــال * حعــشس جزج ــب املجمىعــا

 كيىد.

 

 

خصائص 
 خرائط العقل 

 التكامل

 اإلتساق

 التأمل المرونة

 النمائٌة

 اقسام جسم الحمامة 

 الذنب

 رٌش

 غدة زٌتٌة

 الجذع 

اطراف امامٌة 
 الجناحان

زوج اطراف 
 خلفٌة

 العنق

اسطوانً ٌرتبط 
 بالجذع

 الرأس

 العٌنان 

 المنقار

 صبًذات حبل ع 

 مجوف

الصفات 
العامة 
 للحبلٌات

 وجود الحبل الظهري

األسماك 

 العظمٌة

 الشبوط

األسماك 

 الغضروفٌة

 القرش

 هٌكلها ؼضروفً

 االخصاب داخلً

 فتحات 5-7الخٌاشٌم 

 على كل جانب

 ال تمتلك كٌس هوائً 

 الزعنفة الذنبٌة غٌر

 متماثلة

 فتحة الفم بطنٌة 

 وهبللٌة الشكل

 هٌكلها عظمً

 االخصاب خارجً

فتحة الفم امامٌة 

 دائرٌة الشكل

مغطاة بغطاء   4الخٌاشٌم 

 خٌشومً على كل جانب

 تمتلك كٌس هوائً 

الزعنفة الذنبٌة 

 متماثلة

 حاسة الشم قوٌة

الجسم مقسم الى ثبلث مناطق الرأس 

 والجذع والذٌل
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 ( أهىاع خزائو العلل مً ـعداد الباحث 2الػيل) 
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خزيهت الدعامت أو املػبً 

 هدفها جىميت الخفىير الهزمي

لخحليل العالكت بين 

ـــشء بال  يلالجـ

 

ًىخـــــــب اضــــــــــــــــــــــم الشـــــــ يء أو املفهـــــــىي علـــــــى 

ـى جهـــــت اليمـــــين مـــــً جهـــــت ال طـــــار   وعلــــــ

جـــــــشاء الزئ طـــــــت لهـــــــذا الخهــــــىة جىخـــــــب ألا 

ـــين ألا الػـ جــــشاء جزضــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــيء   وعلــــى ًمـ

كـــــــــــــــــىاص او مػــــــــــــــــــبً فزعيـــــــــــــــــــــــــــت جمثــــــــــــــــــل أ

 املىــــــىهاث الفزعيت لألجشاء الزئ طت .

 

 

 ضح عالكت الطبب بالىديجت .* جى 

 * حعيين مىهلت الخخابع والدطلطل. 

 * الخيبؤ بالىىاجج مً خالٌ املعلىماث املطبلت.
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 الخزيهت الخدفليت هدفها

 جىميت الخفىير الدًىامييي

 لخــــىقيح الخخابــع أو

الدطلطل باهـــىاث 

 عمليـــــت

 

يل ًــــــــــــــــــــــخم رضــــــــــــــــــــــم مزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أو مطــــــــــــــــــــــخه

خارجــــــــــــــــــــــي ًىخــب داخلــت اضــــــــــم املىقــىع 

عــــــــــــــــــــــــدة أو العمليــــــــــــــــــــــــت وجخــــــــــــــــــــــــدفم مىــــــــــــــــــــــــه 

مطـــــــــــــــــــــــــخهيالث بعـــــــــــــــــــــــــدد الخهــــــــــــــــــــــــــىاث أو 

حــــــــــدار الزئ طـــــــــــت وكــــــــــد جخـــــــــــدفم مـــــــــــً ألا 

املطــــــــــــــــخهيالث الزئ طــــــــــــــــــــــــــــت أو الفزعيـــــــــــــــــت 

 مطخهيالث فزعيــــــــــــــــــــــــت ؾغيرة اخزي 

 

 

 .* جىضح حطلطل الاحدار 

 * جزج ب حدور بعل ألادواث 

 * جحدد العالكت بين املزاحل .

 * جحليل املعلىماث .

 * جحدًد العالكاث بين املزاحل .

 ولياث في املعلىماث.* جلدًم ألا 
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 الخزيهت الخدفليت املخعددة

هدفها جىميت الخفىير 

 الدًىامييي املىظم

لخىقـــــيح العالكت بين 

 يجـــتالطــــــبب والىد

 

حـــــــــــــــدر داخــــــــــــــــل جىقـــــــــــــــع الظـــــــــــــــاهزة أو ال

ضــــباب املؤدًــــت املطــــخهيل املزهــــشي   وألا 

لـــــــــه بمطــخهيالث جــزجبو باهــىم جخجــه 

هحــــــــــــــــى املطــــــــــــــــــــــــخهيل املزهــــــــــــــــشي للحــــــــــــــــدر 

 وجمثــــــــــــل الىخــــــــــــائج مطــــــــــــخهيالث جــــــــــــزجبو 

باهـــــــــــــــــــــــــــــــــــىم خارجـــــــــــــــه مــــــــــــــً مطـــــــــــــــخهيل 

 الحدر .

 

 

 * جحليل الترهيب ألي مفهىي.

 ظ وامليىهــــاث الفزعيــــت الخابعــــت حدًــــد املفهــــىي الــــزئ* ج

 .له

 * فهم العالكت بين أغياء مادًت وأجشاء ميىهت لها. 

 * عزف امليىهاث .

 

 الخزيهت الجطزيت هدفها 8

جىميت الخفىير املجاسي او 

 الخحليلي

لخىقــيح الدػا  اث و 

 املخىاظزاث

 

جــــــاه ي جمثيــــــل ألاغــــــياء املزجبهــــــت علـــــــــــــــــــــى 

خــــــــو أفلــــــــي زــــــــم حػــــــــبه بأغــــــــياء أخــــــــزي 

ـــى هفـــــــــــظ الخـــــــــــو الافلـــــــــــي  مزجبهـــــــــــت علــــــــــــ

ويفؿـــــــــــــل بيد مـا بجطـز  ويفكـل وجـىد 

 عالكـــــــــت ارجبانيت بين نزفي الجطز . 

 

 

* جهبيــــم عمليــــت الخفىيــــر فــــي ههــــاق واضــــع خــــار  إلانــــار 

 الخعليمي .

 * جحدًد الدػا  اث في العالكاث .

 ث بين أغياء ماخلفت .* جحدًد ارجبانا
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 النتائج
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 النتائج

 اإلفتراس
 سداألأ 

 غزالال

سداألأ 
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ًلسػيكلة جميعيػا فػي بحثػو يا خدميسػتى سى  فػي دراسػة خػرائط العقػؿ الث مػاني كنتيجة لتعمؽ الباحػث     
األىحيػػػػاء لمصػػػؼ الث ػػػامف األىساسػػػػي مػػػع أغمػػػػب  فصػػػكؿ عمػػػـ  بػػػػدرجات متفاكتػػػو تطبيقيػػػا كمبلئمتيػػػا

 :كؼ يستخدميا الباحث ىي كاآلتيالتي سى  لخرائط العقميةكا اع الخبراء عمييا،كإلجم
    .الخريطة الفقاعية -2                         الخريطة الدائرية.   -1
 .جريةالخريطة الش   -4               .زدكجةػػػػػػػػالخريطة الفقاعية الم -3
 دفقية.ػ  تالخريطة ال -6      المشبؾ.         الخريطة الدعامية أك  -4
 الخريطة الجسرية. -8             دفقية المتعددة.   ػػػػػػػػػػػػالخريطة الت   -7

 خصائص خرائط العقؿ :
( 356: 2014، الجنابي( ك )2013 :34، لخفاجيك )ا31) :2011، قرنيمف )  كؿه  اتفؽ     
     مع  (  360:  2016 عطية ، ( ك) 16: 2015 ( ك ) نصار ،  49:  2014، د بك ) عا

 بالخصائص اآلتية :  خرائط العقؿ تتميزي  فٌ أى  ( 2004) ىيرؿ ، 
o   جزاء.متكاممة األى  تٌككف فٍ أى ؿ : ػػكامالت 
o  ًتناسقة مع بعضيا .كف مككنات الخريطة مي تكٌ  فٍ أى تساؽ : اإل 
o  : ات المكقؼ .عديؿ تبعان لمتطمبغيير كالت  كف ليا القابمية لمت  تكٌ  فٍ أى المركنة 
o   عمؽ.فكير المي أمؿ كالت  كف مدعاة لمت  تكٌ  فٍ أى ؿ : ػػػػػأمالت 
o  حسيف . طكر كالت  لمت   ةقابميال ٍف تٌككف لياالنمائية : أى 

 

 ( خزيهت العلل الفلاعيت جىضح خؿائـ خزائو العلل. 3غيل ) 

خصائص 
 خرائط العقل 

 التكامل

 اإلتساق

 التأمل المرونة

 النمائٌة
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 أىمية خرائط العقؿ :
بلب كمساعدتيـ عمى تذكرىا كتنظيميا لمط  سييؿ المعمكمات تى  ساس مف خرائط العقؿالغرض األ 

 خرائط العقؿ دكران ميمان مف خبلؿ  : معبسترجاعيا كتاكمعالجتيا كسيكلة 
خططات بلب عف طريؽ تصميـ المي ساعد في تطكير الميارات الكتابية كالحياتية لدل الط  تي  .1

ظة كالمعالجة كتقكيـ بلحساسية كالمي الف خرائط العقؿ تخاطب العمميات العقمية األ العقمية،
  .تابعةطبيؽ، المي الت   بلب ميارة الكصؼ،كتسب الط  العمميات كالتي عف طريقيا يى 

 ( 272-273:  2012،  كآخركف ) رزكقي                                                    
 تدعاًء المعمكمات.   تيساىـ في تنمية الفيـ ذم األثر لممادة العممية، مما ينٌمي القدرة عمى اس .2
 تيساىـ في تنميًة ميارات الت فكير المختمفة. .3
 تيساىـ في ربط الخبرات الس ابقة بالخبرات الحالية. .4
 ـو ، كأدكات تقييـ .تستخدـ كأدكات تعم   .5

 ( 200:  2013) العتيبي ،                                                                   
 فكار بطريقة مممكسة ، كتفاعميـ معراسية كتكضيح األستيعاب المكاد الد  ابلب عمى ساعدة الط  مي  .6
 مانية .شكاؿ الث  خرائط العقؿ ذات األعدادىـ لً إالمحتكل ، مف خبلؿ    

 ( 94:  2008) صادؽ ،                                                                     
 لى المعرفة اٍلبنائية .إكصؿ بلب عمى الت  د الط  ساعتي  .7
 .فكير كالكعيكتنمية الت   سيـ في تحسيف القراءة بفيـ،لى العقؿ يي إتمثؿ خرائط العقؿ جسران  .8
 . فكيرخرل مف الت  أي تصاؿ بنماذج ستنتاج كبناء المعرفة كاإلبلب عمى اإلساعد الط  تي  .9

        أممي .فكير الت  قدرة عمى الت  في تنمية الالعقؿ خرائط  ىـساتي  .10
 (50 :  2014) عابد ،                                                                        
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 ريس مادة العمـك :دْ ىمية خرائط العقؿ في ت  أ  
 لى:إنيا تؤدم ألى  مـكفي تدريس مادة العي  ميمةه  العقؿً  خرائطى  فٌ أ ( 2010شار) التمباني ،أى      

 تعاكنية . ثناء بناء الخرائط خبلؿ العمؿ في مجمكعاتً بلب أى شاط الط  زيادة نى  .1
 ستدعاءىا في المكاقؼ المناسبة .اعمكمات كتسيؿ مف عممية ساعد في تبكيب المى تي  .2
 طكير المفاىيـ العممية خبلؿ البناء المعرفي لممفاىيـ .تى  .3
 بلب .كاصؿ بيف الط  الت  ك أى فكار تساعد عمى نقؿ األى  .4
 بلب .الفيـ في عقكؿ الط   تعمؿ خرائط العقؿ عمى ترسيخً  .5
 فكير.كالت   فس خبلؿ الت عىم ـعتماد عمى النٌ بلب عمى اإلً ب الط  ر  دتي  .6
 .فكير عند دراسة المكضكع ميارات الت   بلب عمى تطبيؽً ب الط  در  تي  .7
 بلب .مية تقكيـ تفكير الط  يسير عمتساعد خرائط العقؿ في تى  .8

 ( 40:  2010 ) التمباني ،                                                                    
لكجيا الحديثة ك تساعد المدر س عمى مراعاة الفركؽ الفردية بيف الط بلب ،كتكظيؼ الت كن .9

ة في الد رس، تقديـ ممخص كممات المفظي، كتقمؿ مف الك الش رائح Data showكالحاسب اآللي ك
        .في تبكيب المعمكمات بطرائؽ سيمة ، تساىـسبكرم لمدرس

 ( 62:  2013) بني فارس ،                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 56) الفصن الّجاٌي ..............................................................................

 في تدريس خرائط العقؿ : درِّسدكر الم  
مارزانك كقد أشار  ،تباطات ادراكية في العقؿ فتككف اشكاؿ تخطيطية ار  العقؿ خرائطي  تشكؿ     

 :اف استخداـ خرائط العقؿ يساعد المدرسيف كالطبلب عمى (  2008، في ) صادؽ  المشار اليو
ىداؼ كاضحة المعالـ ككجكد أبلب اجعة : يصبح لدل الط  غذية الر  ىداؼ كالتزكيد بالت  كضع األ .1

سئمة في تحقيقيا مف خبلؿ األ در سسيـ المي لب تقدـ لو مف خبلؿ خريطة العقؿ يي امط  لً  تغذية راجعة
 ؼ .جكبة التي يطرحيا في الص  كاأل
 سئمةككؿ نكع منيا يعكس عدد مف األ يةمانابقة : مف خبلؿ خرائط العقؿ الث  تفعيؿ المعرفة الس   .2
 .فكيرالتي تثير الت    
حصيؿ كالجيد الذم بلب خبراتيـ بالربط بيف الت  الط   ستعمؿي تزكيد المعرفة كتعزيز الجيد : ي .3

 قييـ . مت  كأداة متطكرة لً  در سف خرائط العقؿ يستعمميا المي يقكمكف بو أل
 جريةبلب بعمؿ مقارنات باستعماؿ الخريطة الش  ختبلؼ : اذ يقـك الط  شابو كاإلكجو الت  أى تحديد  .4
 كالخريطة المزدكجة الفقاعية .   
 جرية .ستعماؿ الخريطة الش  ابلب بعمؿ ذلؾ بمخيص : يقـك الط  عمؿ المبلحظة كالت   .5
 المعمكمات بلب خرائط العقؿ كأدكات بصرية اذ يتـ تحكيؿيستعمؿ الط   صكرات غير المغكية:الت  . 6
 يسر مف عممية الفيـ ذم المعنى .ذ يي إصكرم كؿ الت  لى الش  إالمغكية    

     ،سئمة ذات المستكيات العمياجابة عف األبلب مف اإليتمكف الط   الفركض: ختبارا  تكليد ك 7. 
 عميمات .كصؿ الى الت  سيؿ عمييـ الت  تساعدىـ خرائط العقؿ مف خبلؿ تنظيـ المعمكمات بشكؿ يي 

مع المكاقؼ مف خبلؿ  في التعامؿبلقة بلب الط  الممارسة كالكاجبات المنزلية : يصبح لدل الط   .8
 .بشكؿ تمقائيالمتكررة الممارسة  نتيجةفي المدرسة كالمنزؿ  ياستعمالإ خرائط

 (103 :  2008 ،صادؽ  )                                                                   
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 تطبيؽ خرائط العقؿ : 
لتي عممت بيا ، كالكاليات ا مدارسً تطبيؽ خرائط العقؿ في الٍ  فٌ إلى إً شار ديفد ىيرؿ أى       

 نفيذ . ( سنة مف الت  15( عمى ما يزيد عف )  thinking foundationفكير ) مؤسسة الت  
درسية دارة المى الب كاإلكالط   در سستكيات لكؿ مدرسة شاممة المي ( مي  5كقد تضمف ىذا التطبيؽ ) 

 كيات ىي :ستكىذه المي 
 بيافكؿ لممشاركيف ك ئيا لككيفية بنا ماىيتيايكضح ف ليـ تعريؼ مقدمة عف خرائط العقؿ تبيٌ كؿ :األ  

 ريس .دٍ طرائؽ تطبيقيا في الت       
 دارةكمسؤكلي اإلً  در سيففاعؿ بيف المي كاصؿ كالت  فقي في خرائط العقؿ كمغة خبلؿ الت  قؿ األي الن  : انيالث  
 بلب .مط  عاكني لخرائط العقؿ كتفعيميا خبلؿ العمؿ الت  كامؿ الرأسي لً الت   الث :الث  
 كتسبكا الخبرة الكافية التياؿ المشاركيف قد خرائط العقؿ كي يككف كي جرائية لً يطرة اإلً الس  ابع :الر  

 جديدة . دكات في مكاقؼً ىذه األى  ىميـ في تطبيؽً تؤى       
 شاركيف . كؿ المي ستعماؿ خرائط العقؿ لً اريس كتفعيؿ دٍ الت   الخامس :

 ( 36:  2009) عبد الرحمف ،                                                                 
تضحت مف خبلؿ مف السمككيات الت عميمية التي ا ( الى مجمكعة 2007أشار) مارزانكنك ، 

 ممارسات الميدر س كالط بلب بإستعماؿ خرائط العقؿ كىي كاآلتي : 
o  ٌة .التركيز عمى األىداؼ كالتغذية الراجع 
o غكية حيث يستعمؿ الط بلب خرائط العقؿ كأدكات بصرية لتحكيؿ المفردات صكر غير ل

 المغكية الى صكر .
o  يمكف استعماؿ خرائط العقؿ كمينظمات متقدمة مف خبلؿ األسئمة التي تعكسيا كؿ خريطة

 مف خرائط العقؿ الث مانية لذا فيي أدكات جاىزة لئلستعماؿ مف أجؿ الت فكير .
o رىا .تكليد الفركض كاختبا 
o .تحديد الت شابيات كاإلختبلفات كتمييزىا 
o .تسجيؿ المبلحظات كالممخصات 
o  ز الجيد ) التقييـ (.يتعز 
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o  التطبيؽ اذ أصبح الط بلب بعد إتقانيـ لخرائط العقؿ ممارسة تطبيقيا في المدرسة المنزؿ
 كالحياة العامة .

o  عاكني .العمؿ الت   ممارسة 
 ( 63:  2014) حميدم ،                                                              

 ريس بخرائط العقؿ :دْ خطكات الت  
 خطكات ىي كاآلتي : ريس بخرائط العقؿ عمى ستً دٍ تشتمؿ خطكات الت       

 رس .مد  ييئة ل  قديـ كالت  الخطكة األكلى : الت  
تشير إلى  . كالتيفكيررس كميارة الت  تعمـ محتكل الد  بلب لً لى تييئة الط  إتيدؼ ىذه الخطكة      

، مثؿ ميارة  الت فكير الذم ينيمؾ فيو الطالبميارة ستخداـ إجراءات ذىنية معينة مبلئمة لنكع ا
)الت عريؼ بالشيء ،الكصؼ، المقارنة، الت صنيؼ، الت تابع كالت سمسؿ، الت حميؿ الى اجزاء، الس بب 

 ( 41:  2011) نكفؿ كمحمد ،                                      كالن تيجة، المتشابيات (   
 جراءات ىي :كتتضمف ىذه الخطكة مجمكعة مف اإلً 

    مكضكع  فكيرشارة الى محتكاه كميارة الت  ، مع اإلً بلب بوتعريؼ الط  رس لً كتابة عنكاف الد
 الت عىم ـ.

   فكير .يارة الت  ىداؼ المحتكل كتعميـ مأى رس كتشمؿ ىداؼ الد  تحديد أى 
  مف يضان أى فكير رس كميارة الت  بلب ذات العبلقة بمحتكل الد  عند الط   س ابقةتنشيط المعرفة ال

 .سئمة ذات العبلقة بخبرة الط بلب الس ابقةخبلؿ طرح األ
 ( 179:  2014،  كآخركف) زاير                                                      

   ككنيا ضركرية لمفيـ، كإلدراؾ أىمية المحتكل بلب ية الميارة في حياة الط  ىمأى تبياف
تقاف الميارة ييسيؿ التعامؿ مع أم محتكل آخر ، كيشكؿ تعم ـ أم ميارة قاعدة عممية  كا 
تقاف الط الب الميارة يزكده بآلية المعالجة كالقدرة عمى  كأساسية لتعم ـ أم خبرة ، كا 

  (210 :  2013 نايفة، ) قطامي،      .خرل غير الذم تعم ميااستخداميا في مكاضيع أي 
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 .راد تعممياانية : عرض الميارة الم  الخطكة الث  
ماـ أى س بعرض عممي تطبيقي لتمؾ الميارة در  ىمية الميارة كالحاجة الييا يقـك المي أى بعد بياف      
يقـك بتقديـ  در سف المي إً ، ىذا يعني  الميدر س مذجة التي يقـك بيامف خبلؿ الن   كىاكي يتقنبلب الط  

كؿ ثـ يقرر الش   دائية مبلحظة ،أى جزاء متتابعة كحركات أى بلب بييئة مط  كسابيا لً إالميارة المراد 
 .تباه عمى الخارطةنفت اإلً الرئيس مع ل   كؿً ككنات الميارة كيكتبيا في الش  رسـ مي ناسب لً المي 

 ( 383 : 2016) عطية ،                                                                     
 شط في محتكل المكضكع .فكير الن  الثة : الت  الخطكة الث  

حقؽ مف فيميـ لو مف خبلؿ ممارسة نشاط حتكل كالت  بلب المي يـ الط  مً تبدأ ىذه الخطكة بتعٍ      
رس ، كىذه الخطكة يـ الميارة مع محتكل الد  مً ، يتـ فيو دمج تعٍ )بشكؿ فردم أك تعاكني(كيرم تف

في  كما تساعدىـفكير ،الت   بلب في عمميةً فكير ، كتكجيو الط  بلقات الميمة في عممية الت  تكضح العً 
ة الميمة التي تربط اكرة ، كتظير بكضكح العبلقحتفاظ بيا في الذ  المعمكمات التي يصعب اإلً  تدكيفً 
 ( 180:  2014،  كآخركفزاير  )                                       جزاء المعمكمات .أى بيف 
 

 فكير .فكير في الت  الخطكة الرابعة : الت  
عني أنيـ يفكركف في تفكيرىـ ، لغرض يى  التأممي، فكيرالت   بلبمارس الط  في ىذه الخطكة يي      

ينخرطكف في عممية تأممية لتحديد  بلبالط   كضبطو ثـ تقكيمو الحقان ، أم افٌ  مراقبتو كتعديمو
ك الخرائط أى شكاؿ مف عبلقات بيف مككنات األى  وليإابقة كما تكصمكا طرائؽ تفكيرىـ في الخطكة الس  

 ( 384 : 2016) عطية ،              ساؤالت المطركحة . جابة عف الت  كما خمفيا مف خبلؿ اإلً 
الفصؿ بيف عممية ما فكؽ المعرفية كالت فكير في الت فكير، يمكف أف يككف جزئيان أك كىميان      

بلب ممارسة س مف الط  در  طمب المي يى اف العمميتيف في مكقؼ كاحد، كلزيادة تمكيف الط الب مف إتق
 خبرنا ، متى ( ، أى ماذا، كيؼسئمة التي تبدأ بػ ) لً أس في طرح در  أممي ، كدكر المي فكير الت  الت  

 ( 220:  2013، فة، نايقطامي)                                                              
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 Dataيمكف أف يعرض المدر س خرائط العقؿ عمى الس بكرة أك بإستخداـ جياز العارض)     
Show  ليـ في عممية تطبيؽ  (، كما يمكف تكزيعيا جاىزة عمى الط بلب لتككف مرشدان كدليبلن

الت فكير، كما يمكنو مف عرض أك تعميؽ خرائط العقؿ في غرفة الص ؼ ، عمما إف  كؿ خارطة عقؿ 
 تتفؽ مع الميارة المستخدمة ) ميارة الكصؼ ، ميارة التعريؼ ، ميارة المقارنة....الخ (.

 ( 241:  2011نكفؿ كمحمد،  )                                                              
 فكير . الخطكة الخامسة : تطبيؽ الت  

الت طبيؽ فيـ حينما يتقف الط الب الميارة ، يتكقع منو تطبيقيا في مكاقؼ جديدة، كيمثؿ       
نقميا مف مكضكع الت عم ـ الى مكاضيع أيخرل، فيـ الش بو كالعناصر المشتركة ك ، الميارة، كتطبيقيا

كيكجد نكعاف مف الت عميـ، آلية المعالجة كالقدرة عمى ممارسة الميارة دكف مشقة،  لمكصكؿ الى
 نشطة ىي : األى 

  ًستخدمة في ة المي ر فكير عمى ميارة مماثمة مشابية لممياطبؽ ميارة الت  نتقاؿ القريب : تي اإل
ـ  الد   الي عمى س الت  ر ك في الد  أى رس طبيؽ فيو كيتـ في نفس الد  تعمـ ميارة الت   رس الذم ت

 فقي .  نتقاؿ القريب األي نتقاؿ باإلً سمى ىذا اإلً محتكل مماثؿ كيي 
   ًرس الذم ك درس يختمؼ عف الد  أى طبيؽ الميارة عمى محتكل مختمؼ ، نتقاؿ البعيد : تي اإل

نتقاؿ البعيد يضا اإلً أى نتقاؿ نتقاؿ القريب عميو كيسمى ىذا اإلً مو، كالذم قاـ بتطبيؽ اإلً تعم  
 كدم .العم

 ( 223: 2013 ،  ، نايفةقطامي)                                                      
 فكير .ادسة : تقكيـ الت  الخطكة الس  

مارسكنيا بشكؿ مجمكعات بلب لمقياـ بأنشطة يي بتكجيو الط   در سفي ىذه الخطكة يقـك المي      
يـ أدائيـ لمميارة التي تعممكىا، مف خبلؿ األسئمة تمكينيـ مف تقك ك بشكؿ فردم ، لغرض أتعاكنية 

ـ  تحديدىا كاستخداـ خارطة العقؿ لئلجابة عنيا .   المكجية كالميرشدة التي ت
 ( 384:  2016) عطية ،                                                                     

الط بلب في ىذه الخطكة مف خبلؿ أعماؿ شفيية يتـ تقكيـ  ( إلى أنو 2013أشار ) قطامي ،      
 ( 265:  2013،  ، نايفة) قطامي    أك تحريرية تكضح مدل اإلستعماؿ الفٌعاؿ لعممية الت فكير. 
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  4ػكل ) 

 
طت العلل الخ  .الباحثدفلُت جىضح خطىاث الخدَزع بخسائط العلل مً إعداد ( خٍس

 :الت فكير  
 مت فكير أنماط ميتعددة كىي :ل(  2007أشار ) جركاف ،   

نمػػػط الت فكيػػػر بحسػػػب اليػػػدؼ منػػػو يشػػػمؿ الت فكيػػػر ) الت ػػػأممي ، المنػػػتج ، الفٌعػػػاؿ ( أك نمػػػط الت فكيػػػر 
حميمػػػي ، اإلسػػػتقرائي ( أك نمػػػط الت فكيػػػر بحسػػػب مجالػػػو بحسػػػب المػػػنيج الميتبػػػع كيشػػػمؿ التفكيػػػر ) الت  

ألكؿ افكيػػػر بمسػػػتكييف إثنػػػيف ىمػػػا المسػػػتكل ح الت  كيشػػػمؿ الت فكيػػػر ) المفظػػػي ، الرياضػػػي ( ثػػػـ أصػػػب
الت فكيػػر األساسػػي يضػػـ ميػػارات أساسػػية ) كالتػػذكر كالمبلحظػػة كالتصػػنيؼ ك المقارنػػة( ، كالمسػػتكل 

فكيػػػػر المركػػػػب كيضػػػػـ ) الت فكيػػػػر الت ػػػػأممي ، الت فكيػػػػر اإلبػػػػداعي، حػػػػؿ المشػػػػكبلت ، إتخػػػػاذ الثػػػػاني الت  
   47 ):  2007) جركاف ،                                                            القرارات (

كنظران ألف  الد راسة تناكلت في أىحد محاكرىا الت فكير الت أممي كمتغير تابع رأل الباحث أىف يتحد ث 
 عنو بالت فصيؿ .
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  أممي : فكير الت  الت  
 كتعريفاتو في األدبً  وعرؼ عمى مفيكمالت  أممي البد مف فكير الت  قبؿ الدخكؿ بمكضكع الت       
شير الى تعدد تعريفاتو بشكؿ عاـ ، كال يكجد تعريؼ مكحد لو ، بسبب تعدد ربكم ، كىنا ني الت  

 ر منيا : عريفات نذكي الت   ظر كالمدارس الفكرية التي تناكلتو كمف ىذهً كجيات الن  
ستقصاء ذىني نشط ككاع كمتأف اوي ي بأنٌ أممفكير الت  ؼ الت  ( عر   Schon , 1987شكف )      

 الكاقع الذم يمارس فيو  جرائية في ضكءً لمفرد حكؿ معتقداتو كخبراتو كمعرفتيا المفاىيمية كاإل
ظيار المعرفة الض  ، ييمكنو مف حؿ المي مينتو الكعي بمعنى جديد  منية الى سطحً شكبلت العممية ، كا 

 . اتو المرغكب تحقيقيا في المستقبؿلخبر  استدالالت كيساعده ذلؾ المعنى في اشتقاؽً 
                                                                   (, 49  Schon , 1987   ) 

ساند فكير الذم يي كع مف الت  أممي بأنوي ذلؾ الن  فكير الت  الت   تاف( فعر   2012أما) العفكف كمنتيى ،      
عناصر المكقؼ المشكؿ خارجية فاجئ لً ريع كالمي م اإلدراؾ الس  صار أى ستبٍ اإلً  مىالب عكالط   در سالمي 

 ( 217:  2012) العفكف كمنتيى ،                               ـ داخمية .            أى كانت 
 ( كمنيا لى خمؽ اهللإظر دبر،الن  فكير، كالت  عمى )الت   هاهلل سبحانو كتعالى جميع عباد حث   كلقدٍ      
نساف الى الكريـ جات كاضحة كصريحة كتدعكا اإلً  أمؿ في القرآفً كالت   فكيرً ف الدعكة الى الت  أى نبلحظ 

 أمؿ بقكلو تعالى : دبر كالت  كالت   فكيرً الت  

 
                         ( 12سكرة الحشر اآلية )                                                                       

 
 (    21 -21اآلية ) سكرة الغاشية                                                                
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 القرفً  ظيرت في ربكيةالت   أممي في المنظكمةً فكير الت  أمؿ ك الت  عكة الى الت  ف الد  أى عمى الرغـ مف 
فصمة في ماكية ، كجآءت مي دياف الس  اءت بيا كؿ األى نيا دعكة قديمة ج أى الحادم كالعشريف ، إالٌ 

حكاـ الكريـ ، فأى  القرآفً  معاف الفكر كا  غمب اآليات القرآنية تتمحكر عف ضركرة إعماؿ العقؿ كا 
يمانية ضركرة إً  در سأممي لممي فكر الت  دبر كالت  أمؿ كالت  ممارسة الت   عدٌ سبلمي تي دبر. كبالمنظكر اإلالت  
ساعدىـ ، ألنوي يي  در سيفستدامة لممي نمية المي دكات الت  حد أى عد أى خبلقي لممينة ، كيي ع األى عززىا الكاز يي 

دكات ستخداـ أى إً اقبة كذلؾ بصيرة الث  بالقياـ بممارسات مينية كاعية ، كيمنحيـ مستكل أعمى مف البى 
هي طكر الذم يشيدقدـ كالت  ضركرة ىذا العصر في ظؿ الت   أمؿ كتفكيرهي صبح الت  أممي ،كأى فكير الت  الت  

 (1336:  2011) االستاذ ،                                      القرف الحادم كالعشريف .     
ربكم مثؿ فس الت  ىتماـ كثير مف المربيف بكتاباتيـ في عمـ الن  إً أممي عمى فكير الت  إستحكذ الت       

ختفى إىتماـ بيذا المجاؿ ( ، كلكف اإلً  Dewey( كديكم )  James( كجيمس )  Binetبينيو ) 
مككية ، كبقى الحاؿ عمى زدىار المدرسة السٌ إربكم خبلؿ فس الت  راسات التي تناكليا عمـ الن  مف الد  

فكير ىمية الت  أى  فى ي  بى  (Schon) مانينات مف القرف الماضي ، كعندما جاء شكف ذلؾ حتى مطمع الث  
 ( 172:  2012، ) خكالدة                                                          أممي.  الت  

قتناع العديد إسيف جاء نتيجة در  أممي عند المي فكير الت  ىتماـ بالت  ريع نحك اإلحكؿ الس  الت   كلعؿ       
مكاقؼ الب بً ؿ مركر الط  درج مف خبلبنى بالت  عميمية تي ، كالخبرة الت  ركبه مي  مره أى  ف الت عىم ـمف الباحثيف بأى 
ربكية المسؤكلة تتشكؿ مف المؤسسات الت   المينيةً  مـً العً  معرفةى  ف  أى كف كي رً دٍ ، حيث بدأكا يي  تعميمية معينة

، أمؿ في ممارستويمية التي تتطمب منو الت  عمً فاعؿ مع المكاقؼ الت  عدادىـ مف خبلؿ الت  إعف 
 .نع القرارات الخاصة بشأنياصي  بريرات قبؿفسيرات كالت  عطائيا الت  ا  ك 

 ( 221:  2012) العفكف ، كمنتيى ،                                                          

 أممي :فكير الت  ىتمت بالت  إظريات التي الن  
ربية أممي في مجاؿ الت  فكير الت  ستخداـ الت  إنظريات تطبيقية فعالة في  ييفربك قدـ عدد مف الت       
 حك اآلتي :ظريات عمى الن  يتـ عرض أىـ ىذه الن  ك يـ مً عٍ كالت  
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 ( Eysenck  1977,) ريةػأكالن : نظ
   (Eysenck) كدكقد أى  كجيا كشيكعيا ،ػظريات لتكامميا كنضشير الن  أى مف ة نظريىذه التعد      

تردد زاج ، كمتحفظ ، مي المً  أممية ىك شخص ىادئخصية الت  ف الفرد ذك الش  أً في دراستو المكسعة 
و يبحث ، كلكن   حدث ، كمنطكم عمى نفسوتردد في الت  تخاذ القرارات الحاسمة في حياتو ، كمي إفي 

 (  9 -11: 2005) بركات ،                                           عف الكماؿ في تفكيره .
 (  Solomon , 1984رية ) ػ: نظ ثانيان 
،  بلبلطي اي لدل ػدراكصكر اإلً مكف تنمية الت  دريب يي بلؿ الت  نو مف خً أى (  (Solomonيفترض      

صكر ي الت  ػنمناسبة التي تي ي بالكسائؿ البلزمة ، كتييئة الفرص المي ػعميمغناء المكقؼ الت  إً عف طريؽ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػيصكر ىػػػػػػػػػػػػد "سكلكمكف " ثبلثػػػػػػػػػػػػػػػة مستكيات ليذا الت  كحد  ، لدييـ 

 ( أممي صكر الت  زم ، مستكل الت  ػصكر الرمي ، مستكل الت  ػصكر الكاقع) مستكل الت   
 الية:ستخدامو في ىذا المجاؿ كيقـك عمى المراحؿ الت  ( نمكذجان فعاالن إلً  (Solomonكيعرض 

 سيا.ؿ معيا حً ػفاعكالت  رتبطة بالكاقع تفعيؿ الخبرات المي : يتـ بً  تبالكاقع البح الت ع مُّـ 1.
تصكر نشطة المحسكسة لً : يتـ مف خبلؿ األى  دراكي المعرفيصكر اإل  بالكاقع إلثارة الت   الت ع مُّـ .2

 سيا .ا حً ػخصائص لؤلشياء بتقميدى
عف طريؽ  الب ىنا قادر عمى الت عىم ـ: الط   دراكي المعرفيإل  صكر اكرة إلثارة الت  بالصُّ  الت ع مُّـ .3
تصكر زيات لً ػفبلـ كالخرائط كىذه رمماذج كالرسـك كاألستعماؿ العينات كالن  اكر كتمثيميا بلص  ا

 نطقي .ػفكير المي كتطكر الت  ػكع الحقيقػالمكض
ي ػأممزم الت  ػمفكير الر  لى سيادة الت  إكيؤدم  : دراكي المعرفيصكر اإل  أمؿ إلثارة الت  بالت   الت ع مُّـ .4
يا ػصكر لؤلشياء كتمثيمدريب عمى الت  بلؿ الت  ػمف خ ،عبيرات المفظية كالكتابيةلت  سند عمى االمي 

 .ركؼػبالكممات كالح
ي العميؽ ػأممرد الت  ػفكير المجستكل الت  لى مي إ الط الب ىنا كصؿ :أمؿ المجردبالت   الت ع مُّـ .5
 .  ف تمثيؿ المعمكمة بياػنو ممك  تي كرة التي درة عالية عمى تحديد الص  قي ب ككنو يتمتع ،طبً ػنضالمي 

                                                              (, 262  Solomon , 1984 ) 
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 ( Schon , 1987رية ) ػ: نظ لثان ثا
 ممارسةً  في يػأممالت   فكيرالت   عمى يستنددر سيف المي  لتدريبان كذجػنمإ ) )شكف ـالعالً  كضع      
داد كتدريب ػثكرة في إع نمكذجف ىذا اإلبأى  يفربكيكثير مف الت   عٌدهعميمية، كالذم ارات الت  ػالمي
عمـ اؿ ىك المي عمـ الفعٌ كف القائؿ " المي ػعار شدد كثير مف الباحثيف الحقان، رافعيف شً ػكاتبعوي ع در سيفالمي 

 تحميؿً  عمى نو القادربأى  تأمؿالمي در س لممي  الخصائص مف د شكف بنمكذجو عددد  ػح كقد المتأمؿ "
 كتطكير ريس،دٍ لمت   كفٌعالة خاصة رائؽػط كتطكير منيا، ستدالؿفية كاإلً الص   داثػاإلح كاشتقاؽ
 في المتحرؾ رفػالمى  اتيالذ  در س المي  كىك حكلو، ربكية مفالت   كاىرالظ   لتفسير ةػخاص نظريات

 بثبلث يمر دريبيالت   كذجػنماإل ىذا فٌ أ ض شكفيفتر  رقي، إذاألى  نحك كتكجيييا كرػممكاجية األي 
 اسية ىي:ػأس راحؿػم
كمة كمعدة كطرائقان عقمية تتطابؽ مع ػان مرسطى طى خي  در ستباع المي إم : أى  عمؿؿ الْ ػجؿ مف أ  ػأمالت   .1
بلب، مككية المرغكبة، كالمتكقع منو تحقيقيا لدل الط  ػات السٌ ػتاجربكية المرسكمة، كالن  ىداؼ الت  األى 

 يـ.مً عٍ مارسة الفعمية لمت  جؿ العمؿ قبؿ عممية المي أمؿ مف أى كتككف مرحمة الت  
 در س: تتـ ىذه المرحمة خبلؿ عممية الممارسة الفعمية ، كتتطمب مف المي  ؿػعمثناء الْ ؿ أ  ػأمالت   .2
بلب، مف ط  ىداؼ كمستكل الاليب تعميمية سميمة كمناسبة لطبيعة المكضكع كاألى ػسبني طرائؽ كأى تى 
 ة.ػالييمات بفعٌ نياء المي إً جؿ أى 

خذ الًعبر، تائج، كأى تفسير الن  إدراؾ ك  در سالمي  عمى ينبغي المرحمة ىذه : في ؿػعمؿ بعد الْ ػأمالت   .3
ي ػؿ عمى الخطة المرسكمة، كالكعػعديك إجراء الت  نفيذ، أى ستمرار بعممية الت  ناسبة لئلكاتخاذ القرارات المي 

نفيذ، كاستبعاد تمؾ ككو في أثناء الت  ػقكيـ لسمحميؿ كالت  بعممية الت   در سا قاـ بو، قياـ المي ؿ لمػالكام
 ك تعديميا لتناسب اليدؼ المتكقع.يا أى مككية التي لـ يثبت نجاحي ػاألنماط السٌ 

                                                                       (Schon, 1987, 54)  
 ( Clark & Peterson, 1988)  ريةػ: نظ رابعان 
صكرة  اف   ي ، كيؤكدػكمين در ستطكير المي نمكذجان لً إ(  Clark & Petersonدـ الباحثاف ) ػق     
ة ، كتنمك كتتطكر خبلؿ الخدمة ػعداده لممينة قبؿ الخدمإالمينية يبدأ تشكيميا خبلؿ  در سالمي 

كتحسيف  در سستقصائية إلمكانية تدريب المي إات ػثاف بعدة دراسبلؿ قياـ الباحالمينية ، كمف خً 
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تنمية دريبية لً رقى البرامج الت  ة ىي مف أى ػثناء الخدمأى البرامج التي تتـ  أممية لديو كجدا افٌ درة الت  ػالق
مؾ دكات لقياس الفاعمية لدييـ ىي تاليب كاألػسنسب األى أى  ، كافٌ در سؿ لدل المي ػأمالقدرة عمى الت  
عبلقة بمرحمة نضج الفرد  أممي لوي فكير الت  ة اف الت  ػظريأممية . كتفترض ىذه الن  درة الت  ػالمبنية عمى الق

دفعو ػبيئة الغنية التي تجتماعية ، كعكامؿ الٍ نفعالية كاإلمف حيث خصائصو الجسمية كالعقمية كاإل
ف إف مف ثـ  ت كالميارات العممية ، ك تجاىاكتساب الميكؿ كاإلإلى إأممي الذم يؤدم فكير الت  لمت  

 ؿ ىي :ػربعة مراحالب تمر بأى قررىا الط  القرارات التي يي 
 يـ كالت عىم ـ.مً عٍ رسـ خطة متكاممة قبؿ البدء بعممية الت   خطيطرحمة الت  ػم .1
 .ميةالت عم  عميمية ثناء العممية الت  أى نفيذية جراءات الت  اإل شكيؿرحمة ت  ػم .2
 رس .ثناء عرض المادة في الد  أى كمقارنة المعمكمات  حميؿمة ت  رحػم .3
 مشابية أمؿ بالمفاىيـ كالمعمكمات ، لتطبيقيا في مكاقؼ جديدةكىي مرحمة الت   طبيؽرحمة الت  ػم .4
                                                       (,337 Clark & Peterson, 1988 ) 

 (  Kagan , 1988خامسان : نظرية ) 
شكمة مف القياـ بحؿ مي  دتخاذ القرار عنإأممي بأسمكب الت   –ندفاعي سمكب اإلاإل يربط كاجاف     
ستجابة فكير حكؿ ماىية المكقؼ ، كصحة اإلأني كالت  أمؿ كالت  ب عمى الت  در  المي  فالط البشكبلت ، المي 

ندفاعية في إستجابة إب الط الب غير الميدر ب ـيقك حيث  ب تأمميان در  الب غير المي الط  ، يىختمؼ عف 
 لى اف  إمكاجية مكقؼ ما، كتشير عدة دراسات قاـ بيا كاجاف مع رفاقو الباحثيف في ىذا المجاؿ 

 ( Kagan , 1988 538 ,)       .أمؿالب غير المت  قؿ مف الط  خطاء أى تأمؿ يقع في أى الب المي الط  
  

 ( Gebhard , 1992)  : نظرية سادسان 
ات يمككػالية السٌ ػلزيادة فعبلب طي أممي لمفكير الت  ة الت  ػة لتنميػجريبيراءات الت  ػجاإلعمى  قـكت     
تطكير لً  در سيفف قبؿ المي ػالب ، كيتـ تنفيذه مكالط   در سلمي لكؿ مف اة ػميعم  ة الت  ػيميعمً ارات الت  ػكالمي

شكمة ، ستكيات متدرجة ) تحديد المي أممي ضمف مي الت   سدر  ر المي ػمارساتيـ المينية بتصنيؼ تفكيمي 
راجعة ػالبيانات ، مفي المبلحظات ك أمؿ جراء ، الت  داد ، تطبيؽ اإلػػعطيط كاإلػخجمع البيانات ، الت  
  ( Gebhard , 1992  5 ,)                                             (الخطط المكضكعػة 
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 أممي :فكير الت  معايير الت  
 ربعةأى يحتكم عمى  فكيرالت   في خاصة طريقة عتبارهإب أمؿالت  الى أٌف  (Rodge, 2002)أشار    

  :معايير
 خبراتيـ نقؿ عمى بلبالط   ساعدأمؿ يي الت   فٌ أى  يعني كىذا المعنى، بناء في عمميات : معيار األكؿالْ 
 ابقة.الس   فكاركاألى  تالخبرا مف عف طريؽ االستفادة عمؽأى  بفيـ خبرات جديدة لىإً 
 مػفنشػأت أيسسػيا  فكيػرالت   فػي كمضػبكطة كصػارمة مػةنظ  مي  طريقػة أمػؿالت   عدٌ  في:  انيمعيار الث  الْ 

 العممي. ستقصاءعمميات اإلً 
 جتماعية.إً  في سياقات اآلخريف تفاعبلن مع يتطمب كالذم حدكثو، كمناخات ركطالش   :الثمعيار الث  الْ 
 اآلخريف. مع كأى  كنمكىـ العقمي ذاتيان  بلبطي لم قيمة تعطي تجاىاتا يتطمب أمؿالت   : ابعمعيار الر  الْ 

 ( 30:  2015) الحسني ،                                                                       

    أممي :فكير الت  خصائص الت  
 أممي كىي فكير الت  لى عدد مف الخصائص لمت  إ(  Kirk,2000)  شارى أى كقد      

o  يكر. ندفاع الزائد كالت  قمؿ مف اإلً يي 
o   فكير. مركنة في الت 
o فكير فيو.لكؿ ما يحدث كالت   الكعي 
o  ًستماع لآلخريف مع فيـ تقمصيـ العاطفي.اإل 
o   عميؽ.بصر كالفيـ الٍ اإلبداع كاألصالة كالت 
o عتقاد.دقة في المغة كاإل 
o   شكبلت بتفعيؿستماع بحؿ المي ستطبلع كاإلً إلً اك  حقيؽ،ساؤؿ، كحب البحث كالت  الت 

 عتقادف كاإلاألحاسيس مثؿ الظ  
o   شكمة غير كاضحة . صميـ كالمكاظبة عندما تككف حمكؿ المي الت 
o   بطٍ دقيؽ كالض  الت . 

                                               (Kirk ,2000, 22       ) 
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 ىي :خصائص أممي فكير الت  مت  ل فٌ أ(  2005ذكر) عبد الكىاب ، 
o  ًحاسيس.األى  يعتمد عمى جميع 
o   ستطبلع كالبحث.ساؤؿ كحب اإلً ييشجع عمى الت 
o  ًالمكاقؼ كاتخاذ القرار. ييساعد عمى تحميؿ 
o  ٌيمات في المدرسة كخارجيا.فس في مكاجية المي قة في الن  عكر بالث  يينمي الش 
o  في مكاقؼ جديدة.كتطبيقيا  س ابقةعرفة الييساىـ في تىطكير المى 
o   شكبلت كالخطكات المتبعة فييا.فكير الجيد بالعمميات المطمكبة لحؿ المي ييمٌكف مف الت 

 (177-178:  2005)عبد الكىاب ،                                                          
 ( خصائص الت فكير الت أممي ىي : 2012أشار ) كركاف ،      

o لى القكانيف العامة لمظكاىر ، ينطمؽ مػف منطمػؽ الن ظػر مباشر يستند إ نشاط عقمي غير
 كاإلعتبار كالت دبر كالخبرات الحسية .

o .يكصؼ بأٌنو تفكير كاقعي ييتـ بالمشكبلت الحقيقية ككيفية معالجتيا 
o  ٌو تفكير نشط كفٌعاؿ.يتطمب منيجية عممية ذات إفتراضات صحيحة كما يكصؼ بأن 
o  بصيرة ناقدة يتفاعؿ بنشاط كصكالن الى حؿ الميشكبلت .تفكير عقبلني ذات 
o   و تفكير ذاتي .الب أم أنٌ يراعي الت فكير طريقة تفكير الط 

 ( 67،  2015) الخطاط ،                                                             
فػي : الن ظػر ،كالت ػدبر ( أف  خصػائص الت فكيػر الت ػأممي تتمثػؿ  2010كيرل ابك نحػؿ )      

عمػػاؿ الفكػػر كالرؤيػػة البصػػرية الن اقػػدة ، كأف يتفاعػػؿ مػػع البيئػػة ، كأف يكػػكف متفتحػػان عمػػى  ،كا 
ؽ بػيف الػرأم كالحقيقػة ، كأف يمتمػؾ القػدرة عمػى الش ػؾ المتكاصػؿ فػػي فػرً االفكػار الجديػدة ، كيي 

ف يتجنػػػب األخطػػػاء فػػػي اإلفتراضػػػات ككضػػػع الحمػػػكؿ المقترحػػػة كالمقػػػدرة عمػػػى الت فسػػػير ، كأ
اإلستدالؿ ، كيحاكؿ فصؿ الت فكير العاطفي عف الت فكير المنطقي كالكشؼ عف المغالطػات، 

، كيشػػػػير الييػػػػا ، كييعػػػػرؼ المشػػػػكمة بكضػػػػكح ،  وكيسػػػػتخدـ مكاقػػػػؼ كمصػػػػادر عمميػػػػة مكثكقػػػػ
 ( 39:  2010.) أبك نحؿ ، كاىد ، كاألدلة المكثكؽ في صحتيا، ضمف الش  كيصدر حكمان 
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 سيف:درِّ الم   أممي لدلفكير الت  ركط تطكير الت  ش  
 ركط اآلتية:  مف تكافر الش   ال بد   در سيفأممي لدل المي فكير الت  تطكير الت  لً      
    مبلء ليذه الميارة .تجريبيا كالمبلحظة مف قبؿ الز   ـ  دريسية ثي دريب عمى الميارة الت  الت 
    بلقة المينية ريسي بشكؿ عاـ ، كتقكية العً دٍ داء الت  سيف األى ريس لتحدٍ تحسيف الت  دريب لً الت

 أممي لدييـ .فكير الت  لؾ لتحفيز الت  ذمبلء ك كالحكار البناء بيف الز  
    لحميا . در سيفنسيؽ بيف المي عاكف كالت  شكبلت بالت  مكاجية المي  دريب عمى كيفيةً الت 
    كيمة بتقديـ تميز ذك الخبرة الط  المي  در سـك المي بير حيث يقالخى  در سدريب عف طريؽ المي الت

 در سيف.بادلي بيف المي دريب الت  ك عف طريؽ الت  أى آخر،  در سمي عـ لً ساعدة كالد  المي 
 ( 217:  2011) العياصرة ،                                                         

فكير يـ في تنمية الت  بيف دكر مي در  شرفيف كالمي مي ل( عمى ا Gebhard , 1992كيرل جبيارد )      
 بلؿ المياـ اآلتية :أممي مف خً الت  

  ًدكات التي ساليب كاألنشطة كاألى نفيذ كاألى ثناء الت  أى  در سات المي يتسجيؿ سمككستعانة بقائمة لً اإل
 .در سـ مناقشة ذلؾ مع المي ثي  جراءاتو كقراراتو،إيستخدميا كتحديد مدل نجاحة في 

  فعاؿ أى طبيقية مف نتياء حصتوي كتقييـ كؿ ما يجرم في الحصة الت  إبعد  در سناقشة المي مي
 الب .كالط   در سقكاؿ لممي كأى 

  فية .حداث الص  سجبلت كتسجيبلت األى حتفاظ بً باإل در ستكجيو المي 
 در سيفحصة دراسية كمناقشتيا مع المي لً  القياـ بتسجيؿ فديك . 
 بلب .ستجابات الط  إثرىا عمى عزيزية كأى الت   در سات المي يدراسة سمكك 
  كيجاد الحمكؿ الفاعمة ليا. در سينية التي يعاني منيا المي شكبلت المً الكشؼ عف المي 

 ( 7:  2005) بركات ،                                                                
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 صفات المدرس المتأمؿ:
لية مف النشاط اممارسة الت دريس الت أممي الى أٌف يككف المدر س عمى درجة ع: تحتاج  النشاط .1

 حتى يقـك بالت خطيط كالمبلحظة كجمع البيانات كالٌتحميؿ كالت قييـ كحؿ المشكبلت كتطبيؽ الحمكؿ.
عادة الت خطيط كالت فكير المرف.: أ المثابرة .2  ف يتصؼ المدر س بالمثابرة كعدـ اليأس كا 
 يمية إيجابية. بيئة صفية كتعم   بلب كيحترميـ كينشأعامؿ مع الط  ف يككف حذران في الت  : أ الحذر .3
 .ف يككف كاقعيان كمنطقيان في الحكـ عمى األشياء مف خبلؿ البحث عف األدلةأ : المنطقية .4

 ٌشخصية. كتطبيؽ المعايير المكضكعية، كليس الحكـ عمييا بدافع الٌتعصب لمرأم أك األىكاء ال
 فكير عمميان.: اف يككف سريعان في اتخاذ القرارات الدقيقة كالمناسبة لتطبيؽ الت   اإلستباقية .5
 عمى الت عاكف كالعمؿ الجماعي مع اآلخريف.: لو القدرة عاكف الت   .6
 ر : مف خبلؿ التطمع عف كؿ ما ىك جديد في الجكانب االكاديمية كالمينية كالثقافية.الت طك .7
  : المدر س المتأمؿ لو اتجاىات إيجابية كدافعية كبيرة نحك الت دريس. الدافعية .8
نبؤ ليتمكف مف س المتأمؿ عقمية متفتحة كلو القدرة عمى التأمؿ كالتٌ ف يمتمؾ المدر  : أ التخيؿ .9

 كضع رؤل مستقبمية جديدة كمتطكرة.
 ي يحقؽ الت كافؽ مع الذات.ك: ينبغي أف يتمتع بصحة نفسية جيدة  فسيةالصحة الن   .10

 (  46: 2017) عبد القكم،                                                                   

 صفات الط الب المتأمؿ :
 يتصؼ الط الب المتأمؿ بالصفات اآلتية:      

 يتجػنب اإلندفاع كالت يكر. .1
 مػركنة الت فكير . .2
 األحاسيس.إستػخداـ كافػة  .3
 األبػداع ، األصالة ، الت بصر كالفيـ العميؽ. .4
 تصكير المعرفة الس ابقة كتطبيقيا في مكاقؼ مشابية. .5
 الد قػة في المغة كاإلعتقاد.   .6
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 اإلسػتماع لآلخريف مع فيميـ كتقمصيـ العاطفي . .7
ؿ اثارة األحاسيس الت سػاؤؿ ،حب البحث كالت حقؽ، االستمتاع بحؿ المشكبلت مف خبل .8

 مثؿ الظ ف كاإلعتقاد.
 ( 229:  2015،  كآخركف ) رزكقي                                                   

 

 الب:أممي لدل الطُّ فكير الت  ركط تنمية الت  ش  
 ة:ركط اآلتيمف تكافر الش   ؼ ال بد  بلب داخؿ الص  أممي لدل الط  فكير الت  لتنمية الت       

 ندماجيـ اشكبلت كالعمؿ عمى بلب المي بلؿ مكاجية الط  بالحياة الكاقعية مف خً  ربط الت عىم ـ
 بلقة بحياتيـ اليكمية .في الخبرات ذات العً 

  شكالية إذا ما رغبكا ستكشاؼ حاالت إً ستقصاء العممي االبلب بعممية اإلً ف يقـك الط  أى
تائج ف يدرسكا الن  طمب منيـ أى ف يي أى الن مف فكركف كحدىـ بدف يتعممكا كيؼ يي أساسان في أى 
 الختامية . 

   ( 218:  2011) العياصرة ،                                                          
   عف األسئمة المطركحة جابةفكير قبؿ اإلبلب الكقت الكافي لمت  إعطاء الط . 
  ًي بيئة الت عىم ـفالب كالط   در سفاعؿ بيف المي ستمرار الت  إ. 
  صيمة غير تقميدية.أى فكار بلب الفرص المناسبة إلنتاج أى مط  لً  الميدر س تيحف يي أى 
  در سالب كي تيٍقبؿ مف قبؿ المي جابة كاضحة كمحددة مف قبؿ الط  ف تككف اإلً أى . 
   ختبار.ركيز عمى عدد قميؿ مف المفردات الميمة خبلؿ اإلً الت 
  ليـ. ان نمكذجإبلب مع تقديـ فكر الجيد لمطي صفات المي مكا در سكضح المي ف يي أى 

 ( 220:  2012) العفكف كمنتيى ،                                                    
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 اآلثار اإليجابية لمممارسة التأممية في عممية الت عميـ تشمؿ:
آثار ايجابية في عممية  ( أف الممارسات الت أممية ليا Eby & Kujawa , 1994أشار )      

 الت عم ـ كىي : 
  .زيادة الت فكير في تحسيف الت عميـ كاإلطبلع عمى األفكار الجديدة كالخبلقة 
 .تعزيز الت كجو نحك المشكبلت لحميا 
  لمت عم ـ مف أخطائيـ.  كقابميتيـالط بلب تحسيف قدرة 
 .الت خطيط كاإلعداد الجيد لمت عم ـ 
  ف بيف المدر سيف عبر جميع المكاد.تزايد الت عاك 
 الن اقد.لط بلب عمى الت أمؿ كالت فكير تعزيز اإلىتماـ بتشجيع ا 
 .الط بلب ييصبحكف أكثر تأمبلن 
  .تعزيز امكانات كمعتقدات المدر سيف اإليجابية نحك الت دريس كنحك مكانتيـ الذ اتية 

 ( 68 : 2012) مرىكف ،                                                             

 أممي :فكير الت  العمميات العقمية المتضمنة في الت  
( اف  2012( ك) الخكالدة ،  2011( ك) العياصرة ، 2003ف )عبيد كعفانة، مً  كؿه  يتفؽ     
كف كصفيا في مكيي  البي الط   بلؿ ما يكتسبوي ة عمميات عقمية تظير مف خً أممي يتضمف عد  فكير الت  الت  

  النقاط االتية :
  تجاهإ  نتباه المكجو نحك اليدؼ.                   الميؿ كاإل 
   تفسير  عمكمات.                                       إدراؾ المى 
   ًختبارإ  سترجاع الخبرات المبلئمة.                      ا  ختبار ك إ 
   ستبصارإ  خبرة.                    مييز الركابط بيف مككنات التى 
   بتكارإ  نماط عقمية جديدة.                    تككيف أى 
   نقد  قكيـ الحؿ كتطبيؽ عممي.                             تى 
 (185 :  2012) خكالدة ، (  212: 2011( ) العياصرة ، 50:  2003)عبيد كعفانة،  
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 أممي :ير الت  فككاتج العقمية لمت  الن  
 :(في اآلتي Kish and Janet ,1997أممي يؤدم الى نتائج عقمية بينيا) فكير الت  الت       
  شكبلت .طكر ميارات حؿ المي يي ، بلب عمى تحميؿ المكاقؼ كتقييميا ساعد الط  يي 
  جتماعي كالعاطفي .طكر العقمي كاإلً ساعد عمى الت  يي 
  نكاعو .أى تصاؿ بمختمؼ شجع اإلً يي 
  ًأممي.حميؿ الت  عمكمات كربطيا ببعضيا كىك نكع مف الت  بلب تحميؿ المى ستخداـ الط  إ 
  نفسوقتو بً الب لذاتو كيزيد مف ثً حتراـ الط  إً اخمي مما يزيد مف اتي الد  عكر الذ  نمي الش  يي. 

 ( 213:  2011) العياصرة ،                                                          

 أممي :فكير الت  راحؿ الت  م
 ( Dewey ,1933مع)  ( 2012( ك) الخكالدة ،  2003ف )عبيد كعفانة ، مً  تفؽ كؿه يى 

 : أممي ىيفكير الت  عمى اف مراحؿ الت  
o  كفيميا شكمةالكعي بالمي. 
o  بلقات . قترحة تصنيؼ البيانات كاكتشاؼ العً كضع الحمكؿ المي 
o  ًك رفض الحمكؿ.أى كؿ قترحة كقبستنباط نتائج الحمكؿ المي إ 
o  تيجة .ك رفض الن  أى قبكؿ  فحص كتجريب الحمكؿ عمميان 
 (Dewey,1933:  ، 182:  2012( ك) الخكالدة ،  506: 2003( )عبيد كعفانة) 
 أممي في :فكير الت  ( مراحؿ الت   Schon,1987كيذكر شكف )      
o  فية حداث الص  األى  كتحميؿ صؼكى 
o  ًعميمي . لت  دراؾ ما يجرم في المكقؼ اإ 
o  ًفية .ستدالالت لؤلحداث الص  إستنباط إ 
o  ٍجراءات كالقرارات البلـز إتخاذىا.جيو اإلتك 
o  ٍخصية .ظريات الش  ييـ الن  تق 

                                                                (49:Schon,1987 ) 
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 المراحؿ باآلتي: دى فقد حد   ( Ross,1990 ) أما 
o   شكبلت تربكية.عرؼ عمى مي الت 
o  ًياؽ.  خرل في نفس الس  أي مشكبلت بلؿ  مقارنتيا بً شكمة مف خً ستجابة لممي اإل 
o  ًيا.تفحصالن ظر إلى الميشكمة مف جميع الجكانب ل   
o  ٍختبار كؿ حؿ.إً ترحة كالكشؼ عف نتائج الحمكؿ كالغرض مف تجربة الحمكؿ المق 
o   يبو.حؿ تـ تجرً  منية لكؿاىرة كالض  كاتج الظ  تفحص الن 

( Ross,1990:13 )                                                             
 :أممي ىيفكير الت  ربع مراحؿ لمت  أى  ( 2012في)العفكف كمنتيى، ) جكردف كفميب (  دى كقد حد  
o  شكؿ .كجكد مكقؼ مي 
o  ًشكمة .ستيضاح المي إ 
o  ركض.ككيف الفي تى 
o  ًحسف الحمكؿ ختبار أى إ. 

 ( 219:  2012) العفكف كمنتيى ،                                                    

 أممي :فكير الت  ىمية الت  أ  
يجازىا إكالتي يمكف  ممارستوتائج المستمدة مف أممي مف إدراؾ فكائدهي كالن  فكير الت  ىمية الت  تأتي أى 
 :حك اآلتي عمى الن  
 ( 2012) خكالدة ، في خكالدةالمشار اليو (  Kish & Sheehan, 1997يذكر )       

 : كاآلتيأممي فكير الت  ىمية الت  أى  
  بلب .فسية لدل الط  احية الن  ساعد في تنمية الن  يي 
  يمية .ستكشاؼ آليات تعمً ابلب عمى ساعدة الط  مي 

 ( 179:  2012) خكالدة ،                                                             
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 نكاعو أى ًبكافة  تصاؿاإل . 
   رس .عامؿ في قاعة الد  كالت   ساليب الت عىم ـأى عددية في الت 
  فس في مكاجية المكاقؼ الحياتية في المدرسة كخارجيا .قة بالن  عكر الث  تنمية شي 
   حميؿ كاتخاذ القرار.أممي الت  فكير الت  يتضمف الت 
  ثيؿ . سبؽ ليا مى يى  ـة في مكاقؼ لستراتيجيات جديداطبيؽ تى 
  في الحياة اليكمية  شكبلت التي تكاجوحؿ المي قادران عمى الب الط  جعؿ. 
   ؼ.عامؿ في غرفة الص  يـ كالت  مً عٍ ساليب الت  نكيع في أى الت 
   بلب  . ـ الط  م  ديد عمى تعى ركيز الش  الت 
  ساليب حديثة . أى فكار جديدة ك اإلنفتاح ألى 
 سمكبو في العمميات كالخطكات التي يتخذىا.إقيـ كيي  ،طط كيراقب دائماخى الذم يي  المتأمؿ ىك 

 ( 191-194:  2013) رزكقي كسيى ،                                                      
  عميؽ.فكير الٍ بلب عمى الت  ساعدة الط  مي 
  ك المكضكع .أى فكار متعددة حكؿ الحدث أمؿ بأى تيح الت  يي 
  كتحميؿ المكاقؼ بدقة شكبلتيـ مساعدتيـ في حؿ مي بلب بً عزيز آراء الط  تى. 
  عماليـ ذاتيان.أى ساعدتيـ عمى تقكيـ مي 

 ( 48:  2014) طعاف ،                                                               

 : أمميفكير الت  ميارات الت  
( بأنيا " القدرة عمى تقييـ  2009ذكرىا عبد السبلـ )  تعرؼ ميارات الت فكير الت أممي كما    
 ، كتعديؿ اآلراء ، كعمؿ أحكاـ مكضكعية ، كىي مؤكدة في كؿ المقررات " كتفسير الدليؿ

 ( 216:  2009) عبد السبلـ ،                                                                
 الرؤية البصرية، اراتعقمي ىادؼ يقـك عمى التأمؿ مف خبلؿ مي" نشاط  : الت فكير التأمميف     

عطاء تفسيرات مقنعةك  ،الكصكؿ إلى استنتاجاتك لكشؼ عف المغالطات، كا ككضع حمكؿ مقترحة  ،ا 
 (50:  2010،  )القطراكم         "كيقاس باختبار التفكير التأممي المعد لذلؾ لممشكبلت العممية،
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 (2015، قي كسيىرزك ( ك)2012، العفكف كمنتيى)ك(50: 2010 م،)القطراك مف يتفؽ كؿه ك      
 :ميارات ىي كاآلتي ةخمس عمى مؿتشيأممي فكير الت  عمى اف الت   ( 2002، عفانو كالمكلكمػػع ) 

 عرض بلؿمف خً  بصريا المكجكدة كتشاؼ العبلقاتاعمى  القدرة ىي : الحظةكالم  أمؿ الت   .1
 رسـ عطاءإً  ـأى  المكضكع طبيعة بلؿخً  مف كاف ذلؾ سكاء ككناتوم عمى عرؼكالت   المكضكع جكانب

 . مككناتو بيفيي  شكؿ ـأى 
 ماتالس   كأى  المنطقية غير كأى  حيحةالص   غير العبلقات : كىي تحديدغالطات الكشؼ عف الم   .2

 . المكضكع في الفجكات بتحديد  ختبلؼ (اإلً  كجوشركة ) أى المي  غير
 في تشابياتمف مي  عرضيي  ما كؿ في معفبلؿ  الت  مف خً   كذلؾ :ستنتاجاتإالكصكؿ إلى  .3

 رؤية مضمكف عف طريؽ  معينة منطقية عبلقة إلى كصؿالت   عمى القدرة ،عميميالت   المكقؼ
   .  مناسبة نتائج إلى كصؿكالت   المكضكع

كقد  ابطةالر   العبلقات أك تائجمن  لً  منطقي معنى إعطاءً  عمى القدرة:  قنعةإعطاء تفسيرات م   .4
 .الحدث كخصائصو طبيعة عمى كأى ميسبقة   معمكمات عمى معتمدان  المعنى ىذا يككف

كتقـك  المطركحة شكمةالمي  لحؿ منطقية جراءاتإ كضع عمى القدرة : قترحةكضع الحمكؿ الم   .5
  .المطركحة شكمةلممي  متكقعة ذىنية تصكرات عمى جراءاتاإلً  تمؾ

( 217: 2012) العفكف كمنتيى، ك (50:  2010)القطراكم، ك (4-5:  2002، ) عفانو كالمكلك
 (191:  2015ك) رزكقي كسيى، 

 ( 50:  2010،  القطراكم )( ك  2002كيتفؽ الباحث مع الباحثيف ) عفانو كالمكلك ،      
في تحديد ميارات الت فكير الت أممي  ( 2015، ( ك) رزكقي كسيى  2012، ) العفكف كمنتيى 

الب الموقؾ تعريفاتيـ ليذه الميارات ، كيتبنى  ٌُواجه بها الطُّ وٌرى إنَّ من أهم المهارات التً قد 

  المشكل فً سعٌهم لحله هً مهارات التَّفكٌر التَّؤملً .

 أممي :فكير الت  مستكيات الت  
ة أممي الى ثبلثفكير الت  الت   (Taggret & wilson,1998 كيمسكف)  تاجرت ك كؿ مف صن ؼ     

 ستكيات ىي :ستكيات ىرمية متداخمة كمترابطة مع بعضيا كىذه المي مي 
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   بلؿ قدرة ىداؼ ، مف خً تحقيؽ األى أمؿ لً ستكيات الت  بسط مي أى : كىك  أمؿستكل الحرفي لمت  الم
 .زمة لتحقيقيابلختيار الكسائؿ الاعمى  در سالمي 
   فتراضات إمارسات مف كراء المي فيـ ما ستكل بً : يختص ىذا المي  أمؿياقي لمت  ستكل الس  الم

 طبيؽ.ظرية كالت  ستيضاح العبلقة بيف الن  ا  كنظريات ك 
   ساؤؿ حكؿ ستكل كيككف الت  الب في ىذا المي ستمر ىك ما ييـ الط  ساؤؿ المي الت   ستكل الجدلي :الم
 . ادلتًو التي يجمعيا فاع عف آرائو في ضكءً عمؽ ، كالد  مكر بً لى األإظر ىتماماتو ، كالن  ا

                                                         ( Taggret & wilson,1998,2-5) 
 مستكيات ىي: ةفكير يصنؼ عمى  ثبلثىذا النكع مف الت   ف  إلى أ (2009 ، )عبد السبلـكأشار   
ك أاليكمي أمؿ الت  كيحصؿ أمؿ اليكمي العابر: يحدث معظـ الكقت كلكف ليس دائما مستكل الت   .1

 بالش خص المتأمؿ.الخاص  لمدالالعشكائي في 
كربما  ياحكلك  جراءاإل أمؿ عمىلتأمؿ داخؿ ىذا المستكل ىك الت  ا فٌ إ أمؿ المدركس :مستكل الت   .2

أمؿ المتأني المدركس مراجعة يتضمف الت   ك أمؿيسيـ مباشرة في تطكير ممارسة الت   ك الأيسيـ 
 .ك تعاكنية أالمدركسة التي تككف فردية  ؽالط رائة الفردية بأم عدد مف خص كتطكيره لمممارسالش  
كىي  برمج : ىذه البرامج عادة تأخذ شكؿ المشاريع ،المنظكمي المي  أمؿ المدركس كمستكل الت   .3

فترة طكيمة مف الكقت  حتاج الى غمب األحياف لدعـ تمؾ الحاجات ألنيا تأمكيؿ في تتطمب الت  
يحدث مف  إذ طكيرابتة كبرامج الت  ضمف المراجعة المتعمدة كالث  الت أمؿ يحدث  .قيؽلد  خطيط اكالت  

 ( 79:  2016) الياشمي ،                                           .خبلؿ اإلجراء أك العمؿ
 : أممي ىيفكير الت  ستكيات لمت  ربعة مي ( أى  2010 د )الخكالدة ،حد  بينما يي      

 .تمقائيان  صبح نشاطان فيي  ط البال قـك بوتكرر الذم يالمي  ن شاطال كىك عتيادم:كتيني اإلعمؿ الرٌ ال .1
الب مف المعرفة المكجكدة ذ يفيد الط  إفكيرم ، سـ العمؿ الت  اطمؽ عميو ستيعاب ( :كيي اإل الفيـ ) .2

 .مف دكف محاكلة تقكيـ تمؾ المعرفة
يـ ، مً عٍ ـ كالت  م  عى مت  مة لً أممي كسً فكير الت  صؿ الت  أمؿ ىك أى الت  يعد)جكف ديكم( أف  إذأمؿ : الت   .3

ك صيغة مفترضة مف عتقاد أى إم ابت كالحذر في أى شط كالث  فكير الن  نو الت  مكف تعريفو بأى الي يي كبالت  
  .ليياإً تيجة التي يذىب سس التي تدعمو كالن  المعرفة في ضكء األي 
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الب درؾ الط  ف يي أى أمؿ المنطقي كيتضمف ستكل الت  عميؽ( : كيستخدـ في ىذا المي اقد )الأمؿ الن  الت   .4
راجعة جادة ككاقعية أمؿ المنطقي يتطمب مي ريقة التي يعمؿ بيا ، كالت  فكر كيشعر كيعمؿ بالط  ماذا يي لً 

 ـ كنتائجو . م  عى مت  ابؽ لً ابقة مف الكعي كالكعي الس  فتراضات الس  لئل
 (68 :  2010)الخكالدة ،                                              

 أممي :فكير الت  دكات الت  أ  
ييء ىذه برة ذاتيا، كتي كثر مف الخً برة أى أمؿ في الخً يحدث مف الت   ف الت عىم ـأى  :أمؿ الت   حؼص   .1

قدـ لدل ث الت  ريس ييحدً دٍ كالت   شط في عمميات الت عىم ـف االنشغاؿ الن  ، يعنى أى ميدر سحؼ الفرصة لمالص  
 ر  ك خبرة مى مف خبللو مكقؼ أى  در سظرية اٍلبنائية، كىي تقرير يصؼ المي ، كىذا يرتبط بالن  الميدر س
درؾ ما ، فيي كمشاعرهً  فكارهً كأى  معتقداتوً ستعينان بً حميؿ ىذا المكقؼ كالغكص فيو مي ـ يعمؿ عمى تى بيا، ثي 

 (Taggret & wilson,1998,90)   ذلؾ. ف يقـك بو في ضكءً ماذا حدث، كما يجب أى حدث، كلً 
 مسألة حكؿ قرافاأل مع كأى  ذاتو مع ذاتي بحكار در سالمي  بيا يقـك عممية ىك :أممي الت   الحكار .2

مف  بو ؤمفيي  كما هكمعتقد وتجاىا  ك  در سالمي  رؤية ضكء في طمؽ ىذا الحكاركينٍ  عينة ،تعميمية مي 
 إلى يؤدم بما مارساتكمراجعة المي  اتالذ   تقييـ فييا يتـ ـم  عى مت  لً  مجتمع اءفينتج عنو بن فرضيات،
 (Webb, 2001,247)                                                  .   كيرىاكتطٍ  تحسينيا

بلب الط    سمككيات حكؿ بلحظاتومي  تسجيؿبً  در سالمي  بيا يقـك منيجية محاكلة ىي :الحظة الم   .3
سجيؿ بالت   أك  كتابيان أك   كتيالص   سجيؿسكاء كاف ذلؾ بالت   ىك، سمككياتو كأى  قرانوي أى  ك سمككياتأى 

 كأى  شاىدتيامي  إعادة عند عناصرىا بيف بلقاتك العً أى  كاىرالظ   تفاصيؿ كصؿ الىبيدؼ الت   الفيديك،
 فعيدٍ  الذم األمر ،طبيؽكالت   ظريةالن   بيف بلقةالعً  تفسير ساعد الميبلًحٍظ فيتي  فيي مف ثـ  سماعيا، ك 

 .كثرأى  معنى ذات كممارسات مكاقؼ بناء عمى قدرتو إلى زيادةدر س المي 
ألداء  كمتسمسؿ حسب حصكؿ الحدث نظـمي  تكثيؽ عمميةبً در س المي  يقـك : فيونجاز اإل  مفاتم   .4

نجازاتو الذم يقـك بوً   بحيث ، إلكتركنية كسجيمية أى ت كأى  كرقية تككف قدٍ  مممكسة، أدلة بلؿخً  مف كا 
 رتبطةالمي  المجاالت في أمؿالت   عمى ساعدهيي  دائو، األمر الذمأى  عف ـالمعالً  كاضحة تصكرات تعطي
  .المينية كالمسئكليات فيةالص   ريس كالبيئةدٍ كالت   خطيطالت   حيث مف بعممو

                                                            (Taggret & wilson,1998,90) 
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 :  أمميفكير الت  معكقات الت  
 ( 45:  2010) أبك نحؿ ،                 قمة األبحاث كالد راسات الخاصة بالت فكير الت أممي. .1
 .در سيفؼ بيا المي كم  دارية التي يي عباء اإلكثرة األى  .2
  .أمؿال تسمح ليـ إلحداث الت   يجعؿ بيئة الت عىم ـراسية ، مما فكؼ الد  بلب في الص  كثرة عدد الط   .3
 ر.ذكالذم ييتـ بالحفظ كالت   قميدم،منظكره الت  راسية عمى مفيـك المنيج بً المناىج الد   تركيز .4

 قة .طار مف تبادؿ الث  إراجعة خبراتو في فرصة مي  در سدارة المركزية المي ال تمنح اإل 5.
 أمؿكرات التي تعزز ثقافة الت  دكات كالمؤتمرات كالد  ما كرش العمؿ كالن  كال سي   ـة مصادر الت عىم  م  قً  .6
 أممي. فكير الت  كالت    

 ( 1340:  2011) االستاذ ،                                                                  
 يمية.عمً لت  ؤسسات االمتأمميف األكفاء في المي  در سيفقص في المي الن   7.
 أممي .فكير الت  قات الت  ىـ معكً أى عد مف بلب يي الط  إنخفاض الميثابرة كالط مكح لدل  .8
 ممية التي ييتـ بيا .  موي في المجاالت العى الب عمى تطبيؽ ما يتعم  عدـ تشجيع الط   .9

 ـم  عى في عممية الت  فسو نعتماد عمى كعدـ اإل در سالب عمى المي بؿ الط  عتماد الكمي مف قً اإل .10
 ذكر.يا كالحفظ كالت  نٍ ستكيات الد  ختبارات تقيس المي إربكية عمى م المناىج الت  عدٌ عتماد مي إ .11
 شجع عمىقرر كىذا ال يي إلكماؿ المنيج المي  نو ال يكؼً أحجة رس بً كقت الد  لً  در سحتكار المي إ .12
 بلب .عاكف بيف الط  الت  ناقشة ك فكير كالحكار كالمي تنمية ميارات الت       
 .يائي لؤلفكارنتج الن  ركيز عمى المي كثر مف الت  أى جرائية اإل عمى العممياتً  در ستركيز المي  .13

 ( 207:  2015) رزكقي كسيى ،                                                             
، ميدية في الت ٍدريس، كأسمكب اإللقاء، كالمحاضرةريقة الت قالميدر سيف عمى الط  أغمب إعتماد  14 .

 ( 47:  2015) زنكنة ،       .ميارة تدريس الت فكير الت أمميفي الت ٍعًميـ ًلضعؼ إلماميـ بً  كالمفظية
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 الت فكير الت أممي كالمنياج :
سة دكف غيره مف ال أحد يجرأ عمى القكؿ إف  الت أمؿ يخص مستكل معيف مف مستكيات الد را     

المستكيات ، كيمكف لمقائميف بالعمؿ كالمتخصصيف في المجاؿ الت ربكم تسخير عناصر المنيج مف 
 (  11:  2002، ) عفانة، كلمكلك  .نمية عممية التأمؿ عند الط بلبخبلؿ المقررات الد راسية كميا لت

ييا الت فكير الت أممي في معالجة إف  ىناؾ مجاالت يمكف أف ييستخدـ ف( إلى 1981، )مكسىكأشار   
 :باآلتيعمى المدر س القياـ  المشكبلت في المكقؼ الت عميمي إلثارة كمساندة الط بلب لذا ينبغي

 دكف المشكبلت مكضكع البحث ، كاستيعابيا.جعؿ الط بلب يحدٌ  .1
 ط بلب عمى:تكجيو الط بلب عمى استدعاء األفكار الخاصة بالمشكمة، مف خبلؿ تشجيع ال. 2

 .تحميؿ مكاقؼ المشكمة 
 .تككيف فركض محددة كاستدعاء القكاعد العامة أك األيسس التي تيطبؽ 

 مساعدة الط بلب في تنظيـ المادة بطريقة تساعدىـ في عممية الت فكير بتشجيعيـ عمى: .3
 .استخراج الن تائج كتدقيقيا بيف حيف كآخر 
 ني لممعمكمات.استخداـ طريقة الجدكلة كالتمثيؿ البيا 
 .تمثيؿ النتائج باختصار مف حيف الى آخر خبلؿ البحث 

 حث الط بلب كتشجيعيـ عمى تقكيـ كؿ اقتراح بعناية مف خبلؿ : .4
   تيجة.تككيف اتجاه غير متحيز ، في الحكـ أك الن 
 . نقد كؿ مقترح يقدـ 
 قتراحات بنظاـ.اختبار أك رفض اإل 
   تائج.مراجعة الن 
 ( 53:  2003) كليـ كعفانة ،                                                                 
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 رٕبوٌذ خسا ط اٌؼمً  : دزاظبد ظبثمخ ضبٍٔاٌّحىز اٌ 

سيعرض انباحث دراسات سابقة في جداول جناونث  اسحراجيجية خرائط انعقم ودراسات حىل انحَّفكير انحَّأمهي 

 براز انمؤشرات انحي خرج بها انباحث عه جهل اندِّراسات .حسب جسهسهها انسمني ومه ثم إ

 خرائط انحفكير ( دراسات سابقة جناونث اسحراجيجية خرائط انعقم ( . 

الباحث والسنة  ت

ومكان الدراسة 

 وجنس الدراسة 

 المرحلة    هدف الدراسة

 المادة  

 العٌنة  

الوسائل  أداة البحث 

 االحصائٌة 

 أهم النتائج

1 
 
 

ُِٕس  ، صبدق

 ِىظً

 

 (2008 ) 

 

 ظٍطٕخ ُػّبْ

 

 ذوىز

 

ِؼسضرررخ أصرررس اٌزفبػرررً 

ثرررُٓ خرررسا ط اٌز فىُرررس 

وإٌّررررى اٌؼمٍررررٍ ضررررٍ 

رحصرررررررررًُ اٌؼٍرررررررررىَ 

واٌز فىُرررس ا ثزىرررربزٌ 

وارابذ اٌمساز ٌطرُاة 

اٌصرررررررررر  اٌضبٌرررررررررررش 

 ا ػدادٌ

 

 

 ا ػدادَخ

 

 اٌؼٍىَ

 

76 ) ) 

 

 

 

 

 

 

اإلخزجبز اٌز حصٍٍُ 

إخزجبز اٌمدزح ػًٍ 

ثزىبزٌ اٌز فىُس اإل

إخزجبز اٌمدزح ػًٍ 

 ارابذ اٌمساز

 

 

 

 

 ا خزجبز اٌزب ٍ

(t-test) 

 

 

 

 

 

رفرررىق  ررراة اٌّجّىػرررخ اٌز جسَجُرررخ اٌزرررٍ 

دزظرررذ ػٍرررً وضرررك خرررسا ط اٌز فىُرررس ػٍرررً 

 ررُاة اٌّجّىػررخ اٌضرربثطخ  اٌزررٍ دزظررذ 

ػًٍ وضك اٌط سَمخ ا ػزُبدَخ ضرٍ اٌز حصرًُ 

 واٌز فىُرررس ا ثزىررربزٌ واٌمررردزح ػٍرررً اراررربذ

 .اٌمساز

 

 

2 
 
 

ظٕبء ػجد اٌسحّٓ ، 

 ػجد اٌؼظُُ

 

 (2009 ) 

 

 دوٌخ ِصس

 

 ذوىز

 

ِؼسضررخ أصررس اظررزاداَ 

فىُرس ثؼض خسا ط اٌز  

ٌزردزَط ِربدح اٌؼٍرىَ 

حصرررررررررررًُ ضرررررررررررٍ اٌز  

واوزعررررربة ِهررررربزاد 

حرررً اٌّ رررىاد ٌررردي 

ؼٍُ راُِررر ِسحٍررخ اٌررز  

 ا ظبظٍ

 

 

 

 ا ػدادَخ

 

 اٌؼٍىَ

 

( 150) 
 

 

 

 

 

 حصٍٍُا خزجبز اٌز  

اخزجبز ِهبزاد حً 

 ُّ   ىاداٌ

 

 

 

 ا خزجبز اٌزب ٍ

(t-test) 

  

 

 

 

جسَجُررخ اٌزررٍ دزظررذ رفررىق اٌّجّىػررخ اٌز  

فىُرس  ػٍرً اٌّجّىػرخ ػًٍ وضك خرسا ط اٌز  

بثطخ  اٌزرٍ دزظرذ ػٍرً وضرك اٌطسَمرخ اٌض  

حصرررًُ وِهرررربزاد حررررً ا ػزُبدَرررخ ضررررٍ اٌز  

 ُّ   ىاداٌ

 

3 
، رّبزا  ػجد اٌابٌك

 ُِضُ

 

 (2011 ) 

 

 اٌؼساق

 

 إٔبس

ِؼسضررررخ أصررررس خررررسا ط 

فىُررس ضررٍ رحصررًُ اٌز  

ِرررربدح ػٍررررُ ا حُرررربء 

فىُررررررس وِهرررررربزاد اٌز  

اٌؼٍّررررررررٍ ٌطبٌجرررررررربد 

 .بٍٔ ِزىظطاٌض  

 

 ِزىظطخ

 ػٍُ األحُبء

 (59 ) 

 

 

 
 

 اإلخزجبز اٌزحصٍٍُ

 

 وإخزجبز ِهبزاد

 اٌزفىُس اٌؼٍٍّ

 ب ٍا خزجبز اٌز

(t-test)    

           
 -ِؼبدٌخ وُىدز

 20 -ْزَز بزدظى

 

 

 

دزظررذ ٌزررٍ اجسَجُررخ رفررىق اٌّجّىػررخ اٌز  

ػًٍ وضك خرسا ط اٌز فىُرس  ػٍرً اٌّجّىػرخ 

بثطخ  اٌزرٍ دزظرذ ػٍرً وضرك اٌط سَمرخ  اٌض 

ا ػزُبدَررخ ضررٍ اٌز حصررًُ وِهرربزاد اٌز فىُررس 

 اٌؼٍٍّ .

 

 

4 
، أشهبز  اٌؼصاوٌ

 ثسهبْ اظّبػًُ

 

 ( 2013 ) 

 

 اٌؼساق

 

 إٔبس

 

ِؼسضررررخ أصررررس خررررسا ط 

ىُررررررس وأّٔررررررىذط اٌز ف

اٌّىؼررررت ضررررٍ رُّٕررررخ 

ِهبزاد اٌز فىُس ضىق 

اٌّؼسضٍ ٌدي  بٌجبد 

 ٍ اٌصررررررررررر  اٌضررررررررررربٔ 

ِزىظررط ورحصررٍُهٓ 

 ٌّبدح اٌفُصَبء

 

 

 

 

 

 

 ِزىظطخ

 

 اٌفُصَبء

 

( 126) 

 

 

 

 

ِمُبض ِهبزاد 

اٌزفىُس ضىق 

 اٌّؼسضٍ

 

 ا خزجبز اٌزحصٍٍُ

 

 خزجبز اٌزب ٍاإل

(t-test) 

 

ِؼبدٌخ اٌفب 

 وسؤجبخ

 

بد اٌّجّىػرخ اٌز جسَجُرخ اٌاررٍ رفىق  بٌجر

دزظرررٓ ػٍرررً وضرررك خرررسا ط اٌز فىُرررس  ػٍرررً 

بثطخ  اٌاررٍ دزظرٓ   بٌجبد اٌّجّىػخ اٌض 

ػٍررً وضررك اٌط سَمررخ ا ػزُبدَررخ ضررٍ ِمُرربض 

ِهررررربزاد اٌز فىُرررررس ضرررررىق اٌّؼسضرررررٍ وضرررررٍ 

 .ا خزجبز اٌز حصٍٍُ
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الباحث والسنة  ت

ومكان الدراسة 

 وجنس الدراسة 

 مرحلة   ال هدف الدراسة

 المادة  

 العٌنة  

الوسائل  أداة البحث 

 االحصائٌة 

 أهم النتائج

5  
 
 

 

 اٌاطُت

 

 (2014 ) 

 

 اٌعؼىدَخ

 

 ذوىز

 

 

أصرررررررررررس اظرررررررررررزاداَ  

اظرررررررررررررررررررررزسارُجُزٍ 

اٌارررسا ط اٌّفبهُُّرررخ 

وخرررسا ط اٌؼمررررً ضررررٍ 

اٌجُٕررررررخ اٌّفبهُُّررررررخ 

وِهرررررربزاد اٌزفىُررررررس 

اٌجصررررررررررررسٌ ضررررررررررررٍ 

اٌسَبضرررررررُبد ٌرررررررردي 

 رراة اٌصرر  اٌضرربٍٔ 

 ِزىظط.

 

 

 ِزىظطخ

 

 زَبضُبد

 

 (95 ) 

جُٕخ خزجبز اٌا

 اٌّفبهُُّخ 

واخزجبز ِهبزاد 

 اٌزفىُس اٌجصسٌ 

 رىوٍخزجبز ا

ورحًٍُ اٌزجبَٓ  

ا حبدٌ 

ِ (ANOVA) 

ورحًٍُ اٌزجبَٓ 

 اٌّزؼدد

 

 

زرررٍ اٌّجّىػرررخ اٌز جسَجُرررخ اٌ اةرفرررىق  ررر

 اةػٍرً  راٌؼمرً  ػًٍ وضك خرسا ط دزظذ

بثطخ  ضرك ػًٍ و اٌزٍ دزظذاٌّجّىػخ اٌض 

جُٕررررخ خزجرررربز اٌاٌط سَمررررخ ا ػزُبدَررررخ ضررررٍ  ا

 . اٌّفبهُُّخ واخزجبز اٌزفىُس اٌجصسٌ

 

6 
 

 

ٔصبز، أحّد ػجد 

 اٌهبدٌ

 

2015 ) ) 

 

 ضٍعطُٓ

 

 ذوىز

 

ِؼسضررررررررررررررخ أصرررررررررررررررس 

اظررررزسارُجُخ خررررسا ط 

اٌز فىُررررس ضررررٍ رُّٕررررخ 

ِهرررررررربزاد اٌز فىُررررررررس 

إٌبلد وػٍُّبد اٌؼٍرُ 

ثررربٌؼٍىَ ٌررردي  ررراة 

 اٌص   اٌؼبدس

 

 

 

 اظبظُخ

 

 اٌؼٍىَ

 

 (70 ) 

 اداح رحًٍُ اٌّحزىي

 إخزجبز ػٍُّبد اٌؼٍُ

إخزجبز ِهبزاد 

 اٌز فىُس إٌبلد

 اإلخزجبز اٌزب  ٍ

 (t-test) 

 ٌؼُٕزُٓ ِعزمٍزُٓ

ِسثغ إَزب ٌمُبض 

حجُ اٌزأصُس 

 خسا ط اٌز فىُس

رفررىق اٌّجّىػررخ اٌز جسَجُررخ اٌزررٍ دزظررذ 

ػًٍ وضك خرسا ط اٌز فىُرس  ػٍرً اٌّجّىػرخ 

بث طخ  اٌزرٍ دزظرذ ػٍرً وضرك اٌط سَمرخ اٌض 

اٌز فىُررررس إٌبلررررد ا ػزُبدَررررخ ضررررٍ ِهرررربزاد 

 .وػٍُّبد اٌؼٍُ 
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 أمميفكير الت  المحكر الثاني : دراسات سابقة تناكلت الت   
 دراسات عربية كأجنبية

 
الباحث والسنة  ت

ومكان الدراسة 

 وجنس الدراسة 

 

 هدف الدراسة

 المرحلة   

 المادة  

 العٌنة  

 

 أداة البحث 

الوسائل 

 االحصائٌة 

 

 أهم النتائج

1 

 

 Revenge 

 

 (1992 ) 

 

 أِسَىب

 

 ذوىز

ِدي ِؼسضرخ  اٌؼالرخ 

ا زرجب ُررررررررخ  ثررررررررُٓ 

اٌجُٕررخ اٌّؼسضُررخ ػٕررد 

اٌّؼٍّررررُٓ ولرررردزرهُ 

 ػًٍ  اٌزفىُس اٌزأٍٍِ

 

 

 

 

دزاظبد ػٍُب  

ٌٍحصىي ػًٍ 

جعزُس ضٍ اٌّب

 سا ك 

 اٌزدزَط 

 (15  ) 

 ِؼٍُ

 

 

ظرررررزادَ  سَمرررررخ ا

خ  اٌ رررجسح إٌّظّررر

ٌمُرررررررربض اٌجُٕررررررررخ 

 اٌّؼسضُخ  ٌدَهُ

 

 

 اٌّزىظط اٌحعبثٍ

 

 وا ٔحساف 

 اٌّؼُبزٌ

 

 و خزجبز اٌزب ٍ  

 (t-test) 

 

 

 

وجىد ػالخ ازرجب ُخ ثرُٓ اٌجُٕرخ اٌّؼسضُرخ 

ػٕررد اٌّؼٍّررُٓ واٌزفىُررس اٌزررأٍٍِ ٌرردَهُ وّررب 

اْ اٌصَررررربدح  ضرررررٍ اٌزفىُرررررس اٌزرررررأٍٍِ ػٕرررررد 

ء ادازح اٌصرررر  رصَررررد ِررررٓ اٌّؼٍّررررُٓ اصٕررررب

 لدزرهُ ػًٍ ادازح اٌص   ثصىزح ضؼبٌخ

2 
 

Tee 

 

(2007 ) 

 

 ِبٌُصَب

 

 ذوىز

ِرررررررررردي اظررررررررررزاداَ 

ِدزظرررٍ اٌسَبضرررُبد 

ضررررٍ ػٍُّررررخ اٌزؼٍررررُُ 

واٌررررررررررزؼٍُ ٌزُّٕررررررررررخ 

اٌزرررررررررأٍٍِ اٌزفىُررررررررس 

ورحدَررد اٌؼالررخ ثررُٓ 

اٌّدزظررُٓ حررىي  آزاء

اظررزاداِهُ ِهرربزاد 

 اٌزفىُس اٌزأٍٍِ

 

 

 

 ِدزظٍ

 (19 ) 

 ِدزظخ

 صبٔىَخ

 

 زَبضُبد

 

 (147 ) 

 ِدزض

 

 اظزجبٔبد

 ِؼبًِ ازرجب 

 ثُسظىْ

 

 ورحًٍُ اٌزجبَٓ

 ورحًٍُ ا ٔحداز

 اٌاطٍ

 

رظهس ضسوق داٌخ إحصب ُبً  ػٕد ِعرزىي ٌُ 

( ثُٓ آزاء ِدزظرٍ اٌسَبضرُبد ضرٍ 0...)

رمدَسهُ ألدا هُ أو ٔزُجخ ٌّاحظزهُ داخرً 

غسضرررخ اٌدزاظرررخ ضرررٍ ِعرررزىي اظرررزاداِهُ 

 رحٍُررررً وأظهرررس.ُرررس اٌزرررأٍٍِِهررربزاد اٌزفى

 ثرُٓ وجُرسح إَجبثُخ ػالبد ثُسظىْ ازرجب 

 اٌرزؼٍُ اٌزىجق ِغاٌزفىُس اٌزأٍٍِ  ِّبزظبد

 أزثؼرررخ و ررر  اٌّزؼررردد ا ٔحرررداز ورحٍُرررً ،

 ٌّّبزظرربد وجُررسا ررأصُسا ررررصس اٌزررٍ ػىاِرً

 ِدزظرٍ َحرد اٌىلذ وهّب ، اٌزأٍٍِ اٌزفىُس

 ػرررٓ اٌّررردزض ضىرررسح وحعرررت اٌسَبضرررُبد،

 اٌسَبضررررُبد ررررردزَط ِهٕررررخ ٔحررررى رىجهررررق

 اٌسَبضرررُخ اٌّ رررىاد حرررً ػٍرررً ،واٌمررردزح

 ِجعطخ. ثأظبٌُت

3 

 ػٍٍ اٌ ىؼخ ،

 

 (2007 ) 

 

 ضٍعطُٓ

 

 ِازٍط

رحدَرررررررررد ِعرررررررررزىي 

اٌزفىُررس اٌزررأٍٍِ ٌرردي 

 ٍجررررخ اٌجىرررربٌىزَىض 

واٌدزاظرررررربد اٌؼٍُررررررب 

ثبإلضرربضخ اٌررً رحدَررد 

اٌفررسوق ضررٍ ِعررزىي 

اٌزفىُررس اٌزررأٍٍِ رجؼرربً 

ٌّزغُساد ٔىع اٌىٍُرخ 

اٌجررٕط واٌّعررزىي و

 اٌدزاظٍ

 

 

 ٍجخ 

 اٌجىبٌىزَىض

 و

  ٍجخ اٌّبجعزُس

 (611 ) 

 ثىبٌىزَىض

 (61 ) 

 ِبجعزُس

 

 

 

ِمُبض اَصٔه 

ووٌعىْ واٌرٌ 

    ادزًّ ػًٍ    

 ( ضمسح 30) 

 

 اٌّزىظط اٌحعبثٍ

 

وا ٔحساف 

  اٌّؼُبزٌ

 

ا خزجبز اٌزب ٍ و

(t-test) 

  

 

 

 

رىجررررد ضررررسوق  ذو د ٌررررخ احصررررب ُخ  ضررررٍ 

اٌزفىُرررررس اٌزرررررأٍٍِ ٌررررردي   ٍجرررررخ   ِعرررررزىي

اٌجىرررررربٌىزَىض  ِررررررٓ اٌىٍُرررررربد  اٌؼٍُّررررررخ    

و ٍجررخ اٌّبجعررزُس ِررٓ  اٌىٍُرربد ا ٔعرربُٔخ  

، ٌح اٌّبجعرررزُس  اٌىٍُررربد ا ٔعررربُٔخوٌصرررب

وٌىرررٓ ٌرررُ رىرررٓ هٕررربن ضرررسوق رجؼررربً ٌّزغُرررس 

 .اٌجٕط
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الباحث والسنة  ت

ومكان الدراسة 

 وجنس الدراسة 

 

 هدف الدراسة

 المرحلة   

 دة  الما

 العٌنة  

  

 أداة البحث

الوسائل 

 االحصائٌة 

 

 أهم النتائج

4 

، ػجد  اٌمطساوٌ

 اٌؼصَص جًُّ

 

(2010 ) 

 

 ضٍعطُٓ

 

 ذوىز

ِؼسضررخ أصررس اظررزاداَ 

اظرررررررررررررررررررررررررزسارُجُخ 

اٌّز رررررررربثهبد ضررررررررٍ 

رُّٕررخ ػٍُّرربد اٌؼٍررُ 

وِهرررررربزاد اٌزفىُررررررس 

اٌزرررأٍٍِ ضرررٍ اٌؼٍرررىَ 

ٌررردي  ررراة اٌصررر  

 اٌضبِٓ ا ظبظٍ

 

 

 اٌضبِٓ األظبظٍ

 ؼٍىَاٌ

 (64 ) 

 

 

 

 

اخزجبز رحصًُ 

اخزجبز ػٍُّبد 

اٌؼٍُ اخزجبز 

 ِهبزاد

 اٌزفىُس اٌزأٍٍِ

 

 

 ا خزجبز اٌزب ٍ

(t-test) 

  

 وِؼبًِ

 ِسثغ اوزعبة

 اٌزأصُس

 

وجررررىد ضررررسوق ذاد د ٌررررخ إحصررررب ُخ ػٕررررد 

( ثررررُٓ ِزىظررررط دزجرررربد  0...ِعررررزىي )

اٌطاة ضٍ اٌّجّىػرخ اٌزجسَجُرخ وِزىظرط 

ػخ اٌضبثطخ ضرٍ دزجبد اٌطاة ضٍ اٌّجّى

 اخزجبز ػٍُّبد اٌؼٍُ .

وجررررىد ضررررسوق ذاد د ٌررررخ إحصررررب ُخ ػٕررررد 

( ثرررُٓ ِزىظرررط دزجررربد  0...ِعرررزىي ) 

اٌطاة ضٍ اٌّجّىػرخ اٌزجسَجُرخ وِزىظرط 

دزجبد اٌطاة ضٍ اٌّجّىػخ اٌضبثطخ ضرٍ 

 اخزجبز اٌزفىُس اٌزأٍٍِ.

5 
، ظىشاْ  شٔىٕخ

 دزَد أحّد

 

( 2013 ) 

 

 اٌؼساق

 

 إٔبس

ِؼسضررررررررررررررخ أصرررررررررررررررس 

اظرررررررررررررررررررررزسارُجُزٍ 

اٌمجؼرررررررررربد اٌعررررررررررذ 

واٌجرردوي اٌرررارٍ ضررٍ 

رحصرررررررًُ اٌىُُّررررررربء 

ورُّٕررررررخ اٌّهرررررربزاد 

اٌؼمٍُرررررررخ واٌزفىُرررررررس 

اٌزرررررررأٍٍِ ٌطبٌجرررررررربد 

 ا وي ِزىظط

 اٌّزىظطخ

 

 اٌىُُّبء

 

 (115 ) 

 اخزجبز رحصٍٍُ

ز ٌمُبض اخزجب

اٌّهبزاد اٌؼمٍُخ 

اٌزفىُس  اخزجبزو 

 اٌزأٍٍِ

 

رحًٍُ اٌزجبَٓ 

 ا حبدٌ

وِسثغ وبٌ 

 وىثس  وِؼبدٌخ

ا خزجبز اٌزب ٍ 

(t-test)             

ِؼبًِ أٌفب 

وسؤجبخ وازرجب  

 ثُسظىْ

 

رفررىق اٌّجّىػررخ اٌزجسَجُررخ  اٌزررٍ دزظررذ 

ػٍررررً وضررررك اظررررزسارُجُخ اٌمجؼرررربد اٌعررررذ  

واظرررررررزسارُجُخ اٌجررررررردوي اٌررررررررارٍ  ػٍرررررررً 

اٌّجّىػررررررخ اٌضرررررربثطخ  ضررررررٍ اٌزحصررررررًُ 

 .ّهبزاد اٌؼمٍُخ واٌزفىُس اٌزأٍٍِواٌ

6  

ػٍٍ  ، اٌهبدٍّ

 زثُغ حعُٓ

 

 (2016 ) 

 

 اٌؼساق

 

 ِازٍط

 

ِؼسضررخ أصررس اٌزرردزَط 

ثبٌزاُررررررررً اٌّىجررررررررق 

وثإظرررررررررررررررررررزسارُجُخ 

اٌزفىُس اٌزٕبظسٌ ضرٍ 

رحصررررًُ ِرررربدح ػٍررررُ 

اٌجُئرررررررررخ واٌزفىُرررررررررس 

اٌزررررأٍٍِ ٌرررردي  ٍجررررخ 

وٍُررررررررررررخ اٌزسثُررررررررررررخ 

 ا ظبظُخ

 وٍُخ اٌزسثُخ

 

 ػٍُ اٌجُئخ

 واٌزٍىس

 

 ( 66 ) 

 

ا خزجبز 

 اٌزحصٍٍُ

ِمُبض اٌزفىُس 

إَصٔه  ٍٍِاٌزأ

 ووٌعىْ

ِؼبدٌخ اٌفب 

وسؤجبخ ووىثس 

 ورىوٍ

 -ِؼبدٌخ وُىدز

 -زَز بزدظىْ

20 

 

رفررىق اٌّجّىػررخ اٌزجسَجُررخ  اٌزررٍ دزظررذ 

ػٍرررررً وضرررررك اٌزررررردزَط ثبٌاُرررررً اٌّىجرررررق 

واظرررررزسارُجُخ اٌزفىُرررررس اٌزٕررررربظسٌ ػٍرررررً 

اٌّجّىػررررررخ اٌضرررررربثطخ  ضررررررٍ اٌزحصررررررًُ 

 واٌزفىُس اٌزأٍٍِ
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ابقةت الس  لدراساجكانب االفادة مف اِّ   

  شكمة البحث الحالي كأىميتو كبياف الحاجة إليو.تعزيز مي 
 متكافئتيف مجمكعتيفتصميـ عمى  القائـجريبي صميـ الت  الت  منيجية البحث كىك ختيار إ 

 ) مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة (. 
 ت اإلجرائية ًلمصطمحات الد راسة الت عريفاعمى  االطبلع. 
   سالة الحاليةثرم الر  التي تي عممية كالمراجع كال كالمجبلت الكتب مف العديد عمى عرؼالت. 
 التعرؼ كاإلطبلع عمى مقياس الت فكير الت أممي كاختباراتو 
 ت أمميال فكيرالت   ختبارإ إعداداى صادقان كبناء راسةالد   أدكات عدادإ. 
 جو.جراءات البحث الحالي كنتائحصائية المناسبة إلختيار الكسائؿ اإلإ 
  . تساعد الد راسات الس ابقة الباحث في تفسير الن تائج التي تكصمت إلييا دراستو تفسيران عمميان دقيقان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       الفصن الجَّالح

  وٍّجية البخح وإجراءاتْ 

 أّواًل: التَّصىيي التَّجرييب 

 د دلتىع البخح واختيار عيٍتْـثاٌيًا: حتدي 

    لمتصىيي التَّجرييب الدَّاخميةثالجًا: الشَّالوة  

    رابعًا: الشَّالوة اخلارجية لمتصىيي التَّجرييب 

 ات البخحـــــتمزوــــــــخاوشًا : وش 

 البخح   يـــــتد أدـــــسادسًا : حتدي 

 سابعًا: إجراءات تطبيل التَّجربة 

 ثاوًٍا : وعوقات تطبيل التَّجربة 

 ائيةــائن اإلحصــــــــتاسعًا: الوس 
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 :جراءاتو  منيجية البحث كا 
كخطكات تحديد المجتمع  ذات الضبط الجزئي المنيج الت جريبياستعمؿ الباحث        

ـٌ إجراءات بناء أداتي ا  .لبحث كالكسائؿ اإلحصائية المتبعةكاختيار العينة ث

 جريبي:صميـ الت  أكالن : الت   
يـ الػػػذم يػػػتـ فيػػػو ضػػػبط المتغيػػػرات الخارجيػػػة صػػػمجريبػػػي ذلػػػؾ الت  صػػػميـ الت  يقصػػػد بالت        

االختيػػار ضػػبطان يمنػػع مػػف تػػأثير عكائػػؽ الصػػدؽ الػػداخمي كالصػػدؽ الخػػارجي ، كمػػا يػػتـ فييػػا 
كلمػا كػاف ىػذا البحػث ييػدؼ إلػى  ،(  316 :  1989. ) العساؼ ،كالتعييف بشكؿ عشكائي

 لدلاء كتفكيرىـ الت أممي ألحيالت حقؽ مف أثر استراتيجية خرائط العقؿ في تحصيؿ مادة عمـ ا
بمػػػػا إف  اختيػػػػار الباحػػػػث لعينػػػػة بحثػػػػو كػػػػاف قصػػػػديان ، ك  ، بلب الصػػػػؼ الثػػػػامف األساسػػػػي طيػػػػ

شػػػػبو  كلصػػػػعكبة ضػػػػبط المتغيػػػػرات فػػػػي الت صػػػػميمات الت جريبيػػػػة ، اختػػػػار الباحػػػػث الت صػػػػميـ
ف الت صػميـ . ككف الت صميـ شبو الت جريبػي يمثػؿ مرحمػة كسػط  بػيالت جريبي ذا الضبط الجزئي

         لمجمػػػػػػػػكعتي البحػػػػػػػػث  ،(  321:  1989 الت مييػػػػػػػػدم كالت صػػػػػػػػميـ الت جريبػػػػػػػػي ) العسػػػػػػػػاؼ ،
ػػػ) المجمكعػػػة الت   ختبػػػار البعػػػدم لمتحصػػػيؿ كالت فكيػػػر ابطة ( ذات اإلجريبيػػػة ك المجمكعػػػة الض 

 (. 2  الت أممي ك تضبط إحداىما األخيرل كما مكضح في مخطط )

 (ابطةجرٌبٌة والض  لمجموعتٌن )الت  ل ات الضبط الجزئًذ جرٌبً: التصمٌم الت  ( 2مخطط ) 

 

 

 

 
 المجموعة

 

 
 ؤالتكاف

 
 المتغٌر المستقل

 

 
 المتغٌر التابع

 

 
 االختبار البعدي

 
 

 جرٌبٌةالت  

 الذكاء  
 ُمساابقةالمعلومااات ال 

 فً مادة علم األحٌاء
 العمر باألشهر 
 ُمساااابقحصااااٌل الالت   

 فً مادة علم األحٌاء
فكٌاااااااار الت   اختبااااااااار 

أملً  الت 

 
التااااادرٌس علاااااى  

وفاااق اساااتراتٌجٌة 
 خرائط العقل

 
 
 
 حصٌلالت   
أملًفكٌر الالت     ت 

 
 
 
 حصٌلالت  اختبار  
فكٌااااار الت  ر اختباااااا 
أملًال  ت 

 
 
 ابطةالض  

  الطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االعتيادية

 



 ( 88)  .............................................................................. حـاللجَّن اـالفص

 

 

 :  وكاختيار عينتمجتمع البحث  تحديد ثانيان : 
نتائج  مصطمح عممي منيجي يراد بو كؿ مف يمكف أف تيعم ـ عميومجتمع البحث     

ضمف اإلطار المكضكعي  لمشكمة  بلب أك كتب أك مبانيطي مف البحث سكاء كاف مجمكعة 
تباع ممية اختيار مجتمع البحث كعينتو ا(، كتخضع ع 91: 1989 البحث  ) العساؼ ، 

ع األصؿ عندىا يككف بإمكاف الباحث ذا كانت عينة البحث ممثمة لمجتم، فإسس العمميةاألي 
البحث  ف مجتمعتكك   إذ (، 99: 2009إعماـ نتائج بحثو عمى ذلؾ المجتمع )التميمي ، 

 مف اآلتي :
بلب المدارس األساسية لمصؼ : يتألؼ مجتمع البحث مف جميع طي  مجتمع البحث . أ

لى المديرية العامة ابعة إالن يارية الت   الرسمية الثامف األساسي لمبنيف في المدارس األساسية
ـ. كقد راجع الباحث ( ( 2016- 2017لتربية بغداد الرصافة / األكلى لمعاـ الد راسي 

حسب كتاب تسييؿ ب، خطيط الت ربكم في المديرية ذاتياشعبة اإلحصاء إحدل شعب قسـ الت  
ادر مف كمية الت ربية ابف الييثـ المرقـ ) خ                     ػػػػػػػ( بتاري2600  /د.عالميمة الص 

لغرض تزكيده بأسماء المدارس األساسية لمبنيف كعدد الش عب  (،ـ16/ 10/ 2016 ) 
لى المديرية العامة لتربية بغداد الت ابعة إ ،بلب الص ؼ الثامف األساسي فيياطي كأعداد 

ما مكضح  ا الباحث مبينة كفؽالرصافة االكلى حصران ، فكانت البيانات التي حصؿ عميي
 .(  1جدكؿ)في 

 ( 1جدول ) 

  مجتمع البحث وعدد طبلب الصف الثامن فً المدارس األساسٌة للبنٌن

 البعدد الطُّ   شعب  العدد  ساسيةاسـ المدرسة األ ت
 64 2 ابف العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػاسية لمبنيف 1
 60 2 ػػػاسية لمبنيفسػػػػػػػػػػػػػػكطف األحماة الػػػػػػػػػػػ 2
 239 4 ييد عثماف العبيدم األساسية لمبنيفالش   3
 78 2 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسية لمبنيفالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح األ 4
 100 2 قمػػػػػػر بني ىاشػػػػػػػػػػػـ األسػػػاسية لمبنيف 5

 541  12  المجمكع
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اشـ مدرسة قمر بني ى اختار الباحث قصديان ) الت جربة: بغية تطبيؽ  عينة البحث. ب
 ،دارة المدرسة لمباحثكذلؾ لمتسييبلت التي تقدميا إ األساسية لمبنيف ( كعينة لممجتمع

، كفر لو الكقت كمشقة الكصكؿ الييالى محؿ سكف الباحث مما يفضبلن عف قرب المدرسة إ
ابطة كاألخرل المجمكعة حداىما المجمكعة الض  ؾ كجكد شعبتيف في المدرسة لتمثؿ إككذل

الت جريبية. كقد تـ تزكيد الباحث بكتاب تسييؿ ميمة صدر مف المديرية العامة لتربية بغداد 
(  1146العدد )  راسات ذمشعبة البحكث كالد   /دريب قسـ اإلعداد كالت   /الرصافة األكلى 

، كقد اسية لمبنيفسة قمر بني ىاشـ األسلى مدر كالمعنكف إ (ـ2016  / 10 / 17بتاريخ )
إذ تـ كقكع اإلختيار عمى شعبة  ، ة البحث بطريقة الس حب العشكائيعين قاـ الباحث باختيار

ابطة )ب( التي سكؼ تيدر س كفؽ الط ريقة اإلعتيادية، كشعبة  )أ( لتمثؿ المجمكعة الض 
 كقد بمغ مجمكعراتيجية خرائط العقؿ، استكفؽ لتمثؿ المجمكعة الت جريبية التي سكؼ تيدر س 

، لمصؼ الثامف شعبة ) أ ( ان ( طالب36، بعدد )ان ( طالب 71طبلب كبل المجمكعتيف ) 
( طبلب مف شعبة ) أ ( 7استبعاد ) تـ  ، ك ب(لمصؼ الثامف شعبة ) ان ( طالب 35كبعػػػػػػدد ) 

، في نتائج البحث خبراتيـ السابقة ، حتى ال تؤثران إحصائي طبلب مف شعبة ) ب (( 10ك)
ـ (، ككما مكضح في 2016 -ـ2015) ب رسكبيـ في صفكفيـ لمعاـ الماضي ذلؾ بسبك 

 (. 2جدكؿ ) 
 ( 2جـدول ) 

بلب الراسبٌن ةعٌنة البحث من المجموع ابطة وعدد المستبعدٌن من الطُّ  الت جرٌبٌة والض 

الب قبؿ عدد الطُّ  الشعبة المجمكعة
 ستبعاداإل

الب عدد الطُّ 
 المستبعديف

بعد  البعدد الطُّ 
 ستبعاداإل

 35 10 45 ب جريبيةالت  
 36 7 43 أ ابطةالض  

 71 17  88  المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع
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 :جريبياخمية لمتصميـ الت  المة الد  : الس   ثالثان  
كيعد ضبط المتغيرات مف األكلكيات اليامة في البحث الت جريبي لضماف درجة        

لت بايف حتى يتمكف الباحث مف تحديد ا ،خمي لمتصميـ الت جريبيدؽ الدامقبكلة مف الص  
غيرات ، إف  ضبط المتخرلر المستقؿ كليس الى متغيرات أي لى المتغيلممتغير الت ابع تعكد إ

ار الباحث يرغـ مف اختال( كب 198:  2009) عطكم ، لى تحقيؽ صدؽ البحث.تيدؼ إ
ية متقاربة كبيئة راد عينة البحث مف فئات عمر أف فٌ ، كا  ـ  بدكف تعييفكعتي البحث تلمجم

بالدرجة التي يمكف أف يعزل فييا  ةن البحث صادق نتائج ككفت ، كلضماف أفاجتماعية كاحدة
إلى المتغير المستقؿ كليس إلى أم متغيرات أك عكامؿ داخمية  تيفالفرؽ بيف المجمكع

ابطة جمكعة الت جريبية ك الماإلحصائي بيف  عممية التكافؤ ، قاـ الباحث بأجراءخرلأي  في  الض 
 المتغيرات اآلتية :

 اء:ػػػػػػػػػػػكالذ   .1
ربط بينو كبيف الن شاط حاكؿ الكثير مف عمماء الن فس تعريؼ الذ كاء مف خبلؿ ال        
منيـ حكؿ  ككنو كؿه ، اال  اف  الت عريفات تعددت كاختمفت بإختبلؼ المفيـك الذم يي اإلنساني
.  ختبارات الذكاءااسي ىك ما تقيسو ؼى الذ كاء ضمف اإلتجاه اإلجرائي القير  العقمية فىعي القدرة 

( في 1938رافف، الذم أعده ) رافف (،اختار الباحث اختبار 286:  2005) ممحـ ، 
.       كاءعامؿ العاـ لمذ  مصفكفات المتتابعة ( ليقيس بو الختبار رافف لماانكمترا بتصميـ ) 

قنف عمى لممصفكفات المتتابعة كالمي  رافف اختيار اختبار تـ  ك  (23 ،1983،كآخركف ) الدباغ
و صالح لبلعتماد مع فئات نٌ إ بات بدرجة عالية  إذدؽ كالث  البيئة العراقية، ككنو يتصؼ بالص  

( 60ختبار مف )ذ يتككف ىذا اإلإ نو ال يتأثر بالفكارؽ المغكية لمتطبيؽ،كا   عمرية مختمفة،
 تمثمت بالحركؼ ) أ ، ب ، ج ، د ، ق ( كينطكمخمس مجمكعات  كالمؤلؼ مفمصفكفة 

 حركؼ) أ، ب، ج (ال ، كتتككف عشرة لكحةن  ياثن وى تحت كؿ حرؼ مف ىذه الحركؼ الخمس
كمف بيف بدائؿ ، بدائؿ  يةثمان اذ افيككنالحرفيف ) د ، ق (  ماأ ،بدائؿ وى ذات ست

زيؿ مف كؿ لكحة جزء معيف، أي حيحة. كقد ة الص  جابالمجمكعتيف يكجد بديؿ صحيح يمثؿ اإل
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، ضمف مجمكعة  فؿ المكحةشكاؿ المكجكدة أسمؤه بشكؿ مف بيف األالب مً يطمب مف الط  
. م يكمؿ سمسمة العبلقات في المكحةكؿ الناقص الذيتعرؼ عمى الش   البدائؿ ، كعميو أفٍ 

صفران  كيعطىإجابة صحيحة ( عف كؿ  1الب درجة كاحدة ) ختبار بإعطاء الط  كيصحح اإل
 ( عف كؿ إجابة خاطئة. 0) 
لمجمكعتيف معان عمى ا (ـ 2017 / 2 / 19) مكافؽ ( يـك األحد الراففاختبار) طيبؽ      

الزمف ابطة ، ككاف جريبية كالض  في آف كاحد لمقارنة درجة ذكاء مجمكعتي البحث الت  
 الط بلب إجاباتاإلختبار كتصحيح  ءأدا قة، كبعد اإلنتياء مف( دقي50ختبار)ئلل المخصص

الدرجة الكمية لكؿ طالب تـ  حساب المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم لدرجات  تعييفك 
ب (، كبتطبيؽ  -4أ ( كممحؽ )  -4 ابطة، ممحؽ )جريبية كالض  بلب المجمكعتيف الت  طي 

             ةػيبة اإلحصائيباستعماؿ الحق غير متساكيتيف اإلختبار التٌائي لعينتيف مستقمتيف
 (SPSS - V18   أظيرت الن ) ٌتيا( أقؿ مف قيم0.336)القيمة المحسكبة تساكم تائج أف 

 كبل ذات داللة إحصائية بيف طيبلب مما يدؿ ذلؾ بانو(، 2.000الجدكلية التي تساكم )
ا يدؿ ( كىذ 69( بدرجة حرية ) 0.05كاء عند مستكل داللة )الذ  متغير المجمكعتيف في 

 (. 3 كاء، جدكؿ )عمى تكافؤىما في متغير الذ  
 ( 3  جدكؿ )

ابطة فً  كاءاختبار رافن للذ   نتائج اإلختبار الّتائً للمقارنة بٌن المجموعة الت جرٌبٌة والض 

  (69) درجة حريةك ( 0.05) عند مستكل داللة(2.000القيمة التٌائية الجدكلية تساكم )    
 
 

عدد   المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 اإلحصائيةالداللة  القيمة الت ائية
 عند مستكل

0.05 
 الجدكلية حسكبةالم

 9.394 34.371 35 جريبيةالت  
 غير دالة 2.000 0.336

 7.716 35.056 36 ابطةالض  
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 الزمني باألشير: العمر. 2
 أعمار الط بلبإذ تـ الحصكؿ عمى بيانات  ،الب محسكبان باألشيريقصد بو عمر الط      
) كىك أدؽ الس جبلت  العاـ كدققت البيانات مع سجؿ القيد مطبلبل ة المدرسيةبطاقالمف 

 يـك األحد   تاريخ بدء التجربة المكافؽ إذ حسبت أعمارىـ منذ تاريخ كالدتيـ لغايةاإلدارية(،
تكافؤ كلمتحقؽ مف (، ب  - 4) حؽ ( كممأ  -4 كما في ممحػػؽ ) .(ـ 2017 / 2 / 19 )

            جريبية فكافبلب المجمكعة الت  متكسط العمر الزمني لطي  حساب تـ ،المجمكعتيف
( 166.250ابطػػػة)بلب المجمكعػة الض  الزمني لطي  كمتكسط العمر شيران  ( 167.686 )

كلكؿ مجمكعة  ػر باألشيرلمعمػػػػ إلنحراؼ المعيارمكبعد استخراج المتكسػػػط الحسابي كاشيران 
 ( SPSS - V18) ستخداـ الحقيبة اإلحصائيةبا باعتماد االختبار التٌائي لعينتيف مستقمتيف

     كانت القيمػػػة التٌائية المحسكبة إذؽ ذات داللػػة إحصائية ك تائج عدـ كجػػكد فر أظيرت الن  
 ( 0.05كل داللػة )( عند مست 2.000 البالغة ) الجدكلية تيامف قيم قؿ( أ 0.669 )

كىذا يؤكد تكافؤ طيبلب كبل  باألشير، الزمنيمتغير العمر  في(  69كدرجة حرية ) 
 (. 4 جدكؿ )متغير العمر الزمني باألشير،  في يفالمجمكعت

 ( 4جدول )  

ابطة فً  متغٌر العمر  نتائج اإلختبار الّتائً للمقارنة بٌن المجموعة الت جرٌبٌة والض 

   باألشهر محسوباً  الزمنً

 (69) درجة حريةك ( 0.05) عند مستكل داللة(2.000اكم )القيمة التٌائية الجدكلية تس
 
 
 

عدد أفراد  المجمكعة
 العينة

 المتكسط
 الحسابي

نحراؼ اإل 
  المعيارم

 اإلحصائية الداللة القيمة الت ائية
 الجدكلية المحسكبة 0.05عند مستكل 

 9.926 167.686 35 جريبيةالت  
 غير دالة 2.000 0.669

 8.083 166.250 36 ابطةالض  
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 في مادة عمـ األحياء:  لم سبقةاختبار المعمكمات ا. 3
ابطة مف جريبية كالض  بلب مجمكعتي البحث الت  عرؼ عمى ما يمتمكو طي لغرض الت      

جربة التي تعد عميمية قيد الت  في مادة عمـ األحياء ذات العبلقة بالمادة الت   ميسبقة معمكمات
عند اعتمد ك  ،ميسبقةلممعمكمات ال ان اختبار  الباحث أعد  ابع،مف المؤثرات الميمة في المتغير الت  

  ابي :ختبار عمى كتفقرات اإل صياغة
 .بغداد/ ربيةكزارة الت   6ط ـ( 2014الس ابع األساسي)  كتاب مبادئ عمـ األحياء لمصؼ. 1
 .بغداد/ ربيةكزارة الت   6ط ـ( 2015الثامػػػػػف األساسػػػػػػػػػػػػػػػػي ) ـ األحياء لمصؼ ػػػػػكتاب عم. 2

مكضكعية  ( فقػػرة20) مفضع الباحث اختبار مؤلؼ ك لغرض الت كافؤ في ىذا المتغير     
 ،د ىذه البدائؿ اإلجابة الص حيحة، يمثؿ أحبدائؿ ةاإلختيار مف متعدد ذم أربعمف نكع 

ف درسيا الط الب سابقان كىي ذات صمة بالمفردات التي مات سبؽ أكىذه الفقرات تمثؿ معمك 
كصدقو  ختباركلمتأكد مف سبلمة اإلأ (  -5سىتيدر س خبلؿ فترة تطبيؽ الت جربة، ممحؽ ) 

طرائؽ تدريس  فيمف ذكم الت خصص  المحكميف قبؿ تطبيقو تـ عرضو عمى مجمكعة مف
      ة اإلختبار تـ اإلعتماد عمى نسبة اتفاؽكلمتحقؽ مف سبلم (، 3ممحؽ )  ،مـ األحياءع
المحكميف أصبح  ، كبعد الت عديؿ المناسب باالعتماد عمى آراء% ( فأكثر مف آرائيـ80) 

ـ   يائية،بصػيغتو الن   بقةسمالمعمكمات الاختبار  لتطبيؽاإلختبار جاىزان  إعداد اإلجابة  كقد ت
 .(ب  – 5ممحؽ) في مادة عمـ األحيػػاء، ميسبقةالمعمكمػػػات ال ختبارنمكذجية الاإل
 يـك ابطػػػػة(كالض   جريبيةبلب المجمكعتيف)الت  عمى طي  ختبارقػاـ الباحث بتطبيؽ اإل    
( لئلجابة  1بإعطاء درجة )  تصحيح اإلجابات تـك  (ـ 2017 / 2 / 20 ) ألثنيف المكافؽا

ـ  أي  0الص حيحة كدرجة صفر )  كؿ طالب الكمية لرجة د  الجت رً ستخ( لئلجابة الخاطئة ، ث
حساب المتكسط  ، بعدىا تـ  ( ب -4 ) ( كممحؽ أ -4 ممحؽ ) تيف ،مجمكعكبل الفي 

بلب نحراؼ المعيارم، لدرجات كؿ مجمكعة، فبمغ متكسط درجات طي الحسابي، كاإل
(، كبعد  9.250 ابطة )( كمتكسط درجات المجمكعة الض  9.771  جريبية )المجمكعة الت  

غير  ختبار التٌائي لعينتيف مستقمتيفبار داللة الفركؽ بيف المتكسطيف باعتماد اإلاخت
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 ؽك تبيف أنو ال يػػػػكجػػػػد فر  ( SPSS - V18) متساكيتيف باستعماؿ الحقيبة اإلحصائية 
الجدكلية  تيامف قيم قؿ( أ0.852 داللة إحصائية، إذ كانت القيمة التٌائية المحسكبة ) اتذ

 تكافؤ دؿ عمى(. كىذا ي69( كدرجة حرية )0.05( عند مستكل )2.000البالغة )
 (.  5 ابطة في ىذا المتغير، جدكؿ)جريبية كالض  الت  البحث ، مجمكعتي 

 ( 5جدول) 

ابطة فً   اختبار المعلومات نتائج اإلختبار الّتائً للمقارنة بٌن المجموعة الت جرٌبٌة والض 

  سبقةحٌائٌة المُ اإل

 عدد  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الداللة اإلحصائية القيمة الت ائية
 ةالجدكلي المحسكبة 0.05عند مستكل 

 2.723 9.771 35 التجريبية
 غير دالة 2.000 0.852

 2.430 9.250 36 الضابطة
 ( (69حريةدرجة ك ( 0.05) عند مستكل داللة(2.000القيمة التٌائية الجدكلية تساكم )

 ؿ:راسي األك  لمادة عمـ األحياء لمفصؿ الدِّ  السابؽراسي حصيؿ الدِّ الت  . 4
مادة في ابطة جريبية كالض  كعتيف الت  مبلب المجطي يقصد بو الد رجات التي حصؿ عمييا      

كقد  (ـ2016 / 2017 راسي األكؿ )لمفصؿ الد  في نياية الككرس األكؿ عمـ األحياء 
أ(  -4 الخاصة بالمدرسة، ممحؽ ) سجؿ الد رجاتمف  مى درجات الط بلبحصؿ الباحث ع

 ، غير متساكيتيف ( لعينتيف مستقمتيف t-test ختبار التٌائي )اإل عتمادب(، كبا -4 ك)
ات ذ ؽفر  ال يكجدتائج الن   أكضحت ( SPSS - V18) ستخداـ الحقيبة اإلحصائية كبا

البالغة  الجدكلية تيامف قيم قؿ( أ0.395) ائية المحسكبةكانت القيمػػػة التٌ  داللة إحصائية، إذ
 يدؿ عمى حصكؿ، كىذا (69كدرجة حرية ) (  0.05عند مستكل داللػة ) (  2.000)

راسي عمـ األحياء لمفصؿ الد   الت حصيؿ الد راسي لمادة في البحث مجمكعتيبيف تكافؤ 
 (.6) ؿ، جدكؿاألكٌ 
 
 



 ( 95)  .............................................................................. حـاللجَّن اـالفص

 

 

 ( 6 جدول ) 

ابطة فً نتائج اإلختبار ال  متغٌر الت حصٌل ّتائً للمقارنة بٌن المجموعة الت جرٌبٌة والض 

راسً األوّ  لسابقا  للمادة علم األحٌاء للفصل الدِّ

 عدد المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة اإلحصائية  القيمة الت ائية
عند مستكل داللة 

0.05  
 الجدكلية المحسكبة

 16.184 56.686 35 جريبيةالت
 ةغير دال 2.000 0.395

 16.032 58.194 36 الضابطة
 (69) درجة حريةك ( 0.05) عند مستكل داللة(2.000القيمة التٌائية الجدكلية تساكم )

  :إلغراض الت كافؤ بيف المجمكعتيفالمطبؽ  ت أمميفكير الالت   اختبار. 5
ـ   ـ (2017 / 2 / 21) في يـك الثبلثاء المكافؽ      الػذم  ت ػأمميفكير الالت   تطبيؽ اختبار ت
فقػرات االختبػار باعطػاء االجابػة  تصػحيح ، كتـ ( 10 ممحؽ )ليذا الغرض ،  الباحث أعده

النيائية مكضحة  ، كالدرجات عف كؿ فقرةئلجابة الخاطئة ( ل 0)  ( ك 1درجة )  الصحيحة
 حسػػػابتػػػـ المجمػػػكعتيف  بػػػيف تكػػػافؤالف كلمتحقػػػؽ مػػػ ( ب -4 ( ك) أ -4 ممحػػػؽ )فػػػي كمػػػا 

ختبػػار التٌػػائي كباعتمػػاد اإل ،ختبػػارمجمكعػػة عمػػى اإل درجات طػػبلب كػػؿلػػالمتكسػػط الحسػػابي 
(  SPSS - V18)  غيػػر متسػػاكيتيف كباسػػتخداـ الحقيبػػة االحصػػائية لعينتػػيف مسػػتقمتيف

 ائيػػة المحسػػكبةكانػػت القيمػػػػػة التٌ  إحصػػائية، إذداللػػة  اتذ بأنػػو ال يكجػػد فػػرؽالنتػػائج  أظيػػرت
كدرجػة  (0.05( عنػد مسػتكل داللػػة )  2.000البالغػة ) الجدكليػة ةقيمػالمػف  قؿ( أ0.551)

  (. 7 ) جدكؿت أممي ، فكير الالت   في اختبار كىذا يدؿ عمى تكافؤىما (  69حرية )
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 ( 7جدول )  

اب أملً طة فً اختبارنتائج اإلختبار الّتائً للمقارنة بٌن المجموعة الت جرٌبٌة والض  فكٌر الت   الت 

 (69) درجة حريةك ( 0.05) عند مستكل داللة(2.000الجدكلية تساكم )القيمة التٌائية 

 جريبيالمة الخارجية لمتصميـ الت  : الس   رابعان  
 لضماف الس بلمة الخارجية لمتصميـ الت جريبي قاـ الباحث باإلجراءات اآلتية:   

 س :ػػػدريالت  . 1
ابطة بميدر س آخر قد تدريس المجمكعة الت جريبية بميدر س كتدريس  إفٌ       المجمكعة الض 

، نتيجة لصعكبة كالت فكير الت أممي المعرفي بالت حصيؿيؤثر عمى المتغير الت ابع المتمثؿ 
 مدة بلب المجمكعتيف طكؿيس طي ، لذا قاـ الباحث بتدر كافؤ بيف المدر سيف في كؿ شيءالت  

ـٌ تدريس الت جربة لمسيطرة عمى تأثير ىذا المتغير، ابطة عمى كفؽ الط ريقة ت المجمكعة الض 
ـ  تدريس المجمكعة الت جريبية عمى كفؽ خرائط العقؿ كبخطكاتي اإلعتيادية  ا الست، بينما ت

كىذه  لى مجاميع تعاكنية غير متجانسة،إ المجمكعة الت جريبية حيث قاـ الباحث بتقسييـ
الرازم، ، ابف سينا ابف الجكزم، ابف النفيس، ابف البيطار،  )المجاميع ىي مجمكعة العالـ

رس عمى كفؽ كبعد تقديـ الد   ، ، الجاحظ ( بكاقع خمس طيبلب لممجمكعة الكاحدة مندؿ
خيرة المتمثمة بالتقكيـ، يقـك المدرس بتكزيع أكراؽ مف ائط العقؿ ككصكالن الى الخطكة األخر 

، لكؿ درس اؿ تقكيميؤ كفييا س لى قائد كؿ مجمكعة، كىذه األكراؽ معدة مسبقان إ (A3نكع )
، كيقـك الط بلب باستخداميا لتكجيو مسارىـ عند خالية مف المحتكل عقؿخريطة رسـ فييا 
المراقبة  ىناس كدكر المدر  مستخدميف قمـ الرصاص كاألقبلـ الممكنة عند اإلجابة،  اإلجابة،
قكيـ الط بلب أك كقد يككف تتحقيؽ األىداؼ،  بلب نحكيكجو الط  بيف المجاميع  كالمتابعة

  عػػػػػػػػدد  المجمكعة
 العينة

المتكسػػػػػط 
 الحسابي

االنحػػػػػػراؼ 
 المعيارم

الداللة اإلحصائية  القيمة الت ائية
عند مستكل  

0.05 
 الجدكلية المحسكبة

 6.228 14.829 35 التجريبية
 غير دالة 2.000 0.551

 5.129 14.083 36 الضابطة
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 Dataالػ)مف خبلؿ عرض الخريطة بجياز العرض شفييان مف خبلؿ المناقشة كالحكار،
Show).   بلفقريات،عالـ ال /)عالـ الحيكافصؿ الس ابع كالث امف كالت اسعلفجربة اكشممت الت
دة عمـ ما المقرر الد راسي ( لكتاببلقة بيف الكائنات الحية كمحيطيا، كالعالحبميات /الحيكاف

، 7،ط101-188 ) :ـ 2016،سمماف كآخركف )يؼ تأل األحياء لمصؼ الثامف األساسي
 .(ـ 2016 – 2017) ( لمعاــ  2016لسنة)

  : راسيةع الحصص الدِّ ػػػتكزي. 2
العامة لتربية  لى إدارة المدرسة كالصادرة مف المديريةلى الكتب الرسمية الكاردة إادان إاستن   

، تدر س مادة عمـ األحياء لمصؼ الثامف قسـ اإلشراؼ اإلختصاص /لى ك بغداد الرصافة األ
المدرسة  إدارة الباحث مع تفؽاألساسي ) الثاني متكسط (  بكاقع حصتيف في اإلسبكع ، ا

 الكقت تضمف تكافؤ بطريقة ) اإلثنيف كالخميس ( مف كؿ اسبكع ا في يكميككنيأف عمى 
فعميان  دريسالت   بدءإذ  ،البحث كبشكؿ تبادلي بيف مجمكعتي راسية الد  المخصص لمحصة 

تيف مجمكعال بللكفي األسبكع كبكاقع  حصتيف  (ـ  2017 /2  /23)  المكافؽ يـك الخميس
 (. 3 كفي حالة مصادفة عطمة رسمية سيعكض الد رس في اليـك الذم يميو، مخطط ) ،

 ( توزٌع الحصص الدراسٌة 3 مخطط )

 : البحث . تحديد أدتي3
ى الت فكير الت أممي عمختبار الت حصيمي كاختبار البحث المتمثمة باإل تـ تطبيؽ أداتي     

ابطة تحت ظركؼ مشابيةالمجمكعة الت جريبية كالم ، بعد الت أكد مف صدقيما جمكعة الض 
 كثباتيما.

 

 الحصة
 الرابعة الثانية 

 اليكـ
 ( ب )   ابطة المجمكعة الض   ( أ جريبية  )لت  المجمكعة ا األثنػػػػػػيف
 ( أ )   جريبية المجمكعة الت   ( ب )   ابطةالمجمكعة الض   الخميػػػػس
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 : . الظركؼ الفيزيقية4
راسي ككاف مناسبان مف بلب مجمكعتي البحث في الصؼ الد  طبقت الت جربة عمى طي      

مكانية حيث مكاف المقاعد كاإلنارة كالت يكية ك   (Data Showالضكئي) تكفر جياز العارضا 
 . اإلندثار الت جريبي :5

قد ينسحب أك ينقطع عدد مف عينة الت جربة خبلؿ فترة تطبيقيا، كىذا يؤثر في       
م طالب (، لـ يحدث انقطاع أك نقؿ أك ترؾ أل 99:  1981،  كأحمد نتائجيا. ) الزكبعي

ات الفردية حالة الغياب ، بإستثناءالبحث خبلؿ فترة تطبيؽ الت جربة بلب عينة مف طي 
 بلب المجمكعتيف كىي قميمة جدان متساكية بيف كبل المجمكعتيف.إلجازات المرضية لطي اك 

 المدة الزمنية : -6
ابطةمكعتيف الت جريبية ك الزمنية لتطبيؽ الت جربة متكافئة بيف كبل المج المدةكانت        ،الض 

  (ـ27/ 4 /2017)كانتيت يـك الخميس ـ(19/ 2 /2017في يـك األحد ) اذ بدأت الت جربة
 .إذ استمرت عشرة أسابيع

 : مستمزمات البحث خامسان  
 : تحديد المادة العممية. 1

ـ  تحديد        بلب المجمكعتيف لطي  ياسيدر سيتـ تالمادة العممية المشمكلة بالبحث التي ت
 الثاني متكسط     ب الصؼلطبل لمادة عمـ االحياء ابطة مف الكتاب المقررجريبية كالض  الت  
(التي ـ 2016 – 2017 ) راسيلمعاـ الد   ،7ط (2016) كآخركف شياب (مف األساسيالثا)

 ،البلفقريات/)عالـ الحيكافصؿ الس ابع كالث امف كالت اسعاألخيرة  الف الفصكؿ الثبلثة شممت
 (. 4طط ) ئنات الحية ( عمى التكالي مخالعبلقات بيف الكا،الحبميات/عالـ الحيكاف
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 تسمسؿ الصفحات محتكيات الفصؿ الفصؿ ت
1 
 
 

 

 الس ابع
 عالـ الحيكاف 
 ) الالفقريات (

 الصفات العامة لمحيكانػات 
 شعبة االسػػػػػػػػػػػػػػفنجيات 
 ) شعبة البلسعات )أمعائية الجكؼ 
 شعبة الديػػداف المسػػػػػػػػػػػػػػطحة 
 ) شعبة الديداف الخيطية ) الجكفية 
 ديػداف الحمقيػػػػػػػػةشعبة ال 
 )شعبة النكاعػـ )الرخكيات 
 شػػػػػػػػػػػػػعبة المفصميات 
  شعبة شػػػػػػػػػػػككية الجمد 

  
 
 
  

128 – 101 

 الثامف   2
 عالـ الحيكاف

 ( ) الحبميات 

 شعبة الحبميات 
 الفقريػػػػػػػػات 
 صنؼ األسماؾ الغضركفية 
 صنؼ األسماؾ العظمية 
 صنؼ البرمائيات 
  احػؼصنؼ الزك 
 صنؼ الطيػػػػكر 
 )صنؼ المبائف )الثدييات 

 
 
 
 

169 - 128 
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 الفصؿ التاسع 
العالقة بيف الكائنات 

 الحية
 

 .التنكع اإلحيائي 
 .العبلقات التطكرية بيف األحياء 
 .الشبكة الغذائية 
 .العبلقات البيئية 
 .انقراض الكائنات الحية 
 .بعض التغيرات في مككنات النظاـ الطبيعي 
 عض المشاكؿ البيئية العالمية.ب 
                   . بعض المشاكؿ البيئية في العراؽ 

 
 
 

188 - 169 
 
 
 

 
 ( 188 – 101:  2016وآخزون    ) غهاب للفؿل الدراس ي الثاوي( محخىي مادة علم الاحياء  4) ماهو 

  مككيةاألغراض الس   ياغةص. 2
الٌسمككي ىك األداء الن يائي القابؿ لممبلحظة  أف  الغرضإلى  ( Mager )ميجر أشار       

. إٌف األمر الت عم ميبالمكقؼ الت عميمي ك  كالقياس الذم يتكقع مف الط الب القياـ بو بعد المركر
لى البحث بأشكاؿ الت دريس كاإلختبارات كالمقاييس إالذم دعا المفكريف كالت ربكييف في مجاؿ 

تخبط  دـ كضكح األىداؼ الت دريسية التي أدت إلى، ىك عيسيةديدة لكتابة األىداؼ الت در ج
 (254 :  2014)  أبك جادك،       المدر سيف في عممية الت دريس تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان.
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يكجو العممية  اتج الت عميمي بشكؿ دقيؽ ، مماإف  استخداـ األغراض الٌسمككية تيحدد الن       
د كمكجو ، فيي تساعد عمى تحديد األساليب كاألنشطة كالكسائؿ التي الت عميمية بمسار محد

ف  األىداؼ تيسيؿ عممية الت خطيط الد راسي ألنيا ا المدر س لتحقيؽ األىداؼ ، ك يستخدمي ا 
يتـ بقياس مدل تحقؽ ا تعتبارىت خطيط ، كتيسيؿ عممية الت قكيـ ، باجزء مف عممية ال

ف اإلمتحاف يشتؽ مف األىداؼ المكضكعة ، إف  كبالت الي فإ ،األىداؼ التي كضعيا ميسبقان 
، كىذ ينعكس دريس كالت قكيـ مف قبؿ المدر ساألىداؼ الٌسمككية تيسيؿ عممية الت خطيط كالت  

 ( 55:  2005 ، اليكيدم )                    .مستكل الت حصيمي لمط بلبايجابيان عمى ال
معتمدان عمى األىداؼ العامة غرضان سمككيان  ( 245 ) ةصياغلذا قاـ الباحث ب     

  تصنيؼ ؿ الت جربة ، كتـ صياغة االغراض كفؽكالمكضكعات التي سكؼ تيدر س خبل
Bloom) ف  عينة الد راسة ىـ مف طيبلب الص ؼ الثامف كبما أالمعرفي ( في المجاؿ

، كالت طبيؽ ، ، كاإلستيعابذكرت  األساسي ستشمؿ األغراض الٌسمككية أربعة مستكيات ىي) ال
كالمتخصصيف  المحكميف عمى مجمكعة مف بصكرتيا األكلية عرضيا الباحثكقد  الت حميؿ(،
بشأف دقة كمٍقترحاتيـ  لبياف آرائيـ  عمـك الحياة ،العيمـك ك  طرائؽ تدريسك  الت ربية في مجاؿ

مادة كتحديد المستكل الذم عميمي لممحتكل الت  ممككية كمدل شمكليا لاألغراض السٌ  ياغةص
بيف  فأكثر  80% ) عمى اتفاؽ آراء ) ترحاتيـ كبناءن رائيـ كمقٍ آكفي ضكء  ، سو كؿ فقرةيتق
 نتمي إليويبحسب المستكل الذم  تعديبلن بسيطاى  بعض األغراض تعديؿحذؼ ك تـ   محكميفال

 ( غرضان   240) يائية عمىصكرتيا الن  األغراض الٌسمككية بكاستقرت  ،كؿ غرض سمككي 
عميمي كمستكيات بمـك األربعة األكلى في حسب المحتكل الت  بمكزعة  (6) ممحؽ ،سمككيان 

( 25( لمستكل اإلستيعاب، ك)83ك) ( لمستكل الت ذكر،119بكاقع ) ،المجاؿ المعرفي
 (.  8 جدكؿ )( لمستكل الت حميؿ   13لمستكل الت طبيؽ، ) 
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 (8 جدول ) 

 راسًبٌن المستوٌات وبٌن المحتوى الدِّ فً المجال المعرفً لوكٌة توزٌع األغراض الس  

 المجمكع التحميؿ التطبيؽ ستيعاباإل التذكر عنكاف الفصؿ الفصؿ

 116 6 14 37  59 (الالفقريات) عالـ الحيكاف السابع

 104  6 10 38  50 الحبمياتشعبة  الثامف

 20  1  1  8 10 العالقات بيف الكائنات   التاسع

 المجمكع
 

119  83  25 13  240 

  
   يسية :در ت  ال طالخط. 3

تتطمب خطة الد رس اليكمي تحديد الخبرات الس ابقة التي يراجعيا المدر س مف خبلؿ         
ار الطرائؽ رس اليكمي اختي، كما تتضمف خطة الد  لجديدالت ييئة قبؿ الش ركع بالمكضكع ا

 . تيكظؼ في عرض مكضكع الد رسلتي سكاألساليب كاألدكات ا
 ( 101:  2011) المشيداني ،                                                         

مجمكعتي البحث الت جريبية كؿ مف بلب لطي  رس( خطة دٌ 20كعميو أعد الباحث )      
ابطة كالفصؿ  ،بعالساالفصؿ  ) كؿ األخيرةلمفص لمعرفي المقررضكء المحتكل افي  كالض 

كاألغراض مف األساسي عمـ األحياء لمصؼ الثاكتاب  ( مف ، كالفصؿ التاسعالثامف
خرائط  استراتيجيةعمى كفؽ  خطة المجمكعة الت جريبية صححت ،منومككية المستنبطة السٌ 

عتيادية في عمى كفؽ الطريقة اإل صححت ابطةلممجمكعة الض   خطة تدريسيةك العقؿ، 
 دريسية بنكعييا عمى المحكميفخطط الت  نمكذجي الإالباحث بعرض قاـ ، إذ دريسالت  
لئلفادة مف (،  7 ممحؽ)يس العيمـك كعمـك الحياة ، تخصصيف في الت ربية كطرائؽ تدر كالم

األغراض  الت دريسية كصياغةترحاتيـ بشأف مبلءمتيا لمحتكل المادة كمقٍ  مبلحظاتيـ
 الط فيفة لكبل عديبلتتـ إجراء بعض الت   حاتيـتر مقٍ ك  كجيات الٌنظر كفي ضكء مككية،السٌ 

 ب ( -7ك)  ( أ – 7 ممحػػؽ ) ، يائيػػػػةالن   تياصيغ ثبت عمىلت تيفالخط
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 : البحث اتيسادسان : تحديد أد 
 اإختبار ، بلب مجمكعتي البحثلت ابعيف لطي لقياس المتغيريف ا الباحث أداتيف اعد       

مف  كالتأكد ئلختباريفالس ايككمترية لالخصائص  بعد استخراج، يالت حصيؿ كالت فكير الت أمم
ابطة.صدقيما كثباتيما   تـ تطبيقيما عمى كبل المجمكعتيف الت جريبية كالض 

عداده حصيميبناء االختبار الت  :  1 -1  : كا 
 تستعمؿ في قياس المعرفة كالفيـ كالميارانعني باإلختبار الت حصيمي األداة التي تي      

 (105:  2015) اليكيدم ، المكجكدة في مادة دراسية معينة.                            
بلب كف دليبلن مقبكالن لتحصيؿ الطي عمبلن أك سمككان يمكف أف يك الت حصيميختبار اإلك      

 ( 47:  2005) ممحـ ،  .                                        لؤلىداؼ المرصكدة لو
 ( كفقرتيف مقاليتيف2)فقرة مكضكعية ك ثماف كثبلثكف ( 38 )ذا قاـ الباحث ببناء ل     

مرت عممية اعداد االختبار  ،األحياء لمصؼ الثامف األساسيلمادة عمـ لئلختبار الت حصيمي 
 (. 5الش كؿ ) التحصيمي بعدة خطكات ككما مبينة في 
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 الباحثاالختبار التحصيمي مف اعداد  بناءخريطة العقؿ التدفقية تكضح خطكات  ( 5شكؿ ) 

 

التحلٌل االحصائً لفقرات االختبار معامل صعوبة ، تمٌٌز ، فعالٌة البدائل الخاطئة ، 
 والصدق والثبات 

 التطبٌق االستطبلعً الثانً

 التطبٌق االستطبلعً االول

 صدق االختبار وٌشمل الصدق الظاهري وصدق لمحتوى

 تعلٌمات تصحٌح فقرات االختبار 

 تعلٌمات فقرات االختبار

 ترتٌب فقرات االختبار

 صٌاغة فقرات االختبار

 تحدٌد فقرات االختبار

 اعداد جدول المواصفات والخارطة االختبارٌة  

 تحدٌد المادة العلمٌة لبلختبار

 تحدٌد هدف االختبار
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 : تحديد ىدؼ االختبار: 1-2
يقصد بالت حصيؿ الد راسي مدل ما تحقؽ لدل الط الب مف أىداؼ الت عم ـ نتيجة دراسة       

يدؼ اإلختبار الى قياس الت حصيؿ الد راسي (. كي105:  2015مكضكع معيف) اليكيدم ، 
 حياء .اسي في مادة عمـ األؼ الثامف األسلطيبلب الص  

 : تحديد المادة العممية:  3-1
 ( مف كتاب عمـ، كالت اسعامفكالث   ،ابع)الس   كؿ الثبلثة األخيرةتـ تحديدىا مسبقان بالفص      

تأليؼ ، (ـ 2016 – 2017 )الحالي راسي لمعاـ الد  ،  مف األساسيلمصؼ الثا األحياء
 .(ـ2016  ، 7ط  ،كآخركف شياب احمد سمماف)

  : ختباريةاإلالخارطة ك  جدكؿ المكاصفات إعداد:  1 -4

يس كمكضػػػػكعاتو المقػػػػررة التػػػػي يشػػػػمميا اإلختبػػػػار در ىػػػػك جػػػػدكؿ يحػػػػدد أىػػػػداؼ الت ػػػػ     
ر كالػػػػكزف الن سػػػػبي األغػػػػراض كالعبلقػػػػة بينيمػػػػا، كمػػػػا يحػػػػدد عػػػػدد األسػػػػئمة فػػػػي اإلختبػػػػا

ف يمػػا، كجػػاءت أىميتػػو ككنػػو يػػؤم  كالفصػػكؿ كالمكضػػكعات كمراعػػاة الت ػػكازف بين السػػمككية
فيػػـ، كيشػػعر  صػػدؽ اإلختبػػار، كمػػا أنػػو يمنػػع كضػػع اختبػػارات تعتمػػد عمػػى الحفػػظ دكف

دل لئلسػتعداد لئلختبػار كػكف اإلختبػار اتصػؼ نو لـ يضػيع كقتػو سيػالط الب بالرضا إذ إ
زمف الػذم أينفػؽ بالشمكلية، كيعطي كؿ جػزء مػف المػادة كزنػو الحقيقػي حسػب أىميتػو كالػ

داة إلػػػى ككنػػػو أ المكاصػػػفات أداة تشخيصػػػية فضػػػبلن عػػػف ي تدريسػػػو، كمػػػا يعػػػد جػػػدكؿفػػػ
    (   72:  2006) العبادم، ما معا.التي تقيس ىدفا  ضع الفقراتتحصيمية مف خبلؿ ك 

(، 8-9)جدكؿالخارطة االختبارية جدكؿ المكاصفات ك كبناءان عمى ما ذكر تـ إعداد       
 عمى كفؽ الخطكات اآلتية :

 كزف محتكل الفصكؿ ) الس ابع، كالث امف، كالت اسع( مف كتاب مادة عمـ األحياء  تحديد
لمصؼ الثامف االساسي في ضكء عدد الحصص المستغرقة لتدريس كؿ فصؿ عف 

 طريؽ استشارة عدد مف مدرسي المادة كمشرفييا ، كبحسب المعادلة اآلتية :
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 مف الكتاب المقررلكؿ فصؿ دراسي دد الحصص ع                       
 % X   100كزف محتكل الفصؿ =                                                   

 مجمكع الحصص المقررة                                     
كالفصؿ   40 % )ككاف كزف المحتكل  المستخرج  لمزمف الذم يستغرقو الفصؿ الس ابع )

% ( مف الزمف الكمي المستغرؽ لتدريس الفصكؿ  10ت اسع ) %( كالفصؿ ال 50الث امف )
 الثبلثة. 

   ٌمػككية مككيػة، فقد حػدد بحسػاب النسبة المئػكية لؤلىػداؼ السٌ تـ تحديد كزف األغػراض الس
ستيعاب ، اإلذكرفػي كؿ مستكل مف مستكيات بمـك األربعة االكلى لممجاؿ المعرفي ) الت  

 كبحسب المعادلة اآلتية : ( بالنسبة إلى األىداؼ أجمعياحميؿ طبيؽ ، الت  ، الت  

 مككية في مجاؿ)المستكل في المجاؿ (عدد األغراض السٌ                   
% ₓ 100ػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزف األغراض = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مككيةمجمكع األغراض السٌ                          
كالي مف % ( عمى الت   5% ،  10% ،  35% ،  50ككانت اكزاف مستكيات بمـك )  

 العدد الكمي لؤلىداؼ السمككية. 
 لذم يتضمف تطبيؽ المعادلة اآلتيةتحديد عدد الفقرات لكؿ خمية في جدكؿ المكاصفات ا: 

العدد الكمي X النسبة المئكية لمغرض  Xعدد االسئمة لكؿ خمية = النسبة المئكية لممحتكل 
 لفقرات االختبار.

 ( 174:  2007) الزغمكؿ كشاكر ،                                                     
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 ( 9جدول ) 

 الخارطة االختبارٌة الخاصة بعٌنة من األغراض الّسلوكٌة لتمثٌلها فً اإلختبار الت حصٌلً
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 :تبار ختحديد عدد فقرات اإل:  5-1
     فقرات اإلختبار مف األغراض الٌسمككية المحددة لمفصكؿ الثبلثة  حدد الباحث       
، (ـ 2017 -ـ2016 )مادة عمـ األحياء لمعاـ ل المقرر كتابلم س ابع، كالث امف، كالت اسع()ال

المادة  كاستعاف الباحث بمجمكعة مف أساتذة طرائؽ تدريس العيمـك كالقياس كالت قكيـ كمدرسي
تـ ، إذ كمشرفي اإلختصاص في مديرية الت ربية، بغية تحديد عدد فقرات اإلختبار الت حصيمي

   ( فقرة اختبارية تككف مناسبة لئلختبار. 40 تحديد )اإلتفاؽ عمى 
 

 :  الت حصيميختبار فقرات اإل ياغةص:  6-1
تمفة ال ينطبؽ عمييا أم مادة دراسية تضـ معمكمات مخ ( أفٌ  1998أشار ) عكدة ،     

 ( 135 :1998 ) عكدة،                                          .نكع كاحد مف األسئمة
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اإلختيار مف متعدد بأربعة  ( فقرة اختبارية مكضكعية مف نكع 38 لذا صاغ الباحث )      
ة المكضكعية فيي ، لقياس مستكل الت ذكر كالفيـ كالت طبيؽ ، لككنيا أفضؿ أنكاع األسئمبدائؿ
 سئمة المكضكعية األيخرل قياسيا.يس أىداؼ عقمية عميا يصعب عمى األتق

 ( 43:  2000) الدليمي كعدناف ،                                                      
ت عالية مف فيما فقرتاف اختباريتاف مقاليتاف تحفزاف مستكيا(  18،  8) أما الفقرتاف      

( كبذلؾ يككف مجمكع فقرات اإلختبار الت حصيمي  40:  2007) العزاكم ، كير كالت حميؿالت ف
 ( فقرة اختبارية في ضكء األغراض الٌسمككية كمستكياتيا . 40) 

 ترتيب فقرات اإلختبار ::  7-1
أ (  – 8ممحؽ)  فقرات اإلختبار ترتيبان منطقيان عند اإلجابة عمى فقراتو ، رتب الباحث    
لى الفصؿ الث امف ثـ إ يقفز الط الب عند اإلجابة عف فقرات اختبار الفصؿ الس ابع لممادة فبل

حسب تسمسؿ بيعكد لئلجابة مرة اخرل عف فقرات الفصؿ الس ابع مرة أخرل ألنيا مرتبة 
فصكؿ الكتاب ، كىذا يريح الط الب كيجعمو في تسمسؿ منطقي كال يسبب لو اإلرباؾ 

 اإلجابة الذم يصيبو فيما لك كانت فقرات اإلختبار متداخمة مع بعضيا.كالت شكيش عند 
منيـ مف يرتبيا حسب ، فئؽ متعددة لترتيب فقرات اإلختباريعتمد الباحثكف عمى طرا      

لمستكل العقمي ، كمنيـ مف يرتبيا بحسب اسيكلة الفقرة، كمنيـ يفضؿ ترتيبيا بحسب شكميا
 ا بحسب المكضكع التي تتناكلو.، أك ترتيبيالذم تقيسو الفقرة 

 ( 24:  2000) الدليمي كعدناف ،                                                      
 :تعميمات اإلجابة :  8-1

بغية تكجيو مسار الط بلب خبلؿ اإلجابة عف فقرات  كضع الباحث تعميمات كاضحة 
اإلختبار  كلة كالكضكح كشرح فكرةاإلختبار الت حصيمي مف خبلؿ تعميمات تتصؼ بالسي

الكشؼ عما ىك مطمكب منيـ في كؿ فقرة مف فقرات  بصكرة مبسطة تساعدىـ في
 اإلختبار.
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 تعميمات التصحيح : 9-1 :  
 أف تتأثر لئلجابة  لتصحيح فقرات االختبار الت حصيمي دكف ان نمكذجكضع الباحث إ     

يزيد مف ثبات عممية  عند الكتابة مما البخط الط   ةاإلجابات بذاتية المصحح أك برداء
 عرضت التعميمات عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف بطرائؽالتصحيح، كقد 

 . تدريس العمـك كعمـك الحياة خاصة
( لئلجابة الص حيحة، كعميو تككف 1: حد د الباحث درجة )تصحيح الفقرات المكضكعيةأ. 

صحيحة، كيعطى  ؿ الفقرات التي أجاب عنيا إجابةك درجة الط الب مساكية لمجمكع درجات
عمى الفقرة التي أجاب عنيا إجابة خاطئة ، كتـ  معاممة الفقرة المترككة  0)لمط الب درجة )

( 0كالفقرة التي اختار فييا الط الب أكثر مف بديؿ معاممة الفقرة الخاطئة بإعطائيا درجة )
 (ب - 8مكضكعية ممحؽ ) ، بحسب مفتاح تصحيح الفقرات الأينما كجدت

نمكذجان لئلجابة الصحيحة لضماف الد قة أعد  الباحث إ تصحيح الفقرات المقالية :ب. 
األسئمة  مع المشرؼ كمدر س المادة لتصحيح كالمكضكعية عند الت صحيح ، كبالت شاكر

(  6) ( درجة بكاقع 12كخصصت ليما )  ( 18،  8) المقالية كحددت بالفقرتاف المقاليتاف 
فقرات فرعية، ككؿ فقرة فرعية  رة مقالية تضـ ثبلثكؿ فق أفٌ  عممان  ،ة مقاليةدرجات لكؿ فقر 

خصص ليا درجتاف بكاقع درجة كاحدة لكؿ جزء بحسب  مجزأة إلى جزأيف، كؿ فقرة فرعية
نمكذجية، كبذلؾ تراكحت الدرجة الكمية لئلختبار لمكجكدة في الفقرة مف اإلجابة اإلاألفكار ا

داد . كبذلؾ تـ اإلنتياء مف إعمف قبؿ الباحث اإلجاباتكصححت ، ( درجة50حصيمي )الت  
الذم يكضح مفتاح اإلجابة عمى الفقرات (، ب -8) معايير تصحيح اإلختبار، ممحؽ

 المقالية.
 
 الت حصيمي: يتضمف اآلتي: ختبارصدؽ اإل  
  :صدؽ المحتكل  .أ
ؽ فيما يتعم دؽ صبلحية لبلستعماؿ كالسيمااع الص  يعد صدؽ المحتكل مف أكثر أنك      

(، كلضماف صدؽ المحتكل يفضؿ  271:  2005، ) ممحـبحاالت قياس الت حصيؿ الص في
التي تمثؿ جميع  ياكيسيم عمؿ جدكؿ مكاصفات ككنو يساعد عممية بناء اإلختبارات
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بدقة عالية اذا أيعد جدكؿ المكاصفات يات المطمكبة بنسب مبلئمة، ك المكضكعات كالٌسمكك
فإننا نضمف تمثيؿ اإلختبار لممحتكل كبالتالي نضمف تكفر صدؽ المحتكل ، الذم يعبر 
عنو مف خبلؿ تفحص دقيؽ لكؿ فقرة مف فقرات اإلختبار لمحكـ عمى مدل تمثيميا لجزء مف 

 ( 49: 2015،اليكيدم ).                                  جاؿ أك المكضكع األساسيالم
تـ  ك  ،حتكلالذم يعد مؤشران جيدان لضماف صدؽ الم عد الباحث جدكالن  لممكاصفاتأ اذ     

عمى مجمكعة مف المحكميف  ( فقرة اختبارية40الذم يتضمف ) ختبارعرض اإل
كالمتخصصيف بطرائؽ التدريس، كذلؾ لغياب المؤشرات اإلحصائية في تقدير صدؽ 

د المحكميف يد صدؽ المحتكل ىي بزيادة عدالمحتكل، كبيذا تككف الط ريقة المتبعة في تحد
اعتماد نسبة اتفاؽ  قد تـ  ك  (95 :2007العزاكم، ).تقديراتيـمدل اإلتفاؽ في عف لمكشؼ 

بعض  فأكثر لمحكـ عمى مدل مبلءمة فقرات اإلختبار الت حصيمي، كقد تـ تعديؿ (80%)
 ة جاىزان يائيالن   بصيغتوختبار اإل كأصبح ،و بحسب آراء المحكميف كالمتخصصيففقرات
 .( 8 ممحؽ ) ،عمى العينة اإلستطبلعية متطبيؽل

 :  اىرمالصدؽ الظ    ب.
، كىك الت كافؽ بيف ة قياس اإلختبار لمسمة المقاسةيقصد بو حكـ المختص عمى درج     

كشكمو كتعميماتو كمظيره مرتبطة المحكميف. كيككف اإلختبار صادقان ظاىريان اذا كاف فقراتو 
ختبار فقرات اإل (، كبناءان عمى ذلؾ عرض الباحث 289:  2010، إلختبار.) الن جارسـ ابا

 طرائؽ تدريسك  الت ربية في المحكميف مف ذكم الت خصصعمى مجمكعة مف  الت حصيمي
 ممحؽ، مككيةالسٌ  لؤلغراض لبياف سبلمة فقرات اإلختبار كمبلءمتيا ، كعمـك الحياة العيمـك
 فقراتأف عمى ( فأكثر %80)المحكميف بنسبة كجيات نظر  ؽ فيتـ الت كافكقد  ،((6

دؽ الظ اىرم لبلختبار مف خبلؿ الت كافؽ بيف اإلختبار صادقة . يمكف تقييـ درجة الص 
دؽ الظ اىرم ليذه األداة( كبذلؾ تحق157: 1985تقديرات المحكميف ) عكدة ،  .  ؽ الص 
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 : ت حصيميالختبار ستطالعي األكؿ لإلطبيؽ اإلالت  
كلمتأكد مف  اإلختبارلئلجابة عف  بلبالذم يحتاج إليو الط   كقتلغرض تحديد ال     

   بمغت عمى عينة استطبلعيةاإلختبار الت حصيمي  ؽى ب  كتعميماتو، طي  ختباركضػػكح فقرات اإل
 األساسيةالشييد عثماف العبيدم  مدرسة في مف األساسيالصؼ الثا مف( طالبان  35 )

مع إدارة تفؽ الباحث اك  ،ألكلىا رصافةالمديرية العامة لتربية بغداد ال إلىالتابعة يف لمبن
 كؿبلب مف دراسة الفصختبار بعد انتياء الط  س المادة عمى إجراء اإلمدر  كبحضكر المدرسة 

ء عمـ األحيامادة ل المدرسي المقرر كتابال( مف ، كالت اسعامفكالث   ،ابع)الس  الثبلثة األخيرة 
 اإلثنيف حدد يـككقٍد تـ اإلتفاؽ عمى ت ـ (2016،  7) ط ،ثامف األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسيلمصؼ ال
 ختبار قبؿبلب بمكعد اإلمكعدان لبلختبار كتـ إببلغ الط  ( ـ 17 / 4 / 2017 )المكافؽ

مف  بعد تطبيؽ اإلختبار لئلجابة بلـزال كقتساب التـ حك  مف الكقت المحدد، خمسة أياـ
( دقيقة عمى بدء   30طبلب حيث أنيكا اإلجابة بعد مركر) ةؿ معدؿ أسرع ثبلثخبل

 ( دقيقة كتـ حساب الزمف  50طبلب انيكا االجابة بعد مركر)ة كمعدؿ آخر ثبلث اإلختبار،
 كفؽ المعادلة اآلتية :

  2÷ طيبلب (  ةطيبلب + معدؿ زمف أبطىء ثبلث ة) معدؿ زمف أسرع ثبلثزمف اإلختبار= 
، كلـ يستفسر أم طالب عف ( دقيقة  40 ػ )ػػب الت حصيميختبار اإلجابة عف اإل زمف حددك 

فقرات اإلختبار كىذا يشير الى إٌف فقرات اإلختبار كتعميماتو تتصؼ بدرجة عالية مف 
الكضكح كالد قة في اإلعداد، كبحسب رؤية الباحث إٌف الكضكح كالد قة التي تمتع بيا 

 .تكجييات كمٍقترحات الٌسادة الخبراء كالمحكميف ك ء اإلختبار ىي بفضؿ آرا
 

 :الت حصيميختبار لإل ثانيستطالعي الطبيؽ اإلالت   
ؽ اإلختبػػػػػػار لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف أٌف اإلختبػػػػػػار يتصػػػػػػؼ بالخصػػػػػػائص الس ػػػػػػايككمترية ، طيٌبػػػػػػ  

طيػػػػػبلب الصػػػػػؼ مػػػػف  ان ( طالبػػػػػ 100عمػػػػى عينػػػػػة اسػػػػتطبلعية ثانيػػػػػة بمػػػػػغ عػػػػدد طيبلبيػػػػػا ) 
كمدرسػػػػػػة ابػػػػػػػف  األساسػػػػػػية لمبنػػػػػػػيف، حمػػػػػػػاة الػػػػػػكطفمدرسػػػػػػة  لمدرسػػػػػػػتيالثػػػػػػامف األساسػػػػػػي 
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المديريػػػػة العامػػػػة لتربيػػػػة بغػػػػداد الرصػػػػافة االكلػػػػى لػػػػى إ األساسػػػػية لمبنػػػػيف الت ػػػػابعتيف العربػػػػي
التأكػػػػػػػد  بعػػػػػػػد  ( ـ2017/4/18 ) المكافػػػػػػػؽ يػػػػػػػـك الثبلثػػػػػػػاء ختبػػػػػػػاراإلكأجػػػػػػػرل الباحػػػػػػػث  ،

 حياء.مادة عمـ األ مف ةسة الفصكؿ الثبلثمف أٌف الط بلب قد أنيكا درا
عممػػػػػػػان أف  الباحػػػػػػػث قػػػػػػػد زار المدرسػػػػػػػة قبػػػػػػػؿ اسػػػػػػػبكع مػػػػػػػف تطبيػػػػػػػؽ اإلختبػػػػػػػار كالتقػػػػػػػى  

قاعػػػػػػات بمػػػػػػدر س المػػػػػػادة كتػػػػػػـ اإلتفػػػػػػاؽ معػػػػػػو بػػػػػػإجراءات اإلختبػػػػػػار مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ تعيػػػػػػيف ال
بلب الط ػػػػ المػػػػادة تعػػػػاكنيـ مػػػػع الباحػػػػث، كتػػػػـ ابػػػػبلغ مدر سػػػػي اإلمتحانيػػػػة كمراقبييػػػػا أبػػػػدل

معينػػػػػػة الط ػػػػػػبلب لجابػػػػػػات إ، كبعػػػػػػد تصػػػػػػحيح الت حصػػػػػػيمي ختبػػػػػػارد اإلبمكعػػػػػػبػػػػػػذات اليػػػػػػـك 
 درجػػػػة مػػػػف أعمػػػػى تنازليػػػػان  الط ػػػػبلب درجػػػػاتبترتيػػػػب الباحػػػػث اإلسػػػػتطبلعية الث انيػػػػة ، قػػػػاـ 

اختػػػػػػار الباحػػػػػػث ك  أ (، - 9ممحػػػػػػؽ )  ،( 7ككانػػػػػػت )  درجػػػػػػة أقػػػػػػؿإلػػػػػػى  ( 49ككانػػػػػػت ) 
، كالمجمكعػػػػػػػة  عميػػػػػػػاالمجمكعػػػػػػػة الحاصػػػػػػػمة عمػػػػػػػى أعمػػػػػػػى الػػػػػػػدرجات لتمثػػػػػػػؿ المجمكعػػػػػػػة ال

 نسػػػػػػػبة عمػػػػػػػىالحاصػػػػػػػمة عمػػػػػػػى أدنػػػػػػػى الػػػػػػػدرجات لتمثػػػػػػػؿ المجمكعػػػػػػػة الػػػػػػػدنيا ، باالعتمػػػػػػػاد 
( طالبػػػػػان حصػػػػػمكا عمػػػػػى أعمػػػػػى  27مػػػػػف المجمكعػػػػػة العميػػػػػا كالػػػػػدنيا ، كبكاقػػػػػع )   %(27)

( طالبػػػػػان حصػػػػػمكا عمػػػػػى أقػػػػػؿ الػػػػػدرجات، بعػػػػػدىا قػػػػػاـ الباحػػػػػث بتحميػػػػػؿ  27الػػػػػدرجات ، ك) 
سػػػػػػػػػػػػتخراج الخصػػػػػػػػػػػػائص الس ػػػػػػػػػػػػايككمترية لئلختبػػػػػػػػػػػػار اإلجابػػػػػػػػػػػػات لكػػػػػػػػػػػػبل المجمػػػػػػػػػػػػكعتيف إل

   الت حصيمي.    
 

 الت حميؿ اإلحصائي لفقرات اإلختبار:
. كيمكػػف اسػػتخداـ بعػػض المعػػامبلت االحصػػائيةيقصػػد بػػو الت عػػرؼ عمػػى اإلختبػػار ب     

الت عرؼ إلى اإلختبار مف خبلؿ الن ظرة الكمية لئلختبار أك إجراء العمميات اإلحصائية عمػى 
كؿ اإلختبار مثؿ صدؽ اإلختبار كثباتو أك قد نقـك بػبعض العمميػات اإلحصػائية عمػى كػؿ 
فقػػرة مػػف فقػػرات اإلختبػػار كعمػػى كػػؿ بػػديؿ مػػف بػػدائؿ أك ممكىػػات األسػػئمة بغيػػة الحكػػـ عمػػى 

 (  181:  2015) اليكيدم ،    و كانسجامو مع اإلختبار.        صحتو كمدل صبلحيت
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 :ختبارفقرات اإل معامؿ صعكبة أ.

ة كمعامؿ مف الباحثيف قد خمط ما بيف معامؿ الصعكب ان عدد لى أف  أف نشير ىنا إ نكد     
الن سبة المئكية لعدد اإلجابات الص حيحة في  شار إلى معامؿ الصعكبةمنيـ مف أالسيكلة،ك 

ف  أ اإلجابة عف اإلختبار، ىذا يعني اإلختبار الى العدد الكمي لعينة الد راسة التي حاكلت
، كيرل آخركف أف  الكاحد الص حيحاإلختبار يككف أسيؿ كمما اٍقترب معامؿ الصعكبة مف 

لى العدد الكمي لعينة الد راسة التي المئكية لعدد اإلجابات الخاطئة إ الن سبة معامؿ الصعكبة
ف  اإلختبار يككف أصعب كمما اٍقترب معامؿ اإلجابة عف  اإلختبار، ىذا يعني أحاكلت 

 ( 238:  2005) ممحـ،                        لصعكبة مف الكاحد الص حيح.         ا
(  38حيحة عف كؿ فقرة مف الفقرات المكضكعية الػ ) بت عدد اإلجابات الصٌ سً كقد حي    

ـٌ  ،فقرة  بؽ قانكف معامؿ الصعكبة لفقرات اإلختبار طي بناءان عمى الرأم األكؿ لمباحثيف، ث
( ب –9)، ممحؽ(0.889-0.241)بيفضكعية منيا كجد أنيا تتراكح ما فيما يخص المك 
(، 0.620-0.577)أما معامؿ الصعكبة الفقرات المقالية فقد تراكح بيفيكضح ذلؾ، 

التي يتراكح  ف فقرات اإلختبارأ (Bloom)إذ يشير مناسبة،فقرات كبذلؾ تعد (،ج-9)ممحؽ
 ( Bloom, 1971, 66)         .ة( تككف فقراتيا مقبكل20-0.80)معامؿ صعكبتيا بيف

 تمييز فقرات اإلختبار: معامؿب . 
قػػػػػػػدرة السػػػػػػػؤاؿ عمػػػػػػػى التمييػػػػػػػز بػػػػػػػيف الط ػػػػػػػبلب، أم قدرتػػػػػػػو عمػػػػػػػى الت مييػػػػػػػز مػػػػػػػا بػػػػػػػيف       

كعنػػػػػػػدما  (، 254:  2010. ) النجػػػػػػػار، الممتػػػػػػػاز كالجيػػػػػػػد كالمقبػػػػػػػكؿ كالضػػػػػػػعيؼالط الػػػػػػػب 
تمييػػػػػز  ر بتطبيػػػػػؽ معادلػػػػػة معامػػػػػؿفقػػػػػرات اإلختبػػػػػاحسػػػػػبت القػػػػػكة الت ميزيػػػػػة لكػػػػػؿ فقػػػػػرة مػػػػػف 

             راكحػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيفتمييػػػػػػػػػػػػز ت ت المكضػػػػػػػػػػػػكعية ذات معامػػػػػػػػػػػػؿالفقػػػػػػػػػػػػرة كجػػػػػػػػػػػػد أف الفقػػػػػػػػػػػػرا
تمييػػػػػػػػػز الفقػػػػػػػػػرات المقاليػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػراكح  ف معامػػػػػػػػػؿ، كا  ب( -9ممحػػػػػػػػػؽ ) ( 0.704-0.222 )

ختبػػػػػػػػػػػػػػار فقػػػػػػػػػػػػػػرات اإل تكػػػػػػػػػػػػػػكف، كبػػػػػػػػػػػػػػذلؾ (ج  -9)ممحػػػػػػػػػػػػػػؽ ( 0.204-0.265 ) بػػػػػػػػػػػػػػيف
لفقػػػػػرات تكػػػػػكف مقبكلػػػػػة ا ف  أإلػػػػػى (  2006، عػػػػػبلـ ) أشػػػػػارذ إ مميػػػػػزة كمقبكلػػػػػة، الت حصػػػػػيمي

                  (116:  2006، عبلـ )                  فأكثر. (0.20) معامؿ تمييزىا إذ كاف
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 لمفقرات المكضكعية :فعالية البدائؿ الخاطئة . ج
المجمػػكعتيف  يحكػػـ عمػػى مػػدل فعاليػػة البػػديؿ الكاحػػد بتحميػػؿ إجابػػات الط ػػبلب عميػػو فػػي     

ر مػػف نسػػبة ليػػة مػػف طيػػبلب المجمكعػػة الػػدنيا أكثػػالعميػػا كالػػدنيا، فػػأذا اجتػػذب البػػديؿ نسػػبة عا
تػػذب نسػػبة أعمػػى الط ػػبلب فػػي المجمكعػػة العميػػا فػػأف البػػديؿ يعػػد بػػديبلن فعػػاالن. فػػي حػػيف إذا اج

أمػا إذا حذؼ. مف طيبلب المجمكعة العميا فإنو يككف بديبل غير فعاال كيحتاج إلى تعديؿ أك 
 .إجتذب عددان متكسطان مف طيبلب المجمكعتيف فأنو يككف بديبلن فعاالن 

 ( 266:  2010) النجار،                                                              
حصيمي، ككانػت نتػائج معادلػة ختبار الت  فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات اإل طبقت معادلة     

 ممحػػػؽ، ( 0.037-0.370- بيف ) تراكحت قيميا، ك  ئؿ لجميع الفقرات سالبةفعالية البدا
 ضػعفاء الت حصػػيؿبلب قػػد مكىػت عمػى الط ػالممكىػات أك المشػتتات  فأ يػدؿ ممػا، (د – 9) 

 .  الت حصيميختبار مما يدؿ عمى فعالية البدائؿ الخاطئة لئل
 
 : بات الث   

        الت جػػػػانس بػػػػيف مقياسػػػػيف لشػػػػيء كاحػػػػد. لت كافػػػػؽ أك ؼ الثبػػػػات عمػػػػى أنػػػػو درجػػػػة اعػػػػرٌ يي         
(، نظػػػران لتعػػػدد مصػػػادر أخطػػػاء القيػػػاس تعػػػددت طرائػػػؽ حسػػػاب  53:  2015) اليكيػػػدم ، 

ًسػػػػػػػبى ( 2007:97معامػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػات)العزاكم، ت الت جربػػػػػػػة باإلعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػى بيانػػػػػػػا ثبػػػػػػػاتالحي
( الفػػػا كركنبػػػاخ  طبيػػػؽ معادلػػػة )جػػػانس الػػػداخمي كبتطريقػػػة الت   باعتمػػػاد اإلسػػػتطبلعية الثانيػػػة

عاليػة  بدرجػة يتصػؼ الت حصػيمي ختبػاراإل أفعمػى  فسر(، كىذا يي  0.82 ) ككجد انو يساكم
     أكثر( فػػػػػػ0.67)يبمػػػػػػغ معامػػػػػؿ ثباتيػػػػػا إذاجيػػػػػدة بانيػػػػػا ختبػػػػػػارات اإلتكصػػػػػؼ ك  بػػػػػات،الث   مػػػػػف

  .ثعمى عينة البح متطبيؽل ختبار جاىزان اإل يعدكبيذا ( 240: 2004 )النبياف،
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 التفكير التأممي : خطكات بناء اختبار .2

 

طت  6ػكل )          أملي مً إالعلل الخدفلُت جىضح خطىاث بىاء ( خٍس
 
فكير الخ

 
 الباحث اعدادخخباز الخ

 ختبارلثامف األساسي يتطمب البحث بناء إلقياس الت فكير الت أممي لدل طيبلب الصؼ ا     
 آلتية :، كفؽ الخطكات الذلؾ الغرض

 : تحديد اليدؼ مف اإلختبار :  2-1
لػى قيػػاس مػدل اكتسػػاب ميػػارات الت فكيػر الت ػػأممي لػدل طيػػبلب الصػػؼ ييػدؼ اإلختبػػار إ     

 .) الثاني متكسط (الثامف األساسي 
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 : اإلطالع عمى األدبيات الت ربكية كالدِّراسات الس ابقة : 2 -2 
عمػػى عػػدة مصػػادر مػػف كتػػب الت فكيػػر فكيػػر الت ػػأممي عتمػػد الباحػػث فػػي بنػػاء اختبػػار الت  إ     

ـ  ا ،ميػارات الت فكيػر الت ػأمميكأنكاعػو التػي تناكلػت  سػابقة ليتػػزكد طمػع الباحػث عمػى دراسػات ثػ
الت أممي، كمف اإلختبارات التي اطمع ختبار الت فكير عمكمات كالميارات البلزمة لبناء إمنيا بالم
 فكير الت أممي ىي : كالتي قامت بقياس الت  عمييا 
   ( 2002أممي لطمبة كمية التربية  ) دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عفانة كالمكلك ، فكير الت  إختبار الت 
  ، ( 2005إختبار الت فكير الت أممي لطمبة الصؼ التاسع األساسي ) دراسػػػػػػػػػػة كشكك 
 ( 2005نكم ) دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عبد الكىاب ، إختبار الت فكير الت أممي لمصؼ الثاني الثا 
  ، (    2009إختبار الت فكير الت أممي لطمبة الصؼ الثالث األساسي ) دراسػػػػػػة العماكم 
  ( 2010بلب الصؼ الث امف األساسي ) دراسة القطراكم ،إختبار الت فكير الت أممي لطي 
   ( 2011الصؼ االكؿ متكسط  ) دراسػػػػػػة الحارثي ،  بلبأممي لطي فكير الت  إختبار الت 
   ( 2012أممي لطمبة الصؼ التاسع األسػػػػػػاسي ) دراسة ابك بشير، فكير الت  إختبار الت 
   ( 2013بلب الصؼ التاسع األساسي) دراسػػػػػػػػػػػة النجار ، أممي لطي فكير الت  إختبار الت 

 
 أممي :: تحديد ميارات الت فكير الت   3 -2

اعتمد الباحث بعػد األخػذ بكجيػات الن ظػر التػي قػدميا الس ػادة المحكمػيف كالمتخصصػيف      
، عمػػى قيػػاس ميػػارات الت فكيػػر  كعمػػـ الػػنفس ربيػػة كطرائػػؽ تػػدريس العيمػػـك كعمػػـك الحيػػاةفػػي الت  

الت ػػػػأممي مػػػػف خػػػػبلؿ مكاقػػػػؼ خارجيػػػػة يتعػػػػرض الييػػػػا الط ػػػػبلب ، كال تػػػػرتبط ىػػػػذه الميػػػػارات 
               تحصػػػػػػػيميـ الد راسػػػػػػػي، كتشػػػػػػػمؿ الميػػػػػػػارات المػػػػػػػراد قياسػػػػػػػيا لػػػػػػػدل الط ػػػػػػػبلب عمػػػػػػػى ميػػػػػػػارةب

لى استنتاجات ، إعطػاء تفسػيرات ، الكشؼ عف المغالطات ، الكصكؿ إ ) الت أمؿ كالمبلحظة
 مقنعة ، كضع حمكؿ مٍقترحة (. 
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 بناء فقرات اإلختبار: 4 -2
ة كاختبػػػارات الت فكيػػػر الت ػػػأممي فػػػي األدبيػػػات النظرٌيػػػ بعػػػد إطػػػبلع الباحػػػث عمػػػى الخمفيػػػة     

 الت ربكية كالد راسات الس ابقة ، كبعض المصادر مف كتب الت فكير الت أممي منيا :
( أعػػػػد  2015،  كآخػػػػركف ( ك) رزكقػػػػي 2012، كمنتيػػػػى ( ك) العفػػػػكف 2012) خكالػػػػدة ، 

 ان غتو األكليػػػػة ككػػػػاف اإلختبػػػػار مككنػػػػالباحػػػػث فقػػػػرات اختبػػػػار ميػػػػارات الت فكيػػػػر الت ػػػػأممي بصػػػػي
 ( فقرة مكضكعية فقط ، كيشمؿ اإلختبار عمى خمس ميارات ىي كما يأتي .30مف)

لػى مضػمكف يػارة مجمكعػة فقػرات يػتـ الت كصػؿ إتضػـ ىػذه الم ميارة الت أمؿ كالمالحظة :. 1
الب ، كتضـ أمؿ في الصكر المعركضة أماـ الط  المشكمة  مف خبلؿ المبلحظة البصرية كالت  

( فػي حالػة الخطػأ 0( كتصػحح مكضػكعيان بدرجػة ) 6,5,4,3,2,1ىذه الميارة ست فقػرات ) 
 ( في حالة اإلجابة الص حيحة. 1ك بدرجة )في حالة اختيار بديميف لئلجابة أك الترؾ أك 

كصػػػؿ الػػػى حػػػؿ تضػػػـ ىػػػذه الميػػػارة مجمكعػػػة فقػػػرات يػػػتـ الت   الكشػػػؼ عػػػف المغالطػػػات :. 2
بلؿ تكضيح العبلقات غير الص حيحة مف قبػؿ الط الػب ، كتضػـ ىػذه الميػارة المشكمة  مف خ
( فػػي حالػػة الخطػػأ أك  0( كتصػػحح مكضػػكعيان بدرجػػة )  12,11,10,9,8,7سػػت فقػػرات ) 

 ( في حالة اإلجابة الص حيحة.    1ك بدرجة ) في حالة اختيار بديميف لئلجابة الترؾ أك 
لػػى حػػػؿ كصػػػؿ إالميػػارة مجمكعػػػة فقػػرات يػػتـ الت   تضػػػـ ىػػذه الكصػػكؿ الػػػى اسػػتنتاجات :. 3

، كتضػـ ىػذه الى الحؿ األمثؿ ليػط الب خبلؿ فرض الفركض كالتكصؿ إالمشكمة  مف قبؿ ال
( فػػي 0( كتصػػحح مكضػػكعيان بدرجػػة ) 18,17,16,15,14,13الميػػارة سػػت فقػػرات أيضػػان ) 

 ئلجابة الص حيحة.   ( ل1ك بدرجة )ئلجابة حالة الخطأ أك الترؾ أك في حالة اختيار بديميف ل
لػػػى حميػػػا إكصػػػؿ تضػػػـ ىػػػذه الميػػػارة مجمكعػػػة فقػػػرات يػػػتـ الت   إعطػػػاء تفسػػػيرات مقنعػػػة :. 4

بكضػػػػػػع الخطػػػػػػط كتقػػػػػػديـ الت فسػػػػػػيرات لممشػػػػػػكمة، كتضػػػػػػـ ىػػػػػػذه الميػػػػػػارة سػػػػػػت فقػػػػػػرات ىػػػػػػي  
( في حالة الخطأ أك التػرؾ أك  0( كتصحح مكضكعيان بدرجة )  ( 24,23,22,21,20,19

 في حالة اإلجابة الص حيحة. ( 1ك بدرجة ) يار بديميف لئلجابة في حالة اخت
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كصػػؿ ة فقػػرات بصػػيغة مشػػكمة يػػتـ الت  تضػػـ ىػػذه الميػػارة مجمكعػػ كضػػع حمػػكؿ مقترحػػة :. 5
ػػػػحيح ، كتضػػػػـ ىػػػػذه الميػػػػارة سػػػػت فقػػػػرات كػػػػذلؾ               إ لػػػػى حميػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ تقػػػػديـ المٍقتػػػػرح الص 
( في حالة الخطأ أك التػرؾ أك  0يان بدرجة ) ( كتصحح مكضكع 30,29,28,27,26,25) 

 في حالة اإلجابة الص حيحة.  ( 1ك بدرجة ) في حالة اختيار بديميف لئلجابة 
 
 :: صياغة فقرات االختبار  5 -2

ختيػػار مػػف متعػػدد ذم أربعػػة بػػدائؿ إحػػداىا صػػاغ الباحػػث فقػػرات اإلختبػػار مػػف نػػكع اإل     
بة الت خميف التي قد يمجأ الييا الط بلب عند اإلجابة عمى جابة الصحيحة ، لتقميؿ نستيمثؿ اإل

ـ تػػأثره بذاتيػػة ختػػار الباحػػث ىػػذا الن ػػكع مػػف اإلختبػػار لككنػػو يتصػػؼ بعػػدافقػػرات اإلختبػػار. ك 
ػدؽ كالث بػات فيػو مرتفػع ، كمػا يتصػؼ صحح ، كيحتاج إالمي  لى فترة قصيرة لتصحيحو ، كالص 

 طي مكاقؼ خارجية كثيرة . بالشمكؿ لككف فقراتو كثيرة العدد تغ
  
 تعميمات اإلختبار: : صياغة 6 -2

ػػفحة: كضػػع الباحػػث الت عميمػػات ا تعميمػػات اإلجابػػة كلػػى مػػف األ لخاصػػة باإلختبػػار فػػي الص 
جابػة الط الػب عػف فقػرات اإلختبػار، كعػدد الفقػرات بار كالتي تيدؼ الى تكضػيح كيفيػة إاإلخت

يػار أكثػر ، كالتنبيػو عمػى عػدـ اختجابػوأم فقػرة دكف إ كعدد البدائؿ ، كالتأكيد عمى عػدـ تػرؾ
 (.10، باإلضافة الى تحديد الزمف المخصص لئلختبار، ممحؽ)مف بديؿ لمفقرة الكاحدة
 ان ( كمػػػػا أعػػػػد الباحػػػػث مفتاحػػػػ 0-30: تتػػػػراكح درجػػػػة اإلختبػػػػار بػػػػيف )  تعميمػػػػات الت صػػػػحيح

ختيػار مػف متعػدد فأنػو يصػحح ف اإلختبػار ىػك مػف نػكع اإل، كبمػا ألتصحيح فقرات اإلختبار 
عػف كػؿ إجابػة خاطئػة أك ذات بػديميف لمفقػرة  إعطػاء درجػة صػفرو  ( ، أم يػتـ0 -1 بدرجة) 

الكاحػػػػدة ككػػػػذلؾ اذا كانػػػػت الفقػػػػرة مترككػػػػو، كيعطػػػػى الط الػػػػب درجػػػػة كاحػػػػدة عػػػػف كػػػػؿ اجابػػػػة 
 صحيحة. 
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 : إعداد اإلختبار بصيغتو األكلية : 7 -2
مػػف عمػػى مجمكعػػة ( فقػػرة 30ألكليػػة كالػػذم تػػألؼ مػػف )تػػـ عػػرض اإلختبػػار بصػػيغتو ا     

عمػػـ الػػنفس كالقيػػاس كالت قػػكيـ كطرائػػؽ تػػدريس العيمػػـك ك المحكمػػيف كالمتخصصػػيف فػػي الت ربيػػة 
لمميػارة المػراد قياسػيا،  كعمـك الحياة لمعرفة مػدل كضػكح الفقػرات ، كمبلئمػة فقػرات اإلختبػار

تيـ أبػدل الس ػادة المحكمػيف آرائيػـ كمٍقترحػاالمكاقؼ الخارجية لئلختبػار، كقػد  كصحة صياغة
لػى تعػديؿ بعػض أكثر كضكحان كدقػةن ، كمػا أشػاركا إض الفقرات لتكف حكؿ إعادة صياغة بع

 . اؿ بعض البدائؿ ببدائؿ أكثر انسجامان مع البديؿ الصحيحالبدائؿ، كاستبد
 
 : صدؽ اختبار الت فكير الت أممي :  8 -2

ذا حقػؽ اإلختبػار ا  ي يقيس بيا ذلؾ اإلختبػار مػا صػمـ لقياسػو ، ك الدرجة الت صدؽ اإلختبار:
 ( 340:  1998الغرض الذم أيعد لقياسو ، عندىا يككف اإلختبار صادقان        ) عكدة ، 

دؽ الظ اىر   ػدؽ عنػدما تكػكف فقػرات :  مالصِّ ىك الص كرة الخارجية لئلختبار كيتحقؽ ىذا الص 
ت مػف أجمػو ، كىػك الش ػكؿ العػاـ لئلختبػار كييحكػـ عميػو اإلختبار مناسبة لمغػرض التػي كضػع

مػػػف خػػػبلؿ مفرداتػػػو كصػػػياغتو كمػػػدل دقػػػة تعميماتػػػو بمعنػػػى آخػػػر أم يحكػػػـ عمػػػى اإلختبػػػار 
 (  195:  2007) الكبيسي ،  و .                     ظاىريان بأنو يقيس ما صمـ مف أجم

صػادقان ظاىريػان  هاإلختبػار كاعتبػار (، يمكػف الحكػـ عمػى  2005،  كىشػاـكأشار ) الزيكد     
عند عرض ذلػؾ اإلختبػار عمػى مجمكعػة مػف الخبػراء كالمتخصصػيف فػي مجػاؿ الس ػمة التػي 

يقيسػػػيا اإلختبػػػار نفسػػػػو ، كحكمػػػكا عميػػػو بكفاءتػػػػو فػػػي قيػػػاس الٌسػػػػمكؾ الػػػذم كضػػػع لقياسػػػػو.          
عرض فقرات اإلختبار (، كبناءان عمى ما تقدـ قاـ الباحث ب 143:  2005، كىشاـ ) الزيكد 

عمػـك الحيػػاة  عمػى مجمكعػة مػف الخبػػراء كالمتخصصػيف فػي الت ربيػة كطرائػػؽ الت ػدريس العيمػـك ك 
، لمحكـ عمى فقرات اإلختبػار كمػدل مبلءمتيػا لؤلىػداؼ ، كمػدل فعاليػة البػدائؿ  كعمـ النفس

مػػف شػػأنيا تيحسػػف الخاطئػػة كجاذبيتيػػا ، كقػػد أخػػذ الباحػػث بػػآرائيـ كمقترحػػاتيـ الس ػػديدة كالتػػي 
صدؽ اإلختبػار ظاىريػاى ، كفػي ضػكء االجػراءات كالتعػديبلت الس ػابقة أصػبح اإلختبػار جػاىزان 

 عمى العينة اإلستطبلعية األكلية. بصيغتو األكلية لتطبيقو
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 : : الت طبيؽ اإلستطالعي األكلي لإلختبار  9 -2
رجيػػة لػػيس ليػػا لمكاقػػؼ الخالمتأكػػد مػػف مػػدل دقػػة فقػػرات اإلختبػػار المتمثمػػة بمعمكمػػات      

مفيكمو الغير مات اإلختبار، كتحديد العبارات حياء ، كمدل كضكح تعميعبلقة بمادة عمـ األ
كالتػػػي تتحمػػػؿ أكثػػػر مػػػف تفسػػػير مػػػف قبػػػؿ الط الػػػب ، كتحديػػػد الػػػزمف الػػػذم يسػػػتغرقو الط ػػػبلب 

لية مػف غيػر لئلجابة عمى فقرات اإلختبار ، طبؽ الباحث اإلختبار عمى عينة استطبلعية أك 
(ـ  (2017/1/31 يـك الثبلثاء المكافؽ، ث ،ليا نفس خصائص المجتمع األصميعينة البح

( طالبان مف طبلب الصؼ الث امف 40)ش عبة التي تـ إختيارىا دكف تعييف بلب الككاف عدد طي 
ساسػية لمبنػػيف كالمختػارة  قصػديان مػػف بػيف المػدارس األساسػػية الفػبلح األاألساسػي فػي مدرسػػة 

ـ  حسػػػاب متكسػػػط الػػػزمف العامػػػة لتربيػػػة بغػػػداد الرصػػػافة األ لت ابعػػػة الػػػى المديريػػػةا كلػػػى ، كتػػػ
( دقيقػة  30-40)  بلب (، كالذم بمغطي  ةبلب كآخر ثبلثطي  ةالمستغرؽ لئلجابة ) إلكؿ ثبلث

سػتغرقو الط ػبلب تبػار تػـ حسػاب متكسػط الػزمف الػذم اكالي ، كبعػد اإلنتيػاء مػف اإلخعمى التٌ 
( دقيقػػة، كلػػـ يكاجػػو الباحػػث أم استفسػػار مػػف قبػػؿ  35ف فقػػرات اإلختبػػار كػػاف ) لئلجابػػة عػػ

لػػى كضػػػكح فقػػػرات إختبػػػار الت فكيػػػر الت ػػػأممي ة اإلسػػػتطبلعية األكليػػػة ممػػػا يشػػػير إطيػػبلب العينػػػ
كتحقؽ ىذا كموي بفضؿ جيكد الس ادة الخبراء كالمحكميف كالتي إستفاد منيا الباحث في تعديؿ 

 قيا. الفقرات قبؿ تطبي
 

 : الت طبيؽ اإلستطالعي الث اني لإلختبار :  10 -2
مػف  ان ( طالبػ 104طبؽ الباحث اإلختبار عمى العينة اإلستطبلعية الثانية مؤلفػة مػف )      

العامػة لتربيػة  لػى المديريػةبيػدم األساسػية لمبنػيف، كالتابعػة إييد عثمػاف العطبلب مدرسػة الش ػ
، كتػـ بإشػراؼ الباحػث ـ( ( 16 / 2 / 2017المكافػؽ  مػيسداد الرصافة األكلػى، يػـك الخبغ

نتيػاء مػف تصػحيح إجابػات الط ػبلب عمػى المادة في المدرسة ، كبعد اإل بالتعاكف مع مدرسيٌ 
ـ  ترتيػػب أكراؽ اإلجابػػات تنازليػػان مػػف أعمػػى درجػػة الػػى أدنػػى درجػػة ، كتػػـ  فقػػرات اإلختبػػار ، تػػ
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أ ( لغػرض إيجػاد  - 11% ( ، ممحؽ )  27% ( كنسبة أدنى )  27حساب نسبة أعمى ) 
 الخصائص السيايككمترية إلختبار الت فكير الت أممي .

 : الت حميؿ اإلحصائي لفقرات اإلختبار الت فكير الت أممي: 11 -2
إف  الخطػػكة التػػي تمػػي تطبيػػؽ اإلختبػػار كتصػػحيح اإلجابػػات ، ىػػي فحػػص كػػؿ فقػػرة مػػف      

فعاليػػػة  كتمييزىػػا ميمػػا كػػاف شػػكؿ الفقػػرة ، فضػػبلن عػػف ققػػرات االختبػػار مػػف حيػػث صػػعكبتيا
 ( 121:  1985) عكدة ،   كع اإلختيار مف متعدد.          البدائؿ اذا كانت الفقرة مف ن

 ة :معامؿ الصعكب
لمفقػػرات  فػػي اإلختبػػار الت حصػػيمي ةسػػتخدمالم عكبةتخدـ الباحػػث معادلػػة معامػػؿ الٌصػػاسػػ     

 (. 0.339 - 0.804 )تتراكح بيفة صعكبال معامؿكبمغت قيمة ، المكضكعية
 معامؿ الت مييز:

المسػػتخدمة فػػي اإلختبػػار الت حصػػيمي ، كلػػـ يػػتـ  احػػث معادلػػة معامػػؿ الت مييػػزاسػػتخدـ الب     
ختبػار الت فكيػر الت ػأممي ات إ، كػكف قيمػة معامػؿ الت مييػز لفقػر مف فقرات اإلختبار إلغاء أم فقرة

التػػي تسػاكم أك تزيػد عػػف (، اٌف قيمػة معامػؿ التمييػز   0.214 – 0.607تراكحػت بػيف ) 
 .ب ( - 11ممحؽ ) (  119:  2015( تككف مقبكلة ) اليكيدم ، 0.20)

 فاعمية البدائؿ الخاطئة :
لػى اإلتجػاه الس ػالب ، كذلػؾ بعػد تطبيػؽ معادلػة فعاليػة فعالية البدائؿ الخاطئػة تشػير إ إف      

 ج (. - 11ت اإلختبار، ممحؽ  ) البدائؿ الخاطئة عمى جميع فقرا
 :صدؽ البناء

يشػػير  ات المترابطػػة التػػي تميػػؿ لمحػػدكث معػػا.يتعػػر ؼ الٌسػػمة عمػػى أٌنيػػا مجمكعػػة مػػف الٌسػػمكك
قكة اإلرتباط بػيف الفقػرات المعػدة لقيػاس الٌسػمة  نظرٌية البناء الٌسيككلكجي تعدىذا لتٌعريؼ اٌف 

 ( 165:  1985) عكدة ،                    .              مؤشران احصائيا لصدؽ البناء
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اتبع الباحث ىذا النكع مف الصدؽ لمتحقؽ مف صدؽ بناء اختبار الت فكير الت أممي، كذلؾ مف 
 خبلؿ ايجاد معامؿ اإلرتباط بالطرائؽ اآلتية :

( Pearson: مػػف خػػبلؿ اسػػتخراج معامػػؿ ارتبػػاط ). يجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط الفقػػرة بالميػػارة 1
فقػػرة مػػف فقػػرات الميػػارة كالدرجػػة الكميػػة ليػػا كلجميػػع أفػػراد العينػػة، كلجميػػع ميػػارات  بػػيف كػػؿ

 (. د -11( ممحؽ ) 0.38-0.63، كقد تراكح معامؿ اإلرتباط ) الت فكير الت أممي الخمس
ـ  اي. ايجاد معامؿ ارتباط الميارة بالد رجة الكميػة لإلختبػار2 جػاد معامػؿ ارتبػاط الميػارات : تػ

كقػػد تػػراكح معامػػؿ اإلرتبػػاط      (.Pearsonلد رجػػة الكميػػة باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط )با الخمػػس
( عنػد مسػتكل 0.250( الجدكليػة البالغػة )r( كىي جميعيا اكبر مف قيمة ) 0.73-0.59) 

( كىػػػذا يعػػػد مؤشػػػران جيػػػدان لصػػػدؽ بنػػػاء اختبػػػار الت فكيػػػر 69( كدرجػػػة حريػػػة )  0.05داللػػػة ) 
 (. ق -11الت أممي. ممحؽ )

: باسػػػػػػتخداـ معامػػػػػػؿ ايجػػػػػاد معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػاط كػػػػػػؿ فقػػػػػػرة بالد رجػػػػػػة الكميػػػػػػة لإلختبػػػػػار 3.
ـ  استخراج معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لئلختبار.Pearsonارتباط)  ( ت
قيػػػػا عمػػػػى العينػػػػة اإلسػػػػتطبلعية الثانيػػػػة كعػػػػددىا يالسػػػػتخراج معػػػػامبلت االرتبػػػػاط تػػػػـ تطب    
  (.Pearsonؿ ارتباط )( باستعماؿ معام104)
 

 إلختبػػػػار : اثبػػػػػػػػػات 
( ، أم إعطاء الط الػب 0-1بعد تطبيؽ االختبار كتصحيح فقراتو المكضكعية بدرجة )      

عطػػاءه درجػػػة )  0درجػػة )  ػػػحيحة ، بعػػػدىا  1( لئلجابػػػة الخطػػػأ كالمترككػػػة كا  ( لئلجابػػػو الص 
ان السػتخراج ككنيػا األكثػر اسػتخدام (  Kuder-Richardson -20معادلة  ) طبؽ الباحث 

عندما تككف إجابػة الط الػب عػف الفقػرة امػا صػحيحة اك خاطئػة، كبيػذه معامؿ ثبات اإلختبار 
ف إذ إ، ( كىػك معامػؿ ثبػات مقبػكؿ ك - 11ممحػؽ ) (  0.71الط ريقة بمػغ معامػؿ الثبػات ) 

ختبػارات كلة فػي حالػة اإل( تعد مقب  0.65 -0.85قيمة معامؿ الثبات التي تتراكح قيمتيا ) 
 (. Gronlund, 1976 ,125غير المقننة ) 



 ( 122)  .............................................................................. حـاللجَّن اـالفص

 

 

 : جربةالت   تطبيؽ إجراءات :سابعان  
مػع بدايػة بلب مجمػكعتي البحػث طيػ عينػة مػف عمػى البحػث وتجربػ قاـ الباحث بتطبيػؽ     

 جراءات اآلتية :كتبع الباحث اإلـ (  2017 – 2016لفصؿ الد راسي الثاني لمعاـ ) ا
ادر مف المديريةعمى . 1 العامة لتربية بغداد الرصػافة  ضكء كتاب تسييؿ ميمة الباحث الص 
 ( بتاريػػػػػػػػػػػػخ1146شعبة البحكث كالد راسػػػػػػػػػػػات المرقػػػػػػػـ )/ قسػػػػػػػػـ اإلعداد كالت دريب / كلػػػػػػػػػػػىاإل
ف يكػكف تػدريس سة عمى أفؽ الباحث مع إدارة المدر أ ( ات – 1( ممحؽ) ـ 10/17/ 2016)

 سي الثاني مف العاـ نفسو.عمـ األحياء لمصؼ الثامف األساسي مع بداية الفصؿ الد را
 باشر الباحث بتطبيؽ الت جربػة عمػى طيػبلب الصػؼ الثػامف األساسػي لممجمكعػة الت جريبيػة .2

ابطة في يـك األحد المكافؽ  ـ( 19 / 2 / 2017 ) كالض 
 (ـ 19 / 2 / 2017) كاء يـك األحد المكافؽ( لمذ  رافف طبؽ الباحث اختبار ) .3
 ـ( 20 / 2 /2017) الميسبقة في يـك اإلثنيف طبؽ الباحث اختبار المعمكمات اإلحيائية .4
 ـ( 21 / 2 / 2017) في يـك الثبلثاء  القبمي لت أمميطبؽ الباحث اختبار الت فكير ا .5
 .صتيف( بكاقع حـ 23 / 2 / 2017)  المكافؽ يسفعمي لممادة يـك الخمبدأ الت دريس ال .6
  .تـٌ حساب أعمار الط بلب مف تاريخ كالدتيـ لغاية تاريخ تطبيؽ الت جربة .7
 (ـ  2016-2017كؿ)صيؿ السابؽ لنياية الككرس األحمجمكعتيف في الت  ككفئت ال .8 

ممجمكعػػػػػة ل دريسػػػػػيةالخطػػػػػط الت   عمػػػػػى كفػػػػػؽ بلب مجمػػػػػكعتي البحػػػػػث،س الباحػػػػػث طيػػػػػر  د     
 التي تتضمف (،خرائط العقؿ   استراتيجية كفؽ )عمى  ياستـ تدري اذ (،ب  شعبة ) جريبيةالت  

لت فكيػر النشػط فػي محتػكل ، است خطكات ىي ) التقديـ كالتييئة، عرض الميارة المراد تعمميا
كعة الضػابطة شػعبة أما المجم، تقكيـ الت فكير( المكضكع، الت فكير في الت فكير، تطبيؽ الت فكير

اف ، كالخطتػػػػاف التدريسػػػػيتجربػػػػةالت   فػػػػي أثنػػػاء إلعتياديػػػػةريقػػػة االط   عتمػػػػادرسػػػػت بافقػػػد د(، أ  )
ػػابطة، ممحػػؽ )  (أ -7)ممحػػؽاحػػدىما لممجمكعػػة الت جريبيػػة،  (  ب -7كالثانيػػة لممجمكعػػة الض 

، تػـ البحػث جربػةت خػبلؿ عمـ األحيػاءلمادة الفصكؿ الثبلثة المقررة نتياء مف تدريس بعد اإلك 
 :ة تيآلااإلختبارات تطبيؽ 
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 .(ـ 25 / 4 / 2017)  المكافؽ الثبلثاءكذلؾ في يـك  الت حصيميختبار اإل .7
  (ـ27 /2017/4 )المكافؽ الخميسفي يـك  تـلبعدم ا ت أمميفكير الالت   ميارات اختبار .8
 ت ػػػأممي، كتػػػـٌ فكيػػػر الالت   ميػػػارات كاختبػػػار الت حصػػػيميختبػػػار رتبػػػت البيانػػػات الخاصػػػة باإل .9
 .يبيا جدكليان لمعالجتيا إحصائيان تبك 

 ثامنان : معكقات تطبيؽ الت جربة: 
ا الباحػػػث إنقطػػػاع التيػػػار الكيربػػػائي كمكلػػػدة المدرسػػػة كانػػػت يػػػ. مػػػف المعكقػػػات التػػػي كاجي1

               ث بتػػػػػػػأجير مكلػػػػػػػدة صػػػػػػػغيرة لتشػػػػػػػغيؿقػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػ صػػػػػػػعكبةعاطمػػػػػػػة كلمتغمػػػػػػػب عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذه ال
 (  Data Show ) الػػ
 Data Show ). صػػعكبات كاجييػػا الباحػػث كػػكف المدرسػػة ال يكجػػد فييػػا جيػػاز الػػػ) 2 

ارس كمػنيـ مػدير مدرسػة إعداديػة كتغمب الباحث عمى ىػذه المشػكمة بعبلقاتػو مػع مػدراء المػد
ادؽ في بغداد الذم أبدل تعاإل  كنو مف خبلؿ تجييز الباحث بجياز العرض.اماـ الص 

صػػػػعكبات التػػػػي كاجييػػػػا الباحػػػػث خػػػػبلؿ فتػػػػرة تطبيػػػػؽ التجربػػػػة العطػػػػؿ كالسػػػػفرات مػػػػف ال3. 
ىػذه المشػكمة مػػف خػبلؿ التنسػيؽ مػػع المدرسػية التػي تقيميػا إدارة المدرسػػة، كتػـ التغمػب عمػػى 

دارة المدرسػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ تبميػػػػغ الباحػػػػث باإلجػػػػازات التػػػػي يقػػػػدميا مدرسػػػػك الصػػػػؼ الثػػػػامف إ
لصػػػالح الباحػػػث، كيػػػتـ تبميػػػغ الط ػػػبلب بػػػدرس  س المجػػػازاألساسػػػي كتحكيػػػؿ حصػػػص المػػػدر  

، حيػث كانػت اإلجػراءات المتبعػة لمػنح اإلجػازة ل ممدرسػيف ىػك تقػديـ طمػب إضافي لذلؾ اليػـك
 قبؿ يـك أك أكثر.  المدرسة دارةإلى رسمي إ

 : الكسائؿ اإلحصائية : تاسعان  
خاصػة بالبحػث كبنػاء حصائية اآلتية في معالجة البيانػات الالباحث الكسائؿ اإل ستخدـا     

 أدكات البحث كاستخراج نتائجو :
لمتحقػػػؽ مػػػف  خدـاسػػػتك  ،( لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف غيػػػر متسػػػاكيتيف t-testختبػػػار التٌػػػائي ) اإل -

ػػتكػػافؤ المجمػػكعتيف الت   كاء، العمػػر الزمنػػي، ابطة فػػي المتغيػػرات )اختبػػار الػػذ  جريبيػػة كالض 
، إختبػار  فػي مػادة عمػـ األحيػاء مسػبؽلالتحصيؿ ا ،اختبار المعمكمات األحيائية المسبقة
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كاختبػػػار الت فكيػػػر  حصػػػيميتػػػائج النيائيػػػة لبلختبػػػار الت  ( كفػػػي الن  ميػػػارات الت فكيػػػر الت ػػػأممي
 فختبػاريإللمعرفة داللة الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية لمجمكعتي البحث في ا، الت أممي

فريتيختبار الفرضيتككذلؾ إل  .، ككذلؾ التبايفةاألكلى كالثاني فيف الص 
 ( 20–203: 2008البياتي،  )                                                     

حصػػيمي كالفقػػرات المكضػػكعية ختبػػار الت  المكضػػكعية لئل لفقػػراتاحسػاب معامػػؿ الصػػعكبة ل -
 .معادلة صعكبة الفقرات المكضكعية اعتمد الباحث .الت أممي فكيرالختبار الت  

                                                                            ( 298:  2000، عكدة  )                                                             
حسػػػػاب ل ( 290:  2000) عػػػػكدة،  معامػػػػؿ الصػػػػعكبة لمفقػػػػرات المقاليػػػػةاعتمػػػػد الباحػػػػث  -

 .تبار الت حصيميئلخمعامؿ الصعكبة لمفقرات المقالية ل
 (84-89: 2005)الػػػػدليمي كعػػػػدناف، معادلػػػػة تمييػػػػز الفقػػػػرات المكضػػػػكعيةاعتمػػػػد الباحػػػػث  -

 الت أممي. فكيرالت   ختبارا حصيمي كلفقراتختبار الت  مييز لفقرات اإلحساب معامؿ الت  ل
( لحسػػاب  288-290:  2000اعتمػػد الباحػػث معادلػػة تمييػػز الفقػػرات المقاليػػة )عػػكدة ،  -

 مييز الفقرات المقالية لبلختبار التحصيمي. معامؿ ت
حسػاب فاعميػة ل ( 83:  2007) العػزاكم ، معادلة فاعمية البدائؿ الخاطئةاعتمد الباحث  -

حصػيمي ختبػار الت  البدائؿ الخاطئة لمفقرات المكضكعية مف نكع اختيػار مػف متعػدد فػي اإل
  .الت أممي فكيرالت   كاختبار

لحسػػاب معامػػؿ اعتمػػدىا الباحػػث  ( 165:  2006) عػػبلـ ،  () الفػػا كركنبػػاخ ة ػػػػمعادل -
        .حصيميختبار الت  اإل ثبات

اعتمػػػػػدىا الباحػػػػػث  (  100:  2007العػػػػػزاكم ،  )  (20معادلػػػػػة كيػػػػػكدكر ريتشاردسػػػػػكف) -
  .الت فكير الت أممي ختبارإ الفقرات المكضكعية في لحساب معامؿ ثبات

 (132: 2005مي كعدناف، )الدليمعادلة بيرسكف لحساب االرتباط  -
 ( Kiess,1996,446)  (dمت الستخراج حجـ األثر )ستعمً معادلة مربع ايتا / أي  -
         ابعلبيػػػاف مقػػػدار تػػػأثير المتغيػػػر المسػػػتقؿ فػػػي المتغيػػػر الت ػػػ مؤشػػػران  معادلػػػة حجػػػـ األثػػػر / -

 (Kiess,1996,446 ). 



 الفصن الرابع

 ٌتائج البخح وتفشريِا ووٍاقشتّا

 رض الٍتائج :عأّواًل : 

 اخلاصة ٌتائج البخح  وتفشري ووٍاقشة عرض -

 بتخصين وادة عمي األحياء      

 اخلاصة ٌتائج البخح عرض وتفشري ووٍاقشة  -

 بالتَّفكري التَّأومي       

 ثاٌيًا: اإلستٍتاجات  

 ثالجًا: التَّوصيـــــات  

 رابعًا: املْكرتحــــات   
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     نتائج البحث تفسيرىا كمناقشتيا:  
ائج الميدانية التي تـ بعد انتياء الباحث مف تطبيؽ تجربة البحث سيتـ عرض الن ت     

خبلؿ البحث، كسيتـ المقارنة بيف المتكسطات الحسابية لكبل المجمكعتيف مف لييا الت كصؿ إ
ابطة، كألجؿ التأكد مف تحقؽ ختبار صحة سيقـك الباحث با ىدؼ البحث الت جريبية كالض 

 ف:يتيتف اآليفريتف الص  يتالفرضي
بيف متكسط درجات  ( 0.05) حصائية عند مستكل داللة إداللة  ا. ال يكجد فرؽ ذ1
كمتكسط درجات المجمكعة خرائط العقؿ  س باستراتيجيةالتي تيدر   جريبيةبلب المجمكعة الت  طي 
ابطةال  حياء.في تحصيؿ مادة عمـ األ الط ريقة اإلعتياديةس بالتي تيدر   ض 
بيف متكسط درجات (  0.05) حصائية عند مستكل داللةإداللة  ا. ال يكجد فرؽ ذ2 
كمتكسط درجات المجمكعة خرائط العقؿ  س باستراتيجيةدر  التي تي  جريبيةبلب المجمكعة الت  طي 
ابطةال  أممي.فكير الت  في الت   لط ريقة اإلعتياديةس بادر  التي تي  ض 

  

 : صة بتحصيؿ مادة عمـ األحياءالخا نتائجالعرض  : أكالن  
 الصفرية األكلى قاـ الباحث باإلجراءات اآلتية:  الفرضية جؿ اختبار صحةأكمف       
أيٍدًخمػػت البيانػػػات  (  SPSS-V18 باحػػث الحقيبػػة اإلحصػػائية برنػػامج )اسػػتعمؿ ال    

ـ   ، تبػػػيف اٌف تطبيػػػؽ قػػػانكف اإلختبػػػار التػػػائي لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف غيػػػر متسػػػاكيتيف المطمكبػػػة كتػػػ
  م( كانحػراؼ معيػار 37.886  )المتكسط الحسابي لدرجات طيػبلب المجمكعػة الت جريبيػة بمػغ 

درجات المجمكعػػػة لػػػ المتكسػػػط الحسػػػابيفػػػي حػػػيف بمػػػغ  (، 33.397 كتبػػػايف ) (، 5.779 )
كانػت القيمػػة ك  ( 55.503)  كتبػايف (،7.450 ( كانحراؼ معيػارم ) 32.389 ) ابطةالض  

أكبػػػر مػػػف  (69)( كدرجػػػة حريػػػة 0.05( عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ) 3.467 ) كبةالتائيػػػة المحسػػػ
 كجػػكد دؿ عمػػىىػػذا يػػ،ب(  -4) ك (أ -4)ممحػػؽ (، 2.000القيمػػة الجدكليػػة التػػي تسػػاكم )

سػط درجػػات ة بػيف متكسػػط درجػات طيػػبلب المجمكعػة الت جريبيػػة، كمتك إحصػػائي اللػةدذك فػرؽ 
ػػػابطة فػػي ا ، ممػػا يػػػدؿ عمػػػى صػػػالح المجمكعػػة الت جريبيػػػةختبػػػار الت حصػػيؿ ، لالمجمكعػػة الض 
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عمػػػى خػػػرائط العقػػػؿ عمػػػى كفػػػؽ اسػػػتراتيجية التػػػي درسػػػت جريبيػػػة بلب المجمكعػػػة الت  تفػػػكؽ طيػػػ
ػػػػطيػػػػ ختبػػػػار عتياديػػػػة فػػػػي اإلريقػػػػة اإلالط  عمػػػػى كفػػػػؽ  التػػػػي درسػػػػت ابطة بلب المجمكعػػػػة الض 
التي تنص عمػى  بديمة، كتقبؿ الفرضية الاالكلى حصيمي، كبذلؾ ترفض الفرضية الصفريةالت  

بلب بيف متكسػط درجػات طيػ ( 0.05) حصائية عند مستكل داللة إداللة  ايكجد فرؽ ذ أنو "
كمتكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة خػػػػرائط العقػػػػؿ  س باسػػػػتراتيجيةالتػػػػي تيػػػػدر   جريبيػػػػةالمجمكعػػػػة الت  

ابطةال  (. 10 )جدكؿ  " حياءاألفي تحصيؿ مادة عمـ  الط ريقة اإلعتياديةس بالتي تيدر   ض 
 (10 جدول ) 

نحراف المعٌاري والتباٌن والقٌمة التائٌة المحسوبة والجدولٌة المتوسط الحسابً واإل

ابطة فً اإلختبار الت حصٌلً.  لدرجات المجموعتٌن الت جرٌبٌة والض 

 المجمكعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

نحراؼ اإل 
 المعيارم

 التبايف
ة الدالل * tالقيمة التائية

اإلحصائية 
0.05 

 الجدكلية المحسكبة

 33.397 5.779 37.886 35 جريبيةالت  
 دالة 2.000 3.467

 55.503 7.450 32.389 36 ابطةالض  

 (.69( كدرجة حرية )0.05عند مستكل داللة ) 2.000)*القيمة التائية الجدكلية تساكم)
 حصيؿ ابع  الت  في المتغير الت   خرائط العقؿ ر لممتغير المستقؿ استراتيجيةػـ األثػكلبياف حج

ηربع إيتا " ػمقياس ماعتمد الباحث 
ربع ػ" مt2ـ تأثير المتغير المستقؿ، إذ "ػد حجػ" لتحدي2

ـ  ػدرجات الح dfكبة، ػقيمة )ت( المحس ـ ػ( التي تعبر عف حجdحساب قيمة ) رية. كمف ث
ηيػاب قيمتػالتأثير كباعتماد األساليب اإلحصائية لحس

2( ،d ،)( 12 جدكؿ .) 
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 ( 11جدول ) 

راسdً) قٌمة ( وη2)قٌمة   ( المقابلة لها ومقدار حجم التأثٌر على الت حصٌل الدِّ

 المتغير المستقؿ
المتغير 
 التابع

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

قيمة ايتا 
(η

2) 
قيمة 

(d) 
حجـ 
 التأثير

التدريس عمى كفؽ 
 خرائط العقؿاستراتيجية 

حصيؿ الت  
 راسيلدِّ ا

 كبير 0.83 0.148 69 3.467

( كىي قيمة ( 0.83 ر البالغ ػـ األثػس مقدار حجػ( التي تعكdمة )ػكباستخراج قي     
في تحصيؿ مادة  خرائط العقؿ لمتغير استراتيجية كبير ـ التأثير كبمقدارػفسير حجػمناسبة لت

 أثيرػـ التػلذم رأل بأف حج(، ا  Kiess,1996عو )ػدرج الذم كضعمـ األحياء عمى كفؽ الت  
 (.  12 جدكؿ)كحسب الCohen )  )ار إليوػبحسب ما أش كبير

 ( 12جدول )

 قٌم حجم األثر ومقدار التأثٌر

 مقدار التأثير ( حجـ األثرdقيمة )
 صغير 0.2 - 0.4
 متكسط 0.5 – 0.7

 كبير فأكثر 0.8
                                    

                                                             ( Kiess,1996 : 164 ) 
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 :    ائج الخاصة بتحصيؿ مادة عمـ األحياءتن  الكمناقشة  تفسير 
الست عمى  عمى كفؽ خطكاتيا خرائط العقؿ ثر استراتيجية أأشارت نتائج البحث إلى    

الت فكير الن شط في محتكل ك لمطمكب تعمميا، عرض الميارة اك الت قديـ كالت ييئة،  الت كالي)
في تحصيؿ الط بلب في تقكيـ الت فكير( ك تطبيؽ الت فكير، ك الت فكير في الت فكير، ك المكضكع، 

داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة الت جريبية  كجكد فركؽ ذاب مادة عمـ األحياء
ابطة في اختبار الت حصيؿ التي  جريبيةبلب المجمكعة الت  طي ىذا يعني تفكؽ   كالمجمكعة الض 

عمى كفؽ  التي درست ابطةبلب المجمكعة الض  طي خرائط العقؿ عمى  عمى كفؽ درست
  : إلى اآلتي في الت حصيؿ، كىذا يعكد  بحسب رؤية الباحثعتيادية الطريقة اإل

ختصر بعيدان عف كم تقديـ محتكل الد رس بشكؿ عمى خرائط العقؿساعدت استراتيجية . 1
اىيـ الرئيسة ككنيا ، كىذا ساعد الط بلب عمى الت محكر حكؿ اإلفكار كالمفائد اإلسياب الز 

لى أفكار كمفاىيـ ثانكية لمد رس، مما يجعؿ المعمكمات المقدمة لمط الب تعد منطمقات إ
معمكمات في تتصؼ  بالت سمسؿ المنطقي خبلؿ عرض الد رس، كىذا ييي سر الفيـ كاسترجاع ال

عتيادية المتبعة مع المجمكعة دريس اإلكىذا ما ال تحققو طريقة الت  المكاقؼ المطمكبة، 
 .التي تتكسع في عرض محتكل الدرس بعيدان عف االفكار الرئيسة ابطة في ىذا البحثالض  

ستخداـ تبعان لمتطمبات المكقؼ، مف خصائص خرائط العقؿ ىي المركنة في اإل . افٌ 2
خبلؿ المبلحظة البصرية مما أعطت حرية كبيرة لممدر س بتقديميا مف خبلؿ كالتأمؿ 

( أك مف خبلؿ Data Showالكسائؿ الت عميمية أك الت قنيات الحديثة كجياز العرض )
استخداـ األلكاف بحرية في الر سـ  كاستخداـ الص كر كالرمكز خبلؿ خطكة الت طبيؽ التي يقـك 

 بيا الط بلب.
إٌف األلكاف تجعؿ خريطة العقؿ أكثر جماالن كسيمة إلى (  2005:44) بكزاف،اركأش     

( إٌف  362:  2016في ) عطية ، المذككر (  2003الت ذكر. كما أشار ) عبيد ، كعفانة : 
 الص كر خبلؿ المكقؼ الت عميمي ييغني عف آالؼ الكممات. الخرائط مع عرض 
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طيبلب المجمكعة الت جريبية فرصة استنتاج كتدكيف . أتاحت استراتيجية خرائط العقؿ لً 3
المعمكمات كالمبلحظات الميمة عمى الخريطة مما يسر عممية تخزيف المعمكمات في الٌذاكرة 

 طكيمة المدل كاسترجاعيا بيسر كسيكلة في المكاقؼ الت عميمية كالحياة اليكمية.
ي تكافر بيئة لمت عم ـ الن شط . أسيمت استراتيجية خرائط العقؿ خبلؿ خطكات تدريسيا ف4

داخؿ الصؼ ككنيا تراعي الفركؽ الفردية بيف الط بلب لتنكع أنشطتيا، كتقديميا الت غذية 
 داء الط بلب بشكؿ إيجابي. طبيؽ ىذه اإلنشطة ساىـ في تطكير أالراجٌعة خبلؿ خطكة ت

بلب مف خبلؿ تكافر استراتيجية خرائط العقؿ في تككيف البنية المعرفية لمط   . ساعدت5
مناخ تعميمي تعاكني ضمف مجمكعات تعاكنية غير متجانسة، يضمف الحكار كالمناقشة 

لى رفع الفيـ كاإلستيعاب كرفع كؿ طالب مف طيبلب المجمكعة أدل إ بشكؿ يضمف تعمـ
مف خصائص الت عم ـ ضمف مجمكعات ( إٌف 111:  2013، العجرشالت حصيؿ، إذ يشير )

صان متساكية لمنجاح، كشعكرىـ بالنجاح في كسط المجمكعة يينمي لدييـ دافعية إٌنو يقدـ فر 
 .لمتعم ـ ترتقى بمستكاىـ في مكاقؼ الت عم ـ االحقة

بلب الحياتية كالت كاصؿ لطي الميارات لكتابة ك ميارات اتطكير  لخرائط العقؿ دكر في .6
ككنيا تخاطب الميارات الث مانية  المجمكعة الت جريبية مف خبلؿ رسـ كتصميـ خرائط العقؿ

العقمية األساسية الثمانية ميارة )الكصؼ، كالت عريؼ، كالمقارنة، كالت تابع، كالت صنيؼ، 
 كالت حميؿ، كالسبب كالن تيجة، كالميتشابيات(.

. اىتمت استراتيجية خرائط العقؿ بعناصر المنيج حيث جعمت مف الط الب محكر العممية 7
كىذا ينسجـ  بإعتباره المرشد كالمكجو لعممية الت عم ـ اميا بدكر المدر س، ككذلؾ اىتمالت عميمية

 .     مع تكجييات النظرية البنائية لمفيـك التعميـ
ٌف أ . إٌف استراتيجية خرائط العقؿ ىي مف اإلستراتيجيات البنائٌية الحديثة التي تتمحكر عمى8

المعنى الذم يركز عمى ربط  حكر عمى الت عم ـ ذمالط الب يبني معرفتو بنفسو، كما تتم
مة جديدة المعمكمات الجديدة بالمعمكمات الس ابقة لمط الب لتندمج كبل المعمكمتيف لتككف معمك 

 زبؿ في الت عم ـ.كىذا ما أكدتو نظرٌية أك 
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ب . إٌف تضميف استراتيجية خرائط العقؿ في خطكتيا األخيرة عمى الت قكيـ منح الط بل9
حتى ىما أثناء خطكة تقكيـ الت فكير،المشاركيف فرصة الحصكؿ عمى الت عزيز كالتشجيع كتكرار 
 رتبط بتعزيز كتشجيع خارجي.  أ أصبح الت عزيز ذاتيا كىذا ما أكدتو النظرٌية الٌسمككية ككنو

 ( 2009كدراسة ) عبد الرحمف ، ، ات سابقةتيجة تتفؽ مع نتائج دراسىذه الن   كافٌ     
 ( 2013العزاكم،  كدراسة ) ،( 2013، يبيالعت دراسة ) ( 2011 ،) عبد الخالؽ كدراسة

 .( 2015( كدراسة ) نصار، 2014كدراسة ) الخطيب ، 
 

 الن تائج الخاصة بالت فكير الت أممي :عرض ثانيان :  
فرية الثانية "       ئية عند حصاإداللة  اال يكجد فرؽ ذلغرض الت حقؽ مف الفرضية الص 

س در  التي تي  جريبيةبلب المجمكعة الت  بيف متكسط درجات طي (  0.05) مستكل داللة
ابطةكمتكسط درجات المجمكعة الخرائط العقؿ  باستراتيجية لط ريقة س بادر  التي تي  ض 
 "أمميفكير الت  في الت   اإلعتيادية

فرية الثانية قاـ الباح الفرضية جؿ اختبار صحةأكمف      ث باإلجراءات اآلتية: الص 
ـ  أيٍدًخمػػت البيانػػات SPSS-V18 اسػػتعاف الباحػػث بالحقيبػػة اإلحصػػائية برنػػامج )      ( ثػػ

ـ  تطبيػػػؽ قػػػانكف اإلختبػػػار التػػػائي لعينتػػػيف  ٌف مسػػػتقمتيف غيػػػر متسػػػاكيتيف، تبػػػيف أالمطمكبػػػة كتػػػ
   مؼ معيػػار ( كانحػػرا 20.371)المتكسػػط الحسػػابي لػػدرجات طيػػبلب المجمكعػػة الت جريبيػػة بمػػغ 

درجات المجمكعػػػة لػػػ المتكسػػػط الحسػػػابيفػػػي حػػػيف بمػػػغ  (، 31.708كتبػػػايف )  (،5.631 )
ػػػ كانػػػت القيمػػػػة ك ( 23.727كتبػػػايف )  (،4.871 ( كانحػػػراؼ معيػػػارم )16.861 ) ابطةالض 

أكبػػػر مػػػف  (69)( كدرجػػػة حريػػػة 0.05( عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ) 2.812 التائيػػػة المحسػػػكبة )
فرؽ  كجكد دؿ عمىىذا ي،(ب -4أ( ك ) -4)ممحؽ (، 2.000اكم )القيمة الجدكلية التي تس

سػػػػط درجػػػػات ة بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات طيػػػػبلب المجمكعػػػػة الت جريبيػػػػة، كمتك إحصػػػػائي اللػػػػةدذك 
ابطة في ا ، مما يدؿ عمى ختبار الت فكير الت أممي ، لصالح المجمكعة الت جريبيةالمجمكعة الض 

عمػػػى خػػػرائط العقػػػؿ عمػػػى كفػػػؽ اسػػػتراتيجية درسػػػت  التػػػيجريبيػػػة بلب المجمكعػػػة الت  تفػػػكؽ طيػػػ
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ختبػار، كبػذلؾ عتياديػة فػي اإلريقػة اإلالط  عمى كفؽ  التي درست ابطة بلب المجمكعة الض  طي 
 ايكجد فػرؽ ذ "التي تنص عمى أنو  ، كتقبؿ الفرضية البديمةكلىاأل فريةترفض الفرضية الص  

 جريبيػةبلب المجمكعػة الت  درجات طي  بيف متكسط(  0.05) حصائية عند مستكل داللةإداللة 
ػػػابطةكمتكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة الخػػػرائط العقػػػؿ  س باسػػػتراتيجيةدر  التػػػي تيػػػ س در  التػػػي تيػػػ ض 

  ( 13 ، جدكؿ ) أمميفكير الت  في الت   لط ريقة اإلعتياديةبا
 (  13جدول ) 

بة والجدولٌة المتوسط الحسابً واإلنحراف المعٌاري والتباٌن والقٌمة الّتائٌة المحسو

أملً. فكٌر الت  ابطة فً اختبار الت   والداللة اإلحصائٌة لدرجات المجموعتٌن الت جرٌبٌة والض 

 المجمكعة
عدد 
أفراد 
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

نحراؼ اإل 
 المعيارم

 التبايف
الداللة  *tالقيمة التائية 

اإلحصائية 
0.05 

 الجدكلية المحسكبة

 31.708 5.631 20.371 35 جريبيةالت  
 دالة 2.000  2.812

 23.727 4.871 16.861 36 ابطةالض  

 (.69( كبدرجة حرية )0.05عند مستكل داللة ) 2.000)*القيمة التائية الجدكلية تساكم)
فكير الت  ع ابفي المتغير الت   خرائط العقؿر لممتغير المستقؿ استراتيجية ػـ األثػكلبياف حج 
ηتا " ػاس مربع إيػمقيمد الباحث اعتت أممي، ال

" t2ـ تأثير المتغير المستقؿ إذ "ػ"  لتحديد حج2
ـ  ػدرجات الحري dfكبة، ػمة )ت( المحسػمربع قي ( التي تعبر عف dمة )ػحساب قي ة. كمف ث

ηمتيػـ التأثير كباعتماد األساليب اإلحصائية لحساب قيػحج
2( ،d .)( 14 جدكؿ .) 

 (  14جدول )

أملً  d) قٌمة ( وη2)قٌمة  فكٌر الت   ( المقابلة لها ومقدار حجم التأثٌر على الت 

 المتغير المستقؿ
المتغير 
 التابع

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

قيمة ايتا 
(η

2) 
قيمة 

(d) 
حجـ 
 التأثير

التدريس عمى كفؽ 
 خرائط العقؿ استراتيجية 

 فكيرالت  
   الت أممي

 متكسط 0.68  0.103  69  0.812



 ( 133 ).............................................................................. عـابن الّرـالفص

 

 

مة مناسبة ػ( كىي قي0.68 (ر البالغ ػـ األثػ( التي تعكس مقدار حجdمة )ػتخراج قيكباس     
 ت أمميفكير الفي الت  خرائط العقؿ لمتغير استراتيجية  متكسطدار ػـ التأثير كبمقػلتفسير حج

 متكسطير ػـ التأثػ(، الذم رأل بأف حج Kiess,1996 عو )ػدرج الذم كضعمى كفؽ الت  
 (.  12 جدكؿ) (،  Kiess,1996:164المذككر في ) Cohen ) )وػيبحسب ما أشار إل

 

 الن تائج الخاصة بالت فكير الت أممي :ر كمناقشة تفسي 
الست عمى  عمى كفؽ خطكاتيا خرائط العقؿ ثر استراتيجية أأشارت نتائج البحث إلى     

ت فكير الن شط في محتكل الك عرض الميارة المطمكب تعمميا، ك الت كالي)الت قديـ كالت ييئة، 
لى كجكد فركؽ ذك داللة كتقكيـ الت فكير( إتطبيؽ الت فكير، ك الت فكير في الت فكير، ك المكضكع، 

ابطة في اختبار الت فكير  إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة الت جريبية كالمجمكعة الض 
خرائط العقؿ عمى  عمى كفؽ تي درستال جريبيةبلب المجمكعة الت  طي الت أممي ىذا يعني تفكؽ 

الت فكير  اختبار فيعتيادية عمى كفؽ الطريقة اإل التي درست ابطةبلب المجمكعة الض  طي 
 : إلى اآلتي الت أممي، كىذا يعكد بحسب رؤية الباحث

إف  الت دريس باستراتيجية خرائط العقؿ تعرض محتكل الد رس بالخريطة المناسبة لمميارة . 1
بصكرة مشكقة كمثيرة لمت فكير الجماعي مع تبادؿ كجيات الن ظر كىذا ما ساعد  لت عم ـقيد ا

  الط بلب عمى الت فكير الت أممي.
إف  عرض محتكل الد رس عمى كفؽ ىذه االستراتيجية لط بلب المجمكعة الت جريبية بييئة . 2

يارات الت فكير الت أممي مف لى  تحسيف مة كصكر جذابة ككممات مختصرة أدل إرسـك ممكن
لى استنتاجات كتفسيرات إخبلؿ المبلحظة البصرية كالتأمؿ بعناصر المكقؼ كالكصكؿ 

   كحمكؿ لمشكمة ما.
في إثارة  الحديثة في عرض خرائط العقؿ أسيـ اف  استخداـ الكسائؿ الت عميمية كالت قنيات. 3

 بلب المجمكعة الت جريبية.الد كافع البلزمة لمت فكير الت أممي لدل طي 
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لى عممية عقمية أساسية، ع ككؿ خريطة تستند إأنكاثمانية إف تضميف خرائط العقؿ عمى . 4
 .ساىـ ىذا الت نكع في تحسيف ميارات الت فكير الت أممي لدل الط بلب

          دراسةك  ( 2005كدراسة ) كشكك،، ات سابقةتيجة تتفؽ مع نتائج دراساف ىذه الن       
       كدراسة (2011الحارثي، )كدراسة  (2010) القطراكم،كدراسة (  2007) الشكعة، 

 .( 2016( كدراسة ) الياشمي،  2013) زنكنة،
 

 :ستنتاجات ثانيان: اإل 
 في ضكء نتائج ىذا البحث تكصؿ الباحث إلى اإلستنتاجات اآلتية :

     ب الصػػػؼ الثػػػامف األساسػػػي فػػػيفػػػي رفػػػع تحصػػػيؿ طيػػػبل خػػػرائط العقػػػؿ الثمانيػػػة ليػػػا دكر .1
 . كتحسف مستكل الت فكير الت أممي لدييـ  مادة عمـ األحياء

 .. أثر خرائط العقؿ في الت حصيؿ أكبر مف مف أثرىا في الت فكير الت أممي2
 .. خرائط العقؿ حسنت ميارات التكاصؿ3
 . طكرت طريقة التعبير الكتابية عند الط بلب.4
ئؽ معالجة المشكبلت لدل الطبلب ألنيا تزكدىـ بطريقة منطقيػة لعػرض . حسنت مف طرا5

 المعرفة كمعالجتيا.
 

 : كصياتثالثان: الت   
 : ، يكصي الباحث باآلتيالحالي كاستنتاجاتو  في ضكء نتائج البحث     

المدارس في باستراتيجية خرائط العقؿ مادة عمـ األحياء يس درً التأكيد عمى ضركرة ت .1 
 .الت حصيؿ كالت فكير الت أممي مستكلككنيا ترفع سية األسا

لى اإلىتماـ باألنشطة كالكسائؿ الت عميمية كالت قنيات سي عمـ األحياء إلى مدر  دعكة إ. 2 
تعمؿ عمى رفع مستكل الت حصيؿ الحديثة خبلؿ عرض المادة العممية في الد رس ككنيا 

 لط بلب.  لدل ا كالت فكير الت أممي
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لى المعنييف في المدارس كمديريات الت ربية بتييئة بيئة صفية مبلئمة لتنمية . دعكة إ3 
 ميارات الت فكير الت أممي لدل الط بلب.

لي كالقائميف عمى تطكير المناىج كزارة الت ربية كالت عميـ العاالمناىج في لى مؤلفي . دعكة إ4
  .ألحياء لممراحؿ األساسية كافةالعقؿ في محتكل مادة عمـ الى تضميف خرائط إ

لى عمؿ دكرات تدريبية قسـ اإلعداد كالت دريب إ  /لى مديريات الت ربية العراقية. دعكة إ5
يس اإلستراتيجيات كالن ماذج يـ كتأىيميـ عمى الت خطيط لتدر لمدر سي مادة عمـ األحياء، لتدريب

 الحديثة كمنيا استراتيجية خرائط العقؿ. 
لى تضميف اإلستراتيجيات الحديثة كمنيا معات ككميات الت ربية العراقية إلى الجا. دعكة إ6

يقيا خبلؿ استراتيجية خرائط العقؿ في برامج إعداد المدر سيف قبؿ الت خرج مما ييي سر تطب
 يس. مزاكلتيـ لمينة الت در 

 : ترحاترابعان: المقْ  
 راسات اآلتية :ترح الباحث إجراء الد  يقٍ 
 جراء دراسة مماثمة لمراحؿ كمكاد دراسية مختمفة في متغيرات أيخرل.. إ1
يؿ جراء دراسة لممقارنة بيف استراتيجية خرائط العقؿ كخرائط المفاىيـ في الت حص. إ2

 .في مراحؿ التعميـ االساسي الد راسي كالت فكير الت أممي
  سات عمـ األحياء.جراء دراسة مقارنة لمت فكير الت أممي لمدٌرسيف كمدرٌ . إ3



 

 املصادر

 املصادر العربية  

 املصادر األجٍبية  
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 املصادر العربيةأواًل :   

 القرآف الكريـ .

  (اثػػػػر سػػػػتراتيجيات مػػػػا كراء المعرفػػػػة فػػػػي تنميػػػػة 2012ابػػػػك بشػػػػير ،اسػػػػماء عػػػػاطؼ " ،)
ميػػػػارات التفكيػػػػر التػػػػأممي فػػػػي منيػػػػاج التكنمكجيػػػػا لػػػػدل طمبػػػػة الصػػػػؼ التاسػػػػع االساسػػػػي 

 ،غزة .التربية، المناىج كطرائؽ التدريسحافظة الكسطى"، جامعة االزىر ، كمية بم
 دار المسيرة ،عماف.7، طعمـ النفس التربكم(،2009) أبك جادك، صالح محمد عمي ، 
 تعميـ التفكير النظرية(،  2010 كمحمد بكر نكفؿ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

   .عماف ،رة يسالمدار  ،3، طكالتطبيؽ                            
 رة يس، دار الم 11ط كم" " عمـ النفس الترب(، 2014) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  ( 2007أبك رياش ، حسيف محمد  ،)عماف رةيس، دار الم 1، ط التعمـ المعرفي ،. 
  ( ميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي فػػػي محتػػػكل منيػػػاج  2010أبػػػك نحػػػؿ ، محمػػػد عبػػػد اهلل " ،)

،  رسالة ماجستير منشكرةالتربية االسبلمية لمصؼ العاشر كمدل اكتساب الطمبة ليا " 
 ، غزة . ة ، الجامعة االسبلميةتربيكمية ال

 ( ،1991 األزيرجاكم ، فاضؿ محسف ،)جامعػة المكصػؿ، أسػس عمػـ الػنفس التربػكم ،
 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، المكصؿ.

 (مستكل القدرة عمى التفكير التأممي لدل معممي العمـك  2011األستاذ، محمكد حسف " ،)
"، المجمػد ة جامعة األزىر غزة، سمسمة العمـك اإلنسانيةمجمفي المرحمة األساسية بغػزة، 

 .ف، عما P1340(، B( )1(، العدد ) 13) 
  ( 2009أمبػػػك سػػػعيدم، عبػػػد اهلل بػػػف خمػػػيس، كسػػػميماف بػػػف محمػػػد البمكشػػػي  ،) طرائػػػؽ

 المسيرة ، عماف.  ، دار1، طتدريس العمـك مفاىيـ  كتطبيقات عممية
 ( العبلقػة 2005 بركػات، زيػاد امػيف" ،)  بػيف التفكيػر التػأممي كالتحصػيؿ لػدل عينػة مػف

الطػػػبلب الجػػػامعييف كطػػػبلب المرحمػػػة الثانكيػػػة فػػػي ضػػػكء بعػػػض المتغيػػػرات الديمغرافيػػػة"   
، العػػػدد  6، المجمػػػدمجمػػػة العمػػػـك التربكيػػػة كالنفسػػػية ،كميػػػة العمػػػـك ،جامعػػػة البحػػػريف،
4(،97,126  .) 
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  ( اثػػػػر اسػػػػتخداـ اسػػػػتر  2013بنػػػػي فػػػػارس، محمػػػػكد جمعػػػػة "،) اتيجية خػػػػرائط العقػػػػؿ فػػػػي
اكتسػػػػاب المفػػػػاىيـ التاريخيػػػػة كتنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر االبػػػػداعي لػػػػدل طػػػػبلب المرحمػػػػة 

 مجمػػة الجامعػػة االسػػالمية لمدراسػػات التربكيػػة كالنفسػػيةالمتكسػطة فػػي المدينػػة المنػػكرة " 
 .4، ع  21،جامعة طيبة ،الرياض ،ـ

  ( 2005بكزاف ، تكني ،)  جرير لمنشر كالتكزيع ،الرياض.، مكتبة  1،ط  العقؿ أكالن 
  مكتبة جرير1،ط " الكتاب االمثؿ لخرائط العقؿ "( ،  2009ػ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، 

 الرياض.             
 الرياض. ر لمنشر كالتكزيع،، مكتبة جري6، طخريطة العقؿ(،  2010)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  (2008البيػػػػاتي، عبػػػػد الجبػػػػار تكفيػػػػؽ  ،) اإلحصػػػػاء كتطبيقاتػػػػو فػػػػي العمػػػػـك التربكيػػػػة

    ، عماف. إثراءدار  ، 1، طكالنفسية
 ( 2010التمبػػاني، ىنػػاء "،) فعاليػػة اسػػتخداـ خػػرائط التفكيػػر فػػي تنميػػة التحصػػيؿ كميػػارات

ماجسػتير  رسػالةب المرحمػة االعداديػة " ،التفكير كاتخاذ القرار في مادة العمـك لدل طػبل
 ، كمية البنات ، جامعة عيف شمس. غير منشكرة

  ( 2099التميمػي، محمػكد كػاظـ ،) دار الكتػػب كيػػؼ تكتػب بحثػان أك رسػػالة ماجسػتير ،
 كالكثائؽ، بغداد.

  دار  3،ط  تعمػيـ التفكيػر مفػاىيـ كتطبيقػات(،  2007) جركاف ، فتحي عبػد الػرحمف ،
 .كالتكزيع ، عمافكر لمنشر الف

   ( 2014الجنابي، أحبلـ حميد نعمة  ،) " فاعميػة خػرائط التفكيػر فػي التحصػيؿ كاالتجػاه
، مجمػػة كميػػة التربيػػة ، جامعػػة القادسػػية لعممػػي "،نحػػك الفيزيػػاء لػػدل طالبػػات الخػػامس ا

 . (  18العدد )
  ( أثػر االسػػئمة السػػابرة فػػي تنميػػة ا 2011الحػارثي، حصػػة بنػػت حسػػف حاسػػف " ،) لتفكيػػر

التأممي في مقػرر العمػـك لػدل طالبػات الصػؼ االكؿ المتكسػط فػي مدينػة مكػة المكرمػة " 
 جامعة اـ القرل ، كمية التربية ، الرياض . رسالة ماجستير منشكرة ،
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  ( أثػػػر اسػػػتراتيجية التسػػػاؤؿ الػػػذاتي فػػػي  2015الحسػػػني، أسػػػماء عبػػػد الػػػرحمف حنػػػيف" ،)
رسػػػػالة ل طالبػػػػات الصػػػػؼ االكؿ متكسػػػػط " تحصػػػػيؿ الرياضػػػػيات كالتفكيػػػػر التػػػػأممي لػػػػد

 .ابف الييثـ لمعمـك الصرفة " ، جامعة بغداد ، كمية التربيةماجستير غير منشكرة
  ( 1986حمداف، محمد زياد  ،) تقييـ التحصػيؿ كاختباراتػو كعممياتػو كتكجييػو لمتربيػة

 ، دار التربية الحديثة ، عماف. 2، طالمدرسية 
  ( 1975الحنفػػػي، عبػػػد المػػػنعـ  ،)مكتبػػػة مكسػػػكعة عمػػػـ الػػػنفس كالتحميػػػؿ النفسػػػي ،

 القاىرة. مدبكلي،
  ( 2008الحيمة، محمد محمكد  ،)دار المسيرة، 4، ط تصميـ التعميـ نظرية كممارسة ،

 عماف.
  ( بناء برنامج تعميمي  2015الخطاط ، سامي حميد كاظـ " ،)–  تعممي لتكظيؼ آيػات

ي تحصػػيؿ مػػادة الكيميػػاء البلعضػػكية كتنميػػة االعجػػاز العممػػي فػػي القػػراف الكػػريـ كأثػػره فػػ
 ، كمية التربيػة اطركحة دكتكراه ، غير منشكرةالتفكير التأممي عند طمبة قسـ الكيمياء " 

 .جامعة بغداد،  ابف الييثـ لمعمـك الصرفة
  ( أثػػر اسػػتراتيجيتي الخػػرائط المفاىيميػػة كخػػرائط العقػػؿ  2014الخطيػػب، محمػػد أحمػػد ،)

ت لدل طبلب الصؼ الثاني ية كميارات التفكير البصرم في الرياضيافي البنية المفاىيم
 .1،ع 26، ـ ، جامعة الممؾ فيد مجمة العمـك التربكية المتكسط،

  ( فاعميػػػة أسػػػتراتيجية خػػػرائط التفكيػػػر القائمػػػة  2013الخفػػػاجي، سػػػحر حسػػػيف فاضػػػؿ" ،)
رسػالة ماجسػتير عمى الدمج في تحصيؿ طالبات المرحمة االعدادية في مادة التػاريخ "، 

 . معة ديالىجا ،، كمية التربية منشكرةغير 
  ( فاعميػػػة اسػػػتراتيجية التقػػػكيـ المغػػػكم فػػػي تنميػػػة  2010خكالػػػدة، أكػػػـر صػػػالح محمػػػكد "،)

ميػػػػارات التعبيػػػػر الكتػػػػابي كالتفكيػػػػر  التػػػػأممي لػػػػدل طمبػػػػة المرحمػػػػة االساسػػػػية العيميػػػػا فػػػػي 
 ، عماف.العميا، جامعة عماف  لمدراسات طركحة دكتكراهأاالردف"، 

  التقػػكيـ المغػػكم فػػي الكتابػػة كالتفكيػػر التػػأممي(،  2012) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، 
 ، عماف. ، دار الحامد 1ط
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 تحصػػيؿ يجية االدراؾ فػػي، " أثػػر منشػػطات اسػػترات(2006) الػػدايني، بتػػكؿ محمػػد جاسػػـ 
طركحػػػػة دكتػػػػكراه غيػػػػر أ العقميػػػػة" طالبػػػػات الصػػػػؼ الخػػػػامس العممػػػػي كتنميػػػػة ميػػػػاراتيف

 جامعة بغداد. ،الييثـ ابف لمعمـك الصرفة ، كمية التربيةمنشكرة
 اختبػار المصػفكفات المتتابعػة (،  1983) كمػاىر طاقػة ك ككماريػا الدباغ، فخرم طارؽ

  ، المكصؿ.مطبعة جامعة المكصؿ ،لمعراقييف
 ( 2000الدليمي، إحساف عميكم كعدناف محمكد الميداكم،) دار 1ط، القياس كالتقكيـ ،

 بغداد. ،الكتب كالكثائؽ
 _____________________________ (2005) ،2، طالقيػػػػػػػاس كالتقػػػػػػػكيـ ،

 أحمد الدباغ، بغداد. مكتبة
 ( 2014الدليمي، عصاـ حسػف ،) دار صػفا1، طيػةالنظرية اْلبنائية كتطبيقاتيا التربك ، ،

 .عماف
  ( 1989دم بكنك، ادكار ،)يػاد احمػد  تعميـ التفكير ، ترجمة عادؿ عبػد الكػريـ ياسػيف كا 

 ، الككيت . قدـ العممي إدارة التأليؼ ، مؤسسة الككيت لمت 1ممحـ ط
 ( 2008الربيعػي، نائػػؿ ىاشػػـ فاضػػؿ  )،  أثػػر التػدريس عمػػى كفػػؽ ثػػبلث اسػػتراتيجيات "

المفػػاىيـ اإلحيائيػػة لػػدل طػػبلب الصػػؼ الثػػاني المتكسػػط كدافعيػػتيـ تعميميػػة فػػي اكتسػػاب 
أبػف  لمعمػـك الصػرفةميػة التربيػة ، كأطركحة دكتكراه  غير منشكرة لتعمـ عمـ األحياء " ، 

 . جامعة بغداد، الييثـ 
  طرائػػػؽ كنمػػػاذج تعميميػػػة فػػػي (،  2005)  فاطمػػػة عبػػػد األميػػػرميػػػدم ك رزكقػػػي، رعػػػد

 .، بغدادلغفراف لمخدمات الطباعيةمكتبة ا ،1، طتدريس العمـك
 (،  2012ك محمد ابراىيـ عاشكر ك زينب طعمة عصماف ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ، دار الكتب الكثائؽ ، بغداد   2ط اساليب تدريس العمـك ،                         
 التفكير كانكاعو )انماطو(( ، 2013كسيى ابراىيـ عبد الكريـ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ، 

 بغداد . ،مكتبة الكمية لمطباعة  ،1ج                         
 عماف المسيرة  ،دار1ط،التفكير كأنماطو(، 2015)كسيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،. 
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 تدريس ،( 2015ككفاء عبد اليادم نجـ ك زينب عزيز احمد )  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .، بغداد 2،ج مـك كاستراتيجياتوالع

 ( فاعميػػة اإل2010الركػػابي، قصػػي قاسػػـ جايػػد" ،) نمػػكذج التػػكليفي فػػي تحصػػيؿ طػػبلب
،  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرةكدافعيػػتيـ لػػتعمـ مػػادة االحيػػاء " متكسػػط الصػػؼ الثػػاني
 جامعة بغداد.، ابف الييثـ  لمعمـك الصرفة كمية التربية

  (،2011عمػػػي بنػػػي دكمػػػي ك عمػػػر حسػػػيف العمػػػرم)الركاضػػػية، صػػػالح محمػػػد ك حسػػػف 
 .ف، زمـز ناشركف كمكزعكف، عما1، ط التكنمكجيا كتصميـ التدريس

  فيصػػػػؿ جبػػػػار عيسػػػػى ك منيػػػػر راشػػػػدزايػػػػر، سػػػػعد عمػػػػي ك سػػػػماء تركػػػػي داخػػػػؿ ك عمػػػػار 
 .1،ج1، ط المكسكعة التعميمية المعاصرة(، 2014)

 ( 2007 الزغػكؿ، عمػاد عبػد الػرحيـ ، شػاكر عقمػة المحاميػد ،) سػيككلكجية التػدريس 
 .، المسيرة عمافدار،  1، طالصفي

 ( 2004الزند، كليد خضر،)  نماذج كتطبيقػات  –الجذكر النظرية  –التصاميـ التعميمية
 اكاديمية التربية الخاصة، الرياض. ، 1دراسات كبحكث عربية كعالمية ،ط –

  ( أثػػر اسػػتراتيجيتي القبعػػا 2013زنكنػػة، سػػكزاف دريػػد احمػػد" ،) ت السػػت كالجػػدكؿ الػػذاتي
"، في تحصيؿ الكيمياء كتنميػة الميػارات العقميػة كالتفكيػر التػأممي لطالبػات االكؿ متكسػط

 .جامعة بغداد، ، كمية التربية لمعمـك الصرفة ابف الييثـاطركحة دكتكراه غير منشكرة
  ( فاعمية استراتيجية العنقكد في تنمية التفكي 2015زنكنة، مركة عدناف فرج "،) ر التأممي

 ، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػػكرةلػدل طالبػات الصػؼ الرابػع االدبػي فػي مػادة التػاريخ " 
 .جامعة ديالى ،كمية التربية

  ( 2015الزىيرم، حيدر عبد الكريـ محسػف ،)) التدريس الفع اؿ )استراتيجيات كميػارات 
 .، عماف، دار اليازكرم 1، ط

  1،ج مناىج البحث فػي التربيػة(، 1981) محمد الغناـ الزكبعي، عبد الجميؿ ك أحمد ،
 مطبعة جامعة بغداد.
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   (1988 ،)  دار المكتبػػػات 1، ط تجاىػػػات كالميػػػكؿ العمميػػػة فػػػي تػػػدريس العمػػػـكاإل ،
 .كالكثائؽ الكطنية ، عماف

 النظرية اْلبنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك (،2007) زيتكف، عايش محمكد ،  
 ، عماف.، دار الشركؽ1ط                             

 العمكـ   تجاىات العالمية المعاصرة في مناىجاإل ( ،  2010) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .دار الشرؽ لمنشر كالتكزيع ، عماف، 1، ط كتدريسيا

  ، سمسػػمة التػػدريس رؤيػػة فػػي طبيعػػة العمػػـك(،  1998كمػػاؿ ) زيتػػكف، حسػػف كزيتػػكف ،
 ،عالـ الكتب، القاىرة. 1أصكؿ التدريس، ط

  (2005الزيػػػكد، نػػػادر فيمػػػي، كىشػػػاـ ،عػػػامر عميػػػاف ،)  مبػػػادئ القيػػػاس كالتقػػػكيـ فػػػي
 . ، عماف ، دار الفكر3، ط التربية

  ( 2014السػػػامرائي، قصػػػي محمػػػد ك رائػػػد ادريػػػس  ،)ي طرائػػػؽ االتجاىػػػات الحديثػػػة فػػػ
 .، دار دجمة ، عماف 1،ط التدريس

  (اثر برنامج لتعميـ التفكير في حؿ المشكبلت  2012السعدكف، زينة عبد المحسف "،) 
 ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة، "كالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ مف المرحمة االبتدائية   
 بغداد.عة جامابف الييثـ،  لمعمـك الصرفة جامعة بغداد، كمية التربية   
  ( أثر األساليب التدريبية عمى التحصيؿ في مػادة  2007السقاؼ، منى عمكم حسف "،)

ة ، كميػػػ رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة ،الرياضػػػيات كاتجاىػػػاتيـ فػػػي المرحمػػػة الثانكيػػػة"
 .التربية جامعة عدف

  سػػػمماف، شػػػياب أحمػػػد كعبػػػد الكػػػريـ عبػػػد الصػػػمد كميػػػدم حطػػػاب صػػػخي كعمػػػي حسػػػيف
 .، بغداد7، طعمـ األحياء لمصؼ الثاني متكسط( 2016مي احمد )حمادم كحسيف ع

 ( 2016شاكر، ىدل محمػكد ك منتيػى فيػد بريسػـ   ،) " اثػر اسػتراتيجيتي خػرائط التفكيػر
كحدائؽ االفكار في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة االدب كالنصكص 

 (25)جامعة بابؿ، العدد، "انيةمجمة كمية التربية االساسية لمعمـك التربكية كاالنس" 
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  ( أثر إستر  2008الشحماني، عمي غني عبد المجيد " ) اتيجية صياغة التعميمات عمػى
نمػػكذج ىيمػػدا تابػػا فػػي تحصػػيؿ مػػادة عمػػـ األحيػػاء كميػػارات التفكيػػر العممػػي لػػدل إكفػػؽ 

لمعمػـك ، كميػة التربيػة  رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرةطالبات الصػؼ الخػامس العممػي " 
 .ابف الييثـ، جامعة بغدادصرفة ال

  (،مسػػػتكل التفكيػػػر التػػػأممي لػػػدل طمبػػػة البكػػػالكريكس كالدراسػػػات  2007الشػػػكعة، عمػػػي ،)
( 21،المجمػػد ) مجمػػة جامعػػة النجػػاح لمعمػػـك االنسػػانية العميػا بجامعػػة النجػػاح الكطنيػػة ،

 (1160-1163(،فمسطيف، )4العدد )
  ( أثػػر اسػػترا 2011الشػػمرم، ثػػاني حسػػيف خػػاجي ،) تيجيتي المحطػػات العمميػػة كمخطػػط

البيت الدائرم في تحصيؿ مادة الفيزيػاء كتنميػة عمميػات العمػـ لػدل طػبلب معاىػد اعػداد 
، لمعمػػػـك الصػػػرفة ، كميػػػة التربيػػػة ابػػػف الييػػػثـ، اطركحػػػة دكتػػػكراه غيػػػر منشػػػكرةالمعممػػػيف 

 .جامعة بغداد
  ( التفاعػػػؿ بػػػيف خػػػرائط التفكيػػػر كالن 2008صػػػادؽ، منيػػػر مكسػػػى " ، ) مػػػك العقمػػػي فػػػي

، مجمػة تحصيؿ العمـك كالتفكير االبتكارم كاتخاذ القرار لتبلميذ الصػؼ الثالػث اعػدادم" 
 .، المجمد الحادم عشر( 2، العدد )  التربية العممية

  ( أثػػػر اسػػػتراتيجية بػػػاير فػػػي تحصػػػيؿ مػػػادة الجفرافيػػػة  2014طعػػػاف، شػػػجاع محمػػػد "،)
،  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرةط " كالتفكيػػر التػػأممي لػػدل طػػبلب الصػػؼ االكؿ متكسػػ

 . جامعة بغداد ،كمية التربية ابف رشد
  ( 2014عابد، فاطمة نعماف عبد العزيز  "،) فاعمية ادكات كيػب كتنميػة ميػارات تصػميـ

خػػرائط التفكيػػر كالتكاصػػؿ لػػدل الطمبػػة المدرسػػيف بكميػػة التربيػػة بجامعػػة االقصػػى بغػػزة "، 
 .، غزةية، الجامعة االسبلميةة الترب، كمي رسالة ماجستير منشكرة

  ( 2006العبػػػػػػػادم، رائػػػػػػػد خميػػػػػػػؿ  ،)مكتبػػػػػػػة المجمػػػػػػػع  1، ط اإلختبػػػػػػػارات المدرسػػػػػػػية ،
 .ف،عماربيالع
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  ( اثر استراتيجيتي سامبر كالخرائط الذىنية في  2016عباس، دمشؽ محمد مكسى " ،)
 اطركحػػػة تحصػػػيؿ طالبػػػات الصػػػؼ األكؿ متكسػػػط لمػػػادة الفيزيػػػاء كتفكيػػػرىف االبػػػداعي "

 .، جامعة بغدادلمعمـك الصرفة ، كمية التربية ابف الييثـدكتكراه غير منشكرة 
  ( 2011عبد الخالؽ، تمارا ميثـ   ،) " اثر خرائط التفكير في تحصيؿ مادة عمػـ االحيػاء

 رسالة ماجستير رسػالة غيػر منشػكرةكميارات التفكير العممي لطالبات الثاني متكسط " 
 .، جامعة بغدادابف الييثـرفة لمعمـك الص، كمية التربية 

  ( خرائط التفكيػر لتػدريس بعػض فاعميػة  2009عبد الرحمف، سناء عبد العظيـ السيد" ،)
استخداـ مادة العمـك في التحصيؿ كاكتساب ميارات حػؿ المشػاكبلت لػدل تبلميػذ مرحمػة 

امعة ية كطرؽ التدريس، جكمية الترب رسالة ماجستير غير منشكرة ،التعميـ االساسي "، 
 .الزقازيؽ

  التػػػػدريس التػػػػأممي مػػػػدخؿ لمتنميػػػػة المينيػػػػة (، 2017) اشػػػػرؼ بيجػػػػات قػػػػكم،العبػػػػد
 ، الناشر رابطة التربكييف العرب سمسمة الكتاب الجامعي.1،طلممعمـ

  ( 2010عبد اليادم، فخرم  ،)دار اسامة لمنشر كالتكزيػع 1، طعمـ النفس المعرفي ، ،
 .عماف

 ( 2005 عبػد الكىػاب، فاطمػة " ،) فعاليػة اسػتخداـ بعػض اسػتراتيجيات مػا كراء المعرفػة
في تحصيؿ الفيزياء كتنمية التفكير التأممي كاالتجاه نحك استخداميا لدل طػبلب الصػؼ 

 . ، القاىرة4 ع ، 8، ـ مجمة التربية العمميةالثاني الثانكم األزىرم"، 
 الفػبلح،  بػة،مكت1 ط"المدرسػي كالمنيػاج التفكيػر( ،2003عػزك )  كعفانػة ، عبيػدكلػيـ

 .بيركت
  ( فاعميػة خػرائط التفكيػر فػي تنميػة  2013العتيبي، كضػحى بنػت حبػاب بػف عبػد اهلل "،)

ممخػص  عادات العقؿ كمفيـك الذات االكاديمي لدل طالبػات قسػـ االحيػاء بكميػة التربيػة"
،  1، ع  5، ـ بحػػث مقػػدـ الػػى مركػػز التميػػز فػػي تطػػكير تعمػػيـ العمػػـك كالرياضػػيات 

 سعكد ،الرياض.جامعة الممؾ 
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  ( 2013العجػػػرش، حيػػػدر حػػػاتـ فػػػالح  ،) اسػػػتراتيجيات كطرائػػػؽ معاصػػػرة فػػػي تػػػدريس
 .، عماف ف، دار الرضكا 1، ط  التاريخ

  ( 2013العػػزاكم، أزىػػار برىػػاف اسػػماعيؿ  ،) " اثػػر خػػرائط التفكيػػر كأنمػػكذج المكعػػب فػػي
سػػط كتحصػػيميف تنميػػة ميػػارات التفكيػػر فػػكؽ المعرفػػي لػػدل طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتك 

لمعمػـك الصػرفة،  ، كمية التربيػة ابػف الييػثـ اطركطة دكتكراه غير منشكرة " لمادة الفيزياء
 . جامعة بغداد

  (2007العزاكم، رحػيـ يػكنس كػرك  ،)1، ط القيػاس كالتقػكيـ فػي العمميػة التدريسػية ،
 .، عماف ةدار دجم

  ( 1989العساؼ، صالح بف حمػد  ، )1ط مػـك السػمككية ،المدخؿ الى البحػث فػي الع 
 .، المديرية العامة لممطبكعات ، الرياض

  ( 2009عطكم، جكدت عزت  ،)دار الثقافة لمنشر كالتكزيع اساليب البحث العممي ،. 
  ( 2008عطيػػة، محسػػف عمػػي " ،)1"، طاالسػػتراتيجيات الحديثػػة فػػي التػػدريس الفعػػاؿ ،

 ، عماف.دار صفا
 1، ط الجكدة الشاممة كالجديدة في التدريس (، 2009) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، 

 .، عماف صفا دار                               
 عماف.،، دار صفا1،ط التعمـ أنماط كنماذج حديثة،(2016)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ،مسػػتكل ميػػارات التفكيػػر التػػأممي فػػي مشػػكبلت 2002) عػػزك ك فتحيػػة المكلػػك ) عفانػػة

مجمػػػة التربيػػػة التػػػدريب الميػػػداني لػػػدل طمبػػػة كميػػػة التربيػػػة بالجامعػػػة االسػػػبلمية بغػػػزة ، 
 (. 1،)  5،العممية

 منػاىج كطرائػؽ (،   2011ف يػكنس، كفاطمػة عبػد األميػر الفػتبلكم )العفػكف، ناديػة حسػي
،  .، دار الصفاء، عماف 1ط تدريس العمـك

 كفقان  مـ العمـكتدريب مع (، 2012، حسيف سالـ مكاكف  ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .عماف ،، دار صفا1، طلنظرية اْلبنائية                             
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 انماطػػو (، التفكيػػر 2012)  ، منتيػػى مطشػػر عبػػد الصػػاحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .ف، عما صفا ، دار1طيب تعميمو كتعممو ، كنظرياتو كاسال

 ،1، طاالختبارات كالمقاييس التربكية كالنفسػية(، 2006)  محمػكد الديف صبلح عبٌلـ ،
 .، عمافردار الفك

  دار  1، طتربيػػة الػػدماغ البشػػرم كتعمػػيـ التفكيػػر، ( 2012) عمػػكاف، عػػامر ابػػراىيـ ،
 ، عماف. صفا

  ( اثر  2009العماكم، جيياف احمد" ، ) استخداـ طريقة لعبة االدكار في تدريس القراءة
، رسػػػالة ماجسػػػتيرعمػػػى تنميػػػة التفكيػػػر التػػػأممي لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ الثالػػػث االساسػػػي"، 

 غزة.،الجامعة االسبلمية 
  ( أثػػر دمػػج ميػػارات التفكيػػر ضػػمف المحتػػكل  2014العنبكػػي، أيمػػاف حسػػف مظمػػـك "، )

العقميػػػو عنػػػد طالبػػػات الصػػػؼ الرابػػػع المعرفػػػي فػػػي تحصػػػيؿ مػػػادة عمػػػـ األحيػػػاء كالدافعيػػػو 
، جامعػة ابػف الييػثـ ، كمية التربيػة لمعمػـك الصػرفةرسالة ماجستير غير منشكرةالعممي"، 
 بغداد.

  (1985عكدة، أحمد سميماف  ،)المكتبػة  1، ط القياس كالتقكيـ فػي العمميػة التدريسػية
 .الكطنية ، عماف

 ____________(2000،)األمؿ،عماف دار ،التدريسية العممية في كالتقكيـ القياس  

 القيػػػاس كالتقػػػكيـ فػػػي العمميػػػة(، 1998كخميػػػؿ يكسػػػؼ الخميمػػػي) ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ، القاىرة.، المصريةالتعميمية

  ( 2011العياصػػرة، كليػػد رفيػػؽ )  ،دار  1، ط تػػواسػػتراتيجيات تعمػػيـ التفكيػػر كميارا ،
 .، عماف اسامة

  ( 2016الفتمػػي، حسػػيف ىاشػػـ  ، ) ،عمػػـ التػػدريس كالتعمػػيـ كفنكنػػو المبػػادئ ،النظريػػات
 .افعم ، ، دار الكضاح1، طالنماذج ،االستراتيجيات

 اتجاىػػات حديثػػة لمبحػػث فػػي تػػدريس العمػػـك كالتربيػػة (،  2011محمػػد )  زبيػػدة ،قرنػػي
 .، المكتبة العصرية، القاىرة1، ط ة (العممية) قضايا بحثية كرؤل مستقبمي
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  ( ___________2017 ،)المكتبػػػػػػة ،1،طاسػػػػػػتراتيجيات التعمػػػػػػيـ كخػػػػػػرائط الػػػػػػتعمـ 
 العصرية، القاىرة.

  (1 / 2013قطػػػػػػامي، يكسػػػػػػؼ محمػػػػػػكد ،)دار 1،ط اسػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػتعمـ المعرفيػػػػػػة ،
 .،عمافالمسيرة

  دار المسيرة 1،ط النظرية المعرفية في التعمـ(،  2 /  2013)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، 
 .عماف

 (، 2013قطامي، نايفة ،)عماف رة، دار المسي1، ط نمكذج شكارتر كتعميـ التفكير،. 
 المتشػػابيات فػػي تنميػػة عمميػػاتسػػتراتيجية "أثػػر  ( 2010) عبػػد العزيػػز جميػػؿ ،راكملقطػػا 

رسػالة ". التفكير التأممي في العمـك لدل طبلب الصؼ الثامف األساسيكميارات العمـ . 
 .فمسطيف ، الجامعة اإلسبلمية بغزة ,كمية التربية ،ماجستير منشكرة

  ( التفكيػػر االبتكػػارم عنػػد الطمبػػة المتمييػػزيف 2014القيسػػي، عبػػد الغفػػار عبػػد الجبػػار "،)
 ، جامعة بغداد.  19، العدد ، مجمة العمـك النفسيةعتياديف في المرحمة االعدادية"كاال

  (2007الكبيسػي، عبػػد الكاحػػد  ،)،)دار الحريػػر القيػػاس كالتقكيـ)تجديػػدات كمناقشػػات ،
 عماف.

 ( أثػر برنػامج تقنػي مقتػرح فػي ضػكء االعجػاز العممػي  2005 كشػكك، عمػاد جميػؿ "،)
صػؼ التاسػع االساسػي بغػزة " بالقرآف عمى تنمية التفكير التأممي فػي العمػـك لػدل طمبػة ال

 ، الجامعة االسبلمية ، غزة ، فمسطيف.   رسالة ماجستير  غير منشكرة
  ( أثػػر الطريقػػة االستكشػػافية بالمعػػب فػػي تحصػػيؿ  2008المػػالكي، جػػكاد كػػاظـ فيػػد ، )

رسػالة كتنمية الميارات العقمية لدل تبلميذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي فػي مػادة العمػـك ، 
 ابف الييثـ، جامعة بغداد.لمعمـك الصرفة ، كمية التربية نشكرة ماجستير غير م

  ( 2010محمػػػػػػػد، امػػػػػػػاؿ جمعػػػػػػػة عبػػػػػػػد الفتػػػػػػػاح  ،)اسػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػدريس كالػػػػػػػتعمـ              
 .فالعي، ، دار الكتاب الجامعي1( ، ط نماذج كتطبيقات )

  ( 2011محمػػد، كائػػؿ عبػػد اهلل ك ريػػـ احمػػد عبػػد العظػػيـ  ،)لمدرسػػيتصػػميـ المػػنيج ا   ،
 .رة ،عماف، دار المسي1ط 
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  ( التفػػاكض كعبلقتػػو بػػالتفكير التػػأممي "  2012مرىػػكف، شػػيد صػػبيح حميػػد " ،) رسػػالة
 جامعة بغداد .  ، كمية اآلداب ، ماجستير غير منشكرة

  ،طرائؽ كنماذج تعميميػة فػي تػدريس الرياضػيات(،  2011عباس ناجي ) المشيداني ،
 .، عماف ة، دار اليازكرم العممي 1ط 

  ( 2014مقبؿ، سعيد عبده احمد ك عبلؿ بف العزيمة   " ،) اثر اسػتعماؿ خػرائط التفكيػر
فػػػي تػػػدريس االقتصػػػاد عمػػػى تحصػػػيؿ طالبػػػات الثػػػاني الثػػػانكم االدبػػػي بمحافظػػػة عػػػدف " 

 .(1( ، العدد ) 3، المجمد )  المجمة الدكلية التربكية المتخصصة
  ( 2005ممحػػـ، سػػامي محمػػد  ، )3، ط تقػػكيـ فػػي التربيػػة كعمػػـ الػػنفسالقيػػاس كال  ،

 .، عمافة دار المسير 
 ( ،  2005لمتربيػػػة كالتعمػػػيـ ، الجامعػػػة المستنصػػػرية )  الحػػػادم عشػػػر المػػػؤتمر العممػػػي

 .، الجامعة المستنصريةتكصيات كمية التربية االساسية
  ( العػدد الخػاص 2009ايػار )  – 27-28المؤتمر العممي السنكم السادس عشر مػف ،

 ، الجامعة المستنصرية . مجمة كمية التربيةة عممية محكمة ( ، ) مجم
  28-2المػػؤتمر الػػكطني الصػػبلح التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي فػػي العػػراؽ لمفتػػرة مػػف 

 .كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي 1-3-2010لغاية 
  ( 2004النبيػػػػاف، مكسػػػػى  ،)دار 1، طاساسػػػػيات القيػػػػػاس فػػػػي العمػػػػـك السػػػػػمككية ،

 .ركؽ، عمافالش
  ( 2010النجار، نبيؿ جمعة صػالح  ،) القياس كالتقػكيـ منظػكر تطبيقػي مػع تطبيقػات

 .، عماف د، دار الحام SPSSبرمجية 
  (فػي  2013النجار، أسماء محمكد ياسيف )(، أثر تكظيؼ اسػتراتيجية )فكػر زاكج شػارؾ

السػػػػاس تنميػػػػة التحصػػػػيؿ كالتفكيػػػػر التػػػػأممي فػػػػي الجبػػػػر لػػػػدل طالبػػػػات الصػػػػؼ التاسػػػػع ا
 فمسطيف.ة التربية جامعة االزىر، ، كمي رسالة ماجستير غير منشكرةبمحافظة يكنس، 
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  ( أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية خػػرائط التفكيػػر فػػي  2015نصػػار، احمػػد عبػػد اليػػادم " ، )
رسػالة تنمية ميارات التفكير الناقد كعمميات العمـ بالعمـك لدل طبلب الصػؼ العاشػر" ، 

 جامعة االسبلمية ، غزة .، ال ماجستير منشكرة
  ( 2010نكفؿ، محمد بكر ك فلاير محمػد ابػك عػكاد  ، )1، طالتفكيػر كالبحػث العممػي   ،

 .،عماف دار المسيرة
 التفكير تطبيقات عممية في تنمية(، 2010كمحمد عكدة الريماكم)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ،عماف. المسيرة لمنشر كالتكزيع ،دار 2ط باستخداـ عادات العقؿ،                        
  _____________ ( 2011ك محمػػػد قاسػػػـ سػػػعيفاف   ،) دمػػػج ميػػػارات التفكيػػػر فػػػي

 .ار المسيرة ،عمافد،  1، ط المحتكل الدراسي
   ( 2009اليػػادم، نبيػػؿ عبػػد ، كليػػد عيػػاد  ، )التفكيػػر بػػيف  اسػػتراتيجيات تعمػػـ ميػػارات

 .، عماف ، دار كائؿ1، طالنظرية كالتطبيؽ 
  ( أثػػػر التػػػدريس بالتخيػػػؿ المكجػػػو كباسػػػتراتيجية  2016الياشػػػمي، عمػػػي ربيػػػع حسػػػيف"، )

التفكير التناظرم في تحصػيؿ مػادة عمػـ البيئػة كالتمػكث كالتفكيػر التػأممي لػدل طمبػة كميػة 
ابػػف  لمعمػػـك الصػػرفة ميػػة التربيػػة، ك اطركحػػة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرةالتربيػػة االساسػػية"، 

 .جامعة بغداد ،الييثـ
   ( 2005اليكيػػدم، زيػػد  ،)دار الكتػػاب  1، ط األسػػاليب الحديثػػة فػػي تػػدريس العمػػـك ،

 الجامعي، العيف.
  ر الكتػػػػاب، دا1، طأساسػػػػيات القيػػػػاس كالتقػػػكيـ التربػػػػكم(،  2015) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .لعيفالجامعي، ا
  ( أثػػر اسػػتراتيجيتي خػػرائط التفكيػػر كحػػدائؽ االفكػػار فػػي  2014ياسػػيف، باسػػـ محمػػد " ،)

تحصػػيؿ مػػادة الجغرافيػػة كتنميػػة التفكيػػر العممػػي لػػدل طالبػػات الصػػؼ الخػػامس االدبػػي " 
 .، جامعة بغداد، كمية التربية ابف رشد اطركحة دكتكراه غير منشكرة 

 المػػػػػدخؿ البنػػػػػائي نمػػػػػاذج (، 2012د الكػػػػػريـ كزينػػػػػب حمػػػػػزة راجػػػػػي)ياسػػػػػيف، كاثػػػػػؽ عبػػػػػ
 .، بغداد، دار الكتب كالكثائؽ1، طكاستراتيجيات في تدريس المفاىيـ العممية 
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 أ ( – 1ملحق ) 
لى المدٌرٌة إمعنون ابن الهٌثم للعلوم الصرفة كلٌة التربٌة  جامعة بغداد ادر منكتاب تسهٌل مهمة ص

 ولى امة لتربٌة بغداد الرصافة األالع
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 ب ( 1-ملحق ) 

قسم االعداد والتدرٌب  العامة لتربٌة بغداد الرصافة األولى كتاب تسهٌل مهمة صادر من المدٌرٌة

 دارة المدرسة إلى إ عنونم
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 ( أ -2  ملحق )

                                
          امعـــــــة بغـــــــــــــــــداد                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــج

                                 ابن الهٌثم  /ـة للعلوم الصرفة كـلٌــة التربٌـــ
 ة ـــــــــة والنفسٌــــوم التربوٌــــم العلـــــقس

  (18الدورة)  /الماجستٌر  /الدراسات العلٌا 
                                علــــــــوم الحٌاة طرائـــــــــــق تــــــدرٌس

  
 
 
 

    لمصف الجاوَ االساسيستطالع رأي  ودرسي عمي األحياء ستباٌْ ااً / 

 

 المحترم    ..........تاذ .......................ــــــــــــاألس

 ..........ة .......................ــــــــــالمدرس

 ...............................اص...ـــــاالختص

 ................هادة  ................ــــــــــــالش

 ......سنوات الخدمة ........................... 

 

 تحٌة طٌبة :

خــرائط العكــن يف حتصــين صــالل الصــف الجــاوَ   ةأثــر اســرتاتيجي ) ٌررروم الباحررق ال ٌررام بالبحررق الموسرروم )     

 سرئلةابترَك عرن األأرجوا مساهمتَك فً إؼناء البحق مرن خرالل إج (( األساسي ملادة االحياء وتفكريِي التـأومي 

 اآلتٌة بـ ) نعم أو ال ( وابداء مالحظاتك إن وجدت. 

 جزٌل الشكر واالحترام  ولكم                                                                 

 

   

 الباحث                            املػزف                                                                         

 باضم محمد علي الزوابي                       أ. د. حيدر مطير حمد هللا                                                  

 نزائم جدريظ علىي الحياة                                                                                         
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 استراتٌجٌة خرائط الع ل ؟   هل لدٌك معلومات عن/  1س

 

  ال  نعم

 

  

 ؟ ساسً اال ثامنهل ٌوجد تدٍن فً مستوى تحصٌل الطالب فً مادة األحٌاء للصؾ ال/  2س
                                                                  

  ال  نعم

 

 

  ؟ بطرائق حدٌثة/ هل ترؼب ان تدرس علم االحٌاء 3س
 

  ال  نعم

                  
       

 ؟ المعرفٌة مستوٌات بلوم  هل لدٌك معلومات عن/  4س
    

  ال  نعم

 

                 
 عن التفكٌر التؤملً  ؟  هل لدٌك معلومات/  5س

 

  ال  نعم

 

 

 
 التفكٌر التؤملً ؟    واختبارات م اٌٌس عن معلومات/ هل لدٌك  6س
 

  ال  نعم
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 ( ب -2 ملحق ) 

 أسماء المدرسٌن والمدرسات وأسماء المدارس

 

 اسـ المُّدرسة  عدد سنكات الخدمة  اسـ المُّدرس أك المدرسة ت

 متكسطة دار العمـ لمبنيف 34 عمي مطشر فنيثر 1
 ثانكية حنيف لمبنات 26 الياـ جكاد حمكد  2
 متكسطة الخمفاء لمبنيف  25 ايماف فميح حسف  3
 متكسطة اشكر لمبنيف  24 ايماف مسعكد محمد 4
 حماة الكطف األساسية 23 إيماف متحت يكسؼ  5
 متكسطة عمر المختار 19 ابتساـ جبار رسف  6
 متكسطة عمر بف عبد العزيز  13 نشتماف مكالي سيؼ اهلل 7
 متكسطة عبد الكريـ قاسـ لمبنيف  13 اخالص مناحي عنبر 8
 متكسطة الجندم الباسؿ  12  محمد عبد الحافظ حسف 9
 متكسطة الغربية لمبنيف 12 سحر ىادم فرماف  10
 متكسطة يـك الكفاء لمبنات 11 مػػػػػي جػػػػػػػػكدة كػػػػريـ  11
 متكسطة الكركاء لمبنيف  11 زىراء محمد تكفيؽ كلي 12
 متكسطة مريـ العذراء لمبنات 11 شيماء عبد الرحمف عمي  13
 متكسطة حبيب اهلل لمبنيف 10 ـ محسف افتخار كري 14
 متكسطة الغزالي لمبنيف 10 ياسر عمي حسيف  15
 متكسطة البيضاء لمبنيف 10 نسيـ اسماعيؿ عبد  16
 قمر بني ىاشـ )ع( االساسية لمبنيف 9 فاطمة خمؼ عطكاف 17
 متكسطة الرفعة لمبنات 8 شذل عباس يحيى  18
 دير لمبنيفمتكسطة الغ 8 ابتساـ حسيف محمد 19
 متكسطة التفكؽ لمبنات 8 تحرير عبد الرحيـ ظاىر  20
 متكسطة الشركؽ لمبنيف  8  محمد حميد حسكني  21
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 ( ج - 2ملحق) 

سات أقل من )  سٌن والمدرِّ  ( سنوات 8اإلستبانات المستبعدة كون خدمة المدرِّ

 

 

 ( د - 2ملحق ) 
 تحدٌد مشكلة البحثستطبلع رأي مدرسً األحٌاء فً ال المؤٌة نسبةال

 

 اسـ المُّدرسة  عدد سنكات الخدمة  اسـ المُّدرس أك المدرسة ت

 متكسطة المعراج لمبنات 6 رشا صاحب محسف  1
 متكسطة السبطيف )ع( 5  محمد راضي كاظـ  2
 متكسطة الفارابي لمبنيف  3  عمي جاسـ طاىر  3
 متكسطة الشييد فاضؿ يكسؼ 3 عمار خضير زرم عبيد 4
 متكسطة الركاف لمبنات 3 جناف مشكر محمكد  5
 لمبناتمتكسطة الحضارة  2 أسماء حكمت مجيد  6
 متكسطة أبي تماـ لمبنيف 2 ضفاؼ مصطفى كامؿ  7
 متكسطة بكب الشاـ لمبنيف 1 زكريا عمي سكراف 8
 متكسطة الصقكر لمبنيف 1 احساف محمد عبد الكىاب 9

الكمي  ت
 لإلستبانات

رقـ  
 السؤاؿ 

عدد اجابات 
 نعـ

عدد اجابات 
 ال

 ية إلجابات الػ النعـالنسبة المئك 

1 21 
 

1 2 19 10  % 

2 21 2 16 5 76 % 
3 21 3 21 0 100 % 
4 21 4 3 18 14% 
5 21 5  4 17 19 % 
6 21 6 3 18 14 % 
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 ( 3  ملحق )

 ستعٌن بهم () أسماء المحكمٌن الذٌن أُ 

 
 
 
 
 
 ت
 

 أسماء المحكمٌن
 
 اللـقب
 العلمً

 الكلٌة الت خصص

 
ة 
ــٌ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
كـ
لو
س
 ال
ض
را
غ
ال
ا

 
  

ة 
بق
سا
 ال
ت
ما
لو
مع
 ال
ـؤ
ـــ
فـ
كا
 ت
ار
تب
خ
ا

 

ٌة
س
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
رٌـ
تد
 ال
ط
ط
خ
ال

 ً
ــل
أم
لت
 ا
ٌر
فك
لت
 ا
ت
را
ها
 م
ار
تب
خ
ا

 ً
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ٌلـ
ص
ح
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 ا
ار
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خ
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ا

 

  * *  * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ٌمالقٌاس والتقو أ. د ر ـناص ان علٌويــــــإحس 1

  *    الكلٌة التربوٌة المفتوحة علم النفس التربوي أ. د نــامه حمٌد حســـــــــأس 2

 * * * * * الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة األساسٌة ط. ت. علوم الحٌاة أ. د بتول محمد جاسم الداٌنً 3

   *  * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. الكٌمٌاء أ. د دــــــمد احـــــمة محمــــبس 4

  *    * الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة األساسٌة علم النفس التربوي أ. د كرـــــــــم ســـــــحٌدر كرٌ 5

  *    ة اآلدابكلٌ /الجامعة المستنصرٌة  علم النفس المعرفً أ. د وري ــــــدر نــدٌجة حٌــخ 6

  *    كلٌة اآلداب /الجامعة المستنصرٌة  علم النفس العام أ. د دـودة محمــــــــــً عـعل 7

  *  * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم علم النفس التربوي أ. د فاضل جبار جودة الربٌعً 8

 *  * * * التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثمكلٌة  ط. ت. علوم الحٌاة أ. د فاطمة عبد األمٌر الفتبلوي 9

  *     الكلٌة التربوٌة المفتوحة علم النفس التربوي أ. د مــــــــــاشم قاســـفاطمة ه 10

 *   * * جامعة الكوفة كلٌة التربٌة للبنات ط . ت . علوم الحٌاة أ. د قحطـــــــان فضــــــل راهً  11

 * * * * * كلٌة التربٌة المقداد  /جامعة دٌالى  ط. ت. علوم الحٌاة أ . د   رٌمعبد الك ماجد عبد الستار 12

  *     الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة األساسٌة قٌاس وتقوٌم أ. د محمد كاظم جاسم الجٌزانً 13

  *    كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم علم النفس التربوي أ. د ناجً محمود ناجً النواب 14

 * * * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. علوم الحٌاة أ. د نادٌة حسٌن ٌونس العفون 15

  *   * كلٌة التربٌة  /الجامعة المستنصرٌة  القٌاس والتقوٌم أ. د نبٌل عبد الغفور عبد المجٌد 16

 * * * * * المستنصرٌة كلٌة التربٌة األساسٌة الجامعة ط. ت. علوم الحٌاة أ. د ٌوسف فالح محمد الساعدي 17

 *   * * جامعة المثنى كلٌة التربٌة االساسٌة ط. ت. علوم الحٌاة أ. م. د رعون ـــم فـــٌم كاظـــــابراه 18

 * * * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. علوم الحٌاة أ. م. د ٌنــــــد عبٌد حســــــــــاحم 19

  *    كلٌة اآلداب /الجامعة المستنصرٌة  علم نفس م. د أ. دنان عبد الرحمن ـــان عــــب 20

  *  *  كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة قٌاس وتقوٌم أ.م. د بلقٌس حمود كاظم الحجامً 21

  *     ة ابن الهٌثمكلٌة التربٌة للعلوم الصرف اإلرشاد النفسً أ. م. د جبار وادي باهض العكٌلً 22

  *    كلٌة التربٌة   /الجامعة المستنصرٌة  علم النفس التربوي أ. م. د انــــــــدر الزم الكنـــــــــحٌ 23

 * * * * * جامعة سومر ط . ت . علوم الحٌاة م. د أ. الركابــً رائد باش كطران 24

   * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ٌمٌاءط. ت. الك م. د أ. د ــــــزٌز أحمـــــــــزٌنب ع 25

  *      المستنصرٌة /كلٌة التربٌة  علم النفس التربوي م. د أ. م محمدــــــحر هاشــــــــس 26

  * * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. الكٌمٌاء م. د أ. وزان درٌد احمد زنكنةـس 27
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   *   * كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة مناهج وطرائق تدرٌس أ.م. د ان ــــادل فرمــــعذى ـــــــش 28

  * * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط . ت . الكٌمٌاء أ. م. د الم داودــــــاء ســـــــــضمٌ 29

  *   * ٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثمكلٌة الترب قٌاس وتقوٌم أ. م. د طالب علً مطلب الساعدي  30

  * *   * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم قٌاس وتقوٌم م. د أ. اد واديــــــاف زٌــــــــــعف 31

 * * * * * جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة ط . ت . علوم الحٌاة م. د أ. دــــم محمــــــــــً رحٌـــعل 32

  * * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةجامعة كرببلء  ط . ت . العلوم أ. م. د ونــــل عبد حســـــــــــفاض 33

  * *   * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. الكٌمٌاء أ.م. د ل كرٌم عبٌد الزهٌريــــكام 34

  * *   * لوم الصرفة ابن الهٌثمكلٌة التربٌة للع ط. ت. الكٌمٌاء أ. م. د الطائًكفاح محسن عبد هللا  35

  *    * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم علم النفس التربوي أ. م. د اشـــــد عٌـــــث محمــــــلٌ 36

  *   * كلٌة التربٌة   /الجامعة المستنصرٌة  علم النفس التربوي أ. م. د ًــــــــل العلــدة خلٌـــــماج 37

  *    * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم علم النفس التربوي أ. م. د عبد الصاحب منتهى مطشر 38

  * * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. الكٌمٌاء أ.م. د ر جلٌلـــــــــــن ماهــــــوس 39

     *  الصرفة ابن الهٌثم كلٌة التربٌة للعلوم تصنٌف نبات م . د انــــــارٌج عبد الستار فرم 40

  * * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. الكٌمٌاء م. د اسٌن محمدـــــــراح ٌــــــأف 41

  * *   * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. الكٌمٌاء م. د اس محمدـــــــور عبــــــــأن 42

 * * * * * جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ط. ت. علوم الحٌاة م . د لح ام ٌوسف صاــــــــــــحس 43

  *    * كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة علم النفس التربوي م . د وشــــــــان كٌــــــــــــــسلم 44

 * * * * * صرٌة كلٌة التربٌة األساسٌةالجامعة المستن ط . ت . العلوم م . د ى لفته ارهٌفــــــــــــــسلم 45

 *  * * * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم ط. ت. علوم الحٌاة م. د ًـــــوفٌق علــــلٌم تـــــــس 46

  *  *  الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة األساسٌة علم النفس التربوي م . د ٌنــبلء عبد الحســــــــــــع 47

  *    * كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم علم النفس التربوي م. د ار عبد علً حسنـــــــــعم 48

 * * * * * الرصافة الثالثة  /وزارة التربٌة  ط. ت. علوم الحٌاة م. د الركابًً قاسم جاٌد ـــقص 49

  *    * فتوحةالكلٌة التربوٌة الم علم النفس التربوي م. د ن صالح الزهٌريــــــمحس 50

 * * * * * الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة األساسٌة ط . ت . علوم الحٌاة م . د محمد خلٌل ابراهٌم العبٌدي 51

  * * * * جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ط . ت . العلوم  أ . م اجد ابراهٌم ــــل ســــــدٌـــه 52

 * * * * * وزارة التربٌة ط . ت . علوم الحٌاة م . م ظمراء رضٌوي كاـــــــــــزه 53

 *   *  وزارة التربٌة الرصافة االولى علوم الحٌاة م . م فـــــــاطمة خلــــف عطوان  54

 علوم الحٌاة  م اظم ــــــً كــــــل علـــــــــأم 55
مدٌرٌة  /مشرف اختصاص أقدم أول 

 تربٌة بغداد الرصافة االولى 
* *    
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 ( أ  – 4 ملحق )

ابطةالدرجات الخام لطبلب المجموعة ال   تائجألغراض التكافؤ وتحلٌل الن   ض 

 

 تائجألغراض تحلٌل الن   ألغراض التكافؤ بٌن المجموعتٌن
اختبار رأفن  ت

 للذكاء
%60 
 

 العمر
 الزمنً
 باألشهر

اختبار 

المعلومات 

 20%السابقة 

التحصٌل 

الدراسً 

 للفصل األول

%100 

اختبار مهارات 
 تأملًالتفكٌر ال
30    % 

اختبار مهارات 
لتأملً التفكٌر ا

 % 30 لبعديا

ختبار الا
 التحصٌلً

50% 

1 24 167 10 43 6 8 20  

2 33 163 7 34 9 10 25 

3 38 165 9 79 14 15 43 

4 39 167 9 55 7 7 30 

5 45 161 10 44 13 18 21 

6 41 160 13 87 22 26 47 

7 34 163 10 62 14 15 31 

8 34 169 10 36 16 21 27 

9 18 187 8 38 21 21 23 

10 26 164 11 54 10 16 24 

11 44 168 8 59 23 25 30 

12 43 161 8 56 12 14 39 

13 34 163 11 57 10 15 37 

14 41 160 6 37 10 14 26 

15 37 179 12 69 16 17 33 

16 38 165 9 83 13 18 44 

17 36 162 9 62 13 14 29 

18 29 165 11 45 12 15 24 

19 36 186 10 69 8 11 38 

20 20 160 4 46 10 14 29 

21 28 169 9 34 8 12 25 

22 37 161 13 59 19 22 36 

23 25 163 4 43 17 18 28 

24 32 165 7 63 11 19 35 

25 39 165 7 58 14 14 33 

26 37 153 12 78 23 20 35 

27 29 162 10 39 23 24 32 

28 37 165 6 55 12 18 37 

29 46 157 11 89 7 10 44 

30 38 159 10 73 14 15 40 

31 43 160 16 75 22 25 38 

32 46 165 9 58 19 21 36 

33 16 176 8 56 9 17 22 

34 38 165 8 86 12 13 43 

35 40 185 10 69 21 23 39 

36 41 180 8 45 17 22 23 

∑× 1262  5985    333 2095 507 607  1166 

¯X 35.056 166.250 9.250 58.194 14.083 16.861 32.389 

S.D 7.716 8.083 2.430 16.032 5.129 4.871 7.450 
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 ( ب -4  ملحق )

 تائجألغراض التكافؤ وتحلٌل الن   ت جرٌبٌةدرجات الخام لطبلب المجموعة الال

 

 ألغراض تحلٌل النتائج ألغراض التكافؤ بٌن المجموعتٌن
اختبار  ت

رأفن 
 للذكاء
%60 
 

 العمر
 الزمنً
 باألشهر

اختبار 

المعلومات 

السابقة 

20% 

التحصٌل 

الدراسً للفصل 

 %100األول 

اختبار مهارات 
 تأملًالتفكٌر ال
30% 

اختبار مهارات 
 تأملًالتفكٌر ال

 %30 لبعديا

ختبار الا
 التحصٌلً

50% 

1 20 163 9 58 5 11 41 

2 48 161 17 88 27 29 48 

3 38 171 10 70 20 27 45 

4 21 160 11 59 16 23 40 

5 30 162 10 35 10 21 37 

6 51 164 9 60 25 28 43 

7  43 164 9 51 19 22 39 

8 45 161 13 85 25 27 47 

9 37 164 7 47 14 22 35 

10 43 159 11 87 24 28 47 

11 47 166 14 38 16 21 39 

12 37 165 7 55 13 19 36 

13 25 172 14 41 4 11 34 

14 24 188 8 43 21 24 38 

15 20 181 9 35 8 11 36 

16 31 168 9 55 16 18 30 

17 31 161 9 71 8 17 40 

18 23 162 7 53 10 17 34 

19 24 168 8 39 9 15 31 

20 35 157 5 55 14 19 37 

21 32 192 8 29 18 23 35 

22 35 181 9 50 14 17 35 

23 37 162 10 72 14 24 43 

24 20 181 10 45 9 13 37 

25 42 175 15 52 9 18 39 

26 31 158 7 60 12 22 42 

27 33 161 7 45 8 11 43 

28 36 160 13 74 19 27 40 

29 26 163 9 69 11 19 36 

30 41 179 9 52 14 18 31 

31 39 157 11 40 6 11 32 

32 41 166 10 71 22 25 38 

33 30 160 6 49 15 20 25 

34 57 164 14 92 23 26 48 

35 30 193 8 59 21 29 25 

∑× 1203 5869 342 1984 519 713  1326 

¯X  34.37 167.686 9.771 56.686 14.829 20.371 37.886 

S.D  9.394 9.926 2.723 16.184 6.228 5.631 5.779 
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 ( أ – 5ملحق ) 

                                                                                                 امعـــــــة بغـــــــــــــــــداد    ـــــــــــــــــــــــــج
                                 ابن الهٌثم  /كـلٌــة التربٌــــة للعلوم الصرفة 

 ة ـــــــــة والنفسٌــــوم التربوٌــــم العلـــــقس
  (18الدورة)  / الماجستٌر /الدراسات العلٌا 

                                علــــــــوم الحٌاة طرائـــــــــــق تــــــدرٌس

   

 
 

 يف وادة عمي األحياء شبكةختبار املعمووات املا 

ِّّائية صف الجاوَ األساسيلم     بصيغتْ ال

 

 تبار المعلومات االحٌائٌة المسبقة.تعلٌمات اإلجابة عن فقرات اخ

 جابة.تك فً المكان المخصص على ورقة اإلب اسمك وصفك وشعباكت -1
 سئلة نفسها.اإلجابة تكون على ورقة األ -2

 ن الف رة التً تترك تعد خاطئة.أل الموضوعٌة ف راتاجب عن جمٌع ال -3

 جابة تعد الف رة خاطئة.وتعدد اإل جابة واحدة لكل ف رةال ٌجوز اختٌار أكثر من إ -4

 جابة الصحٌحة.الحرؾ الذي ٌدل على اإلدائرة حول ارسم  -5

 ختبار بدقة.كد من انك اجبت عن جمٌع ف رات اإلالتؤ -6

 

   اسم الطالب الثالثً

  الصؾ والشــــــعبة

  المدرســــــــــــــــة 

  زمــــــــن االنتهاء

 ـةــــــــــالدرجـــــ

  رقما  

  كتابة  
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 ( درجة 20دائرة حول اإلجابة الصحٌحة (                             )  اختر الجواب المناسب ) بوضع

 

 تعد الحيكانات مف الكائنات :                                                              -1
   كةالمستيم -د       المتطفمة         -ج        المنتجة      -المحممة                        ب -أ 
 ابف :أكؿ مف كصؼ الدكرة الدمكية الصغرل ىك العالـ العربي  – 2
 سينا  -د                 النفيس  -ج                البيطار   -ب                     الييثـ   -أ

 : العالـ الذم اتضحت معالـ عمـ األحياء عمى يده باستعمالو لممجير ىك العالـ -3
 فاف ليفنيكؾ -د                داركف -ج               كارلكس لينكس -ب                 مندؿ  -أ

 :كجيرا الى شعبة الطحالب ر حمب السبايينتمي طي  -4
 بنيةال -د                الحمراء  -ج                    الزرقاء -ب                   الخضر -أ
 :ة داخؿ الخبليا تعد مراكز لبناء المكاد البركتيني – 5
 بليسكسكماتال -د         الجسـ المركزم  -ج             الرايبكسكمات -ب          الببلستيدات -أ
 قـك النبات بتثبيت كمية األككسجيف مف خبلؿ :ي – 6
 راإلنتشا -دالتبخر                    -ج النتح                    -ب              البناء الضكئي -أ

  : نسبة النتركجيف في اليكاء الجكم تبمغ  -7
 % 77 -د                    % 78 -ج%                        67 -ب%                87 -أ
 أم مف النباتات اآلتية يتكاثر بالترقيد :  – 8
 برتقاؿال -د          النخيؿ           -ج                    ياسميفال -بلثيؿ                   ا -أ

 :خصاب في الحزازيات بكجكد يتـ اإل -9
 يكاءال -د                      رياحال -ج                       الضكء -ب                 الماء –أ 

 : مرض خطر سببو فايركس ىك -10
  الككليرا -د                  زيداإل -جسؿ                      ال -ب                    تيفكئيدال -أ

 
 ىك : لو القدرة عمى الطيراف  لبكفحيكاف  -11
 الغراب   -د           لطاككس   ا -ج                    الخفاش -ب                   المقمؽ    -أ

 



 (167) ................................................................................................ املالِحل 

 

                :       حيكاف لبكف ينتمي الى قسـ المبائف البيكضة ىك  -12
 الكنغر -ب                                                                             النعاـ -أ
 المقمؽ -د                                                                        منقار البط -ج

                    :                          العمـ الذم ييتـ بدراسة المظير الخارجي ىك  -13
   البيئة –د                    فسمجةال -ج                  ييئةال -ب                    تصنيؼال -أ

 :   بخمكىا مفتمتاز خبليا الحيكانات عف خبليا النباتات  -14
 النكاة -د              جساـ ككلجي أ -المايتككندريا              ج -ب               السميمكز  -أ

 : ىك ال ينتمي إلى الفقرياتالصنؼ الذم  – 15
 البرمائيات -د              الديداف الخيطية -ج             الطيكر    -ب              األسماؾ  -أ

 :تسمى عملٌة خروج بخار الماء من سطوح النبات واالوراق بـعملٌة  -16

  النتح  -د         الضكئي        التركيب  -ج         نتشار     اإل  -ب            التبخر     -أ
 مف المميزات التطكرية لممفصميات : -17
         اإلخصاب داخمي -ب                                      الجسـ مقسـ إلى ثبلث مناطؽ -أ

 مفتكح   مف النكعجياز الدكراف  -د                                          كجكد طبقة الكيكتكؿ -ج
 :عضك التأنيث في الزىرة  -18
  المتاع -د                  الكأس -ج                    الطمع -ب                   التكيج  -أ

  : رؽ المتكازم يكجد في كرقة نباتالتع -19
 البطاطا -د                 الشعير -ج            البرتقاؿ  -ب                       التيف -أ 

 تتحرك الٌوؼلٌنا بواسطة : – 20

                    األقدام المل طٌة       -د      األقدام اإلنبوبٌة        -ج                السوط -ب       األقدام الكاذبة          -أ

 

 

  

مدرس املادة                                                                 

الركابيباسم حممد علي                                                                         
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 ( ب - 5ملحق )  

(  االساسً مادة علم األحٌاء للصف الث امن فً مسبقةذجٌة الختبار المعلومات النمو) اإلجابة اإل  

 االختٌار الصحٌح رةالفق االختٌار الصحٌح الفقرة

 ب 11 د 1

 ج 12 ج 2

 ب 13 د 3

 أ 14 أ 4

 ج 15 ب 5

 د 16 أ 6

 أ 17 ج 7

 د 18 ب 8

 ج 19 أ 9

 ب 20 ج 10
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 (  6  ملحق )

                                                   امعـــــــة بغـــــــــــــــــداد                                                  ـــــــــــــــــــــــــج
                                 ابن الهٌثم  /كـلٌــة التربٌــــة للعلوم الصرفة 

 ة ـــــــــة والنفسٌــــوم التربوٌــــم العلـــــقس
  (18الدورة)  /الماجستٌر  /الدراسات العلٌا 

                                لــــــــوم الحٌاةع طرائـــــــــــق تــــــدرٌس

    

  
    
 

 بصٌغتها النهائٌة لوكٌةم/ استبانة آراء المحكمٌن فً صبلح األغراض السّ 

 المحترم. ................................ األستاذ الفاضل الدكتور
 

 :السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 

 

يف حتصين صالل الصف الجاوَ  خرائط العكن ةأثر اسرتاتيجي ))بـ  ةالموسوم استهإجراء درروم الباحق ٌ      

ونظرا  لما ٌجده الباحق فٌكم من سعة االطالع والخبرة  .(( حياء وتفكريِي التأوميساسي ملادة عمي األاأل

ة فً صالح والدراٌة العلمٌة رأى أن ٌستعٌن بخبراتكم والتفضل ببٌان آرائكم ال ٌمة ومالحظاتكم السدٌد

                      األؼراض السلوكٌة وصوؼها والتح ق من المستوى الذي ٌ ٌسه كل ؼرض من 

أمام كل ؼرض سلوكً ٌح ق الؽرض √  ( وذلك بوضع عالمة ) ، )تذكر، واستٌعاب، وتطبٌق، وتحلٌل(

 المطلوب.    

 مع خالص الشكر والت دٌر                                                                               

 

 : .................................   مــــــــــساإل

 الل ب العلمً :..................................

 : ................................. صــــالتخص

  : .................................  لعمـكان الـم

 

                              

 

 

 الباحـــث                                        املػزف                                                       

 الزوابي باضـم محمد علي                          أ.د.حيدر مطير حمد هللا                                             

 نزائـم جدريظ علىي الحياة                                                                                                  
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لىهُت  للفـىل الشالزت لاخيرة )الظابع، والشامً، والخاطع( مً هخاب علم لاحُاء للـف الشامً  لاغساق الظ 

 بـُغتها النهائُت (م 2016الاطاس ي  الطبعت الظابعت للعام ) 

  األغراض السلوكٌة  ت
ٌتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن ٌكون قادراً 

 على أن :

 
 المستوى

 
 صالح

 
غٌر 
 صالح

 
 التعدٌل

     
 
 

 ( احليواٌاتالفصن الشابع ) 

    تذكر ٌعدد الصفات العامة للحٌوانات. 1

2 
،  ٌ ارن بٌن النباتات الحٌوانات من حٌق الحركة

 الحصول على الؽذاء ، درجة الرقً ، التكاثر . 
    تحلٌل 

    تذكر سمً شعب عالم الحٌوان بحسب درجة ال رابة والتشابه.ٌ 3

    تذكر ٌعدد الحٌوانات وف ا  لتناظرها  4

    استٌعاب مختلفة. للحٌوانات إلى شعب ٌنٌعلل تصنٌؾ الباحث 5

    استٌعاب الجانبً. لشعاعً والتناظراٌمٌز بٌن التناظر  6

7 
 ٌعطً مثاال  على كل شعبة من شعب عالم الحٌوان

 .(الكتاب المدرسً خارج )
    تطبٌق 

 

 
 شعبة االسفٍجيات

    تذكر المدرسً(. )كما ورد فً الكتاب ٌعرؾ شعبة االسفنجٌات 8

    استٌعاب ٌعلل تسمٌة شعبة االسفنجٌات بهذا االسم. 9

    تذكر فً اإلسفنج البسٌط.ٌذكر نوع التناظر  10

    استٌعاب سفنج قبل اإلستعمالالة المواد البروتٌنٌة من جسم اإلٌعلل إز 11

    تذكر ٌعرؾ المٌزوكلٌا ) كما ورد فً الكتاب المدرسً ( 12

    تذكر سفنج الصناعً د إستعماالت اإلٌعد 13

    تذكر ٌعدد خمسا  من الصفات العامة لشعبة االسفنجٌات 14

    تطبٌق ٌعطً مثاال  عن التناظر الشعاعً من خارج الكتاب المدرسً 15

    تطبٌق ٌعطً مثاال  عن التناظر الجانبً من خارج الكتاب المدرسً 16

    استٌعاب سفنج كمواد تنظٌؾإلٌشرح بؤسلوبه الخاص خطوات تصنٌع ا 17

    استٌعاب أهمٌة فتحة الفمٌم فً االسفنج.ٌوضح  18

    استٌعاب ٌبٌن فائدة الث وب المنتشرة على جسم اإلسفنج البسٌط. 19

    تذكر ٌسمً طب ات جدار جسم حٌوان اإلسفنج البسٌط. 20

    تحلٌل االسفنجٌات . لالجنسً فًاالتكاثر الجنسً و نٌ ارن بٌ 21

    تذكر ٌرسم تركٌب االسفنج البسٌط . 22
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 ( أوعائية اجلوف ) شعبة الالسعات

    تذكر ٌعرؾ شعبة الالسعات )كما ورد فً الكتاب المدرسً(. 23

    تذكر .الالسعات لشعبة العامة الصفات ٌعدد 24

    استٌعاب الهتمام العلمً بدراسة شعبة الالسعات.ا فسرٌ 25

    تطبٌق (.المدرسً لم ٌرد فً الكتاب) ٌعطً مثاال  لشعبة الالسعات 26

    استٌعاب بهذا االسم . ٌعلل تسمٌة الالسعات 27

    تذكر ٌإشر على المجسات فً حٌوان الهاٌدرا.  28

    استٌعاب ٌعلل وجود الخالٌا الالسعة فً الهاٌدرا. 29

30 
 بٌن ما وصل حل ة الالسعات شعبةاعتبار  ٌعلل

 االسفنجٌات والدٌدان المسطحة.
    استٌعاب

    تذكر سً(.ٌعرؾ الهاٌدرا )كما ورد فً الكتاب المدر 31

    تذكر ٌذكر عدد األذرع عند الهاٌدرا 32

    تذكر  ٌوضح بالرسم التركٌب الداخلً للهاٌدرا  33

    تذكر ٌإشر على الزناد لخلٌة السعة منطل ة السوط. 34

    تذكر ٌوضح بالرسم تركٌب الخلٌة الالسعة منطل ة السوط  35

    تذكر ٌر منطل ة السوط ٌوضح بالرسم تركٌب الخلٌة الالسعة ؼ 36

37 
من حٌق سفنج البسٌط والهاٌدرا إلٌ ارن بٌن حٌوان ا

 . الحركة ، التطور ، الشكل ، التكاثر
    تحلٌل

    تذكر تركٌب الداخلً للهاٌدرا.المإشر علٌه للجزء ال ٌسمً 38

    تذكر طرٌ ة حصول التكاثر فً الهاٌدرا. ٌكتب 39

 
 

 شعبة الديداُ املشطخة

    تذكر ٌعدد الصفات العامة للدٌدان المسطحة. 40

    استٌعاب .االسم بهذا المسطحة الدٌدان تسمٌة ٌعلل 41

    تذكر ٌعرؾ التناظر الجانبً )كما ورد فً الكتاب المدرسً(. 42

    تذكر .مسطحةٌذكر نوع التناظر فً شعبة الدٌدان ال 43

    تذكر  .المسطحة الدٌدان معٌشة أماكن ٌذكر 44

    تطبٌق المدرسً(. ٌعطً مثاال  لشعبة الدٌدان المسطحة )لم ٌرد فً الكتاب 45

    استٌعاب .ٌشرح دورة حٌاة دودة االكٌاس المائٌة  46

    تذكر بدودة األكٌاس المائٌة. اإلصابة أعراض عند ا  ٌعدد ثالث 47

    ٌعاباست ٌعلل وجود المحاجم فً رأس دودة األكٌاس المائٌة. 48

    تذكر  ٌذكر المضٌؾ المإقت لدودة األكٌاس المائٌة. 49

    تطبٌق ٌرسم مخططا لدورة حٌاة دودة االكٌاس المائٌة ) لم ٌرد فً الكتاب المدرسً ( 50

    استٌعاب ٌشرح كٌفٌة العالج من االصابة بدودة االكٌاس المائٌة  51

    تذكر بالؽة مكان المحاجم.ٌعٌن على رسم لدودة االكٌاس المائٌة ال 52
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 شعبة الديداُ اخليطية )اجلوفية( 

    تذكر من الصفات العامة لشعبة الدٌدان الخٌطٌة. ا  ٌعدد ثالث 53

    استٌعاب ٌعلل وجود الكٌوتكل فً الدٌدان الخٌطٌة. 54

    استٌعاب ٌعلل تسمٌة الدٌدان الخٌطٌة بهذا االسم بؤسلوبه الخاص. 55

    استٌعاب  وجود حلمات صؽٌرة على شفاه فم دٌدان اإلسكارس ٌعلل  56

    استٌعاب ٌشرح طرٌ ة تكاثر دٌدان اإلسكارس. 57

    تذكر ٌذكر نوع التناظر فً الدٌدان الخٌطٌة. 58

من حٌق الطول ،شكل  ٌ ارن بٌن ذكر وأنثى  اإلسكارس  59
 الدودة ، وموقع الفتحة التناسلٌة

    تحلٌل

    تذكر نثى دودة االسكارس مكان الفتحة التناسلٌة فً أ ٌحدد 60

    تطبٌق ٌعطً مثاال  لدٌدان خٌطٌة )لم ٌرد فً الكتاب المدرسً(. 61

    تذكر  .األضرار الجسمٌة التً تسببها الدٌدان الخٌطٌة ٌذكر  62

طٌة من حٌق ٌ ارن بٌن الدٌدان المسطحة والدٌدان الخٌ 63
 جهزة التنفس والحركة .، أشكل الجسم ، الجنس 

    تحلٌل

    تذكر ٌوضح بالرسم ذكر وأنثى دودة اإلسكارس 64

    تذكر ٌذكر كٌفٌة الوقاٌة من االصابة بدودة االسكارس  65

 شعبة الديداُ احلمكية 

    استٌعاب ٌعلل رقً الدٌدان الحل ٌة م ارنة بالدٌدان الخٌطٌة.  66

    تذكر ا ورد فً الكتاب المدرسً(.كم (ٌعرؾ ظاهرة التع ٌل  67

    تطبٌق ٌعطً مثاال  للدٌدان الحل ٌة )لم ٌرد فً الكتاب المدرسً(. 68

    استٌعاب ٌوضح أهمٌة النفرٌدٌوم فً دودة االرض  69

    استٌعاب ٌعلل تسمٌة الدٌدان الحل ٌة بهذا االسم . 70

    تذكر ٌعدد الصفات العامة للدٌدان الحل ٌة. 71
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 تحلٌل
 
 
 

  

 صٍف األمساك العظىية 

    تذكر ة.ٌعدد صفات صنؾ األسماك العظمٌ 139

    تذكر ٌعرؾ الزعنفة )كما ورد فً الكتاب المدرسً( 140

    تذكر ٌذكر وظٌفة الؽدد المخاطٌة فً األسماك.  141



 (175) ................................................................................................ املالِحل 

 

    تطبٌق )لم ٌرد فً الكتاب المدرسً(. ٌعطً مثاال  لسمكة عظمٌة 142

    تذكر ٌذكر فائدة الخط الجانبً فً األسماك العظمٌة. 143

    تذكر ( فً األسماك العظمٌة.كٌس العومكٌس الهواء )ٌذكر أهمٌة  144

    استٌعاب ٌوضح وظٌفة الفتحات المنخرٌة فً األسماك العظمٌة. 145

    استٌعاب ٌعلل جسم السمكة مزود بعضالت قوٌة.  146

147 
ٌ ارن بٌن الزعانؾ الموجودة فً جسم األسماك العظمٌة 

 العدد . والوظٌفة ، ومن حٌق الحجم ، 
    تحلٌل

148 
ٌرسم مخططا  مفاهٌمٌا  ٌوضح أنواع زعانؾ االسماك 

 )لم ٌرد فً الكتاب المدرسً(.العظمٌة ووظائفها 
    تطبٌق

  صٍف الربوائيات 

    تذكر ٌعرؾ البرمائٌات )كما ورد فً الكتاب المدرسً(. 149

    استٌعاب ٌعلل تسمٌة البرمائٌات بهذا االسم. 150

    تذكر من الممٌزات العامة للبرمائٌات. ا  ٌعدد خمس 151

152 
ٌعلل كون البرمائٌات حل ة الوصل بٌن الحٌوانات التً 

 تعٌش فً المٌاه وتلك التً تعٌش على الٌابسة.
    استٌعاب

    تذكر )كما ورد فً الكتاب المدرسً(. ٌعرؾ مرحلة االستحالة 153

    تطبٌق ً الكتاب المدرسً( لم ٌرد فٌعطً مثاال  لشعبة البرمائٌات ) 154

155 
ٌ ارن بٌن االطراؾ االمامٌة والخلفٌة للضفدع من حٌق 

 ؼشاء الصفاق .وعدد االصابع ، والطول ، 
    تحلٌل

    تذكر ٌعرؾ الصفاق )كما ورد فً الكتاب المدرسً(. 156

157 
ٌفسر ضخامة األصبع الداخلً لذكر الضفدع فً أثناء 

 الخاص. موسم التكاثر بؤسلوبه
    استٌعاب

    استٌعاب ٌبٌن سبب لجوء الضفدع إلى السبات فً فصل الشتاء. 158

    تذكر )كما ورد فً الكتاب المدرسً(. ٌعرؾ المذنب 159

    استٌعاب ٌشرح عملٌة السبات فً الضفدع. 160

    استٌعاب ٌشرح طرٌ ة التكاثر فً الضفادع بؤسلوبه الخاص 161

    تذكر   الجفن الرامش فً عٌن الضفدع  ٌذكر أهمٌة 162

    تذكر فً الضفدع.ٌسمً الجزء المإشر علٌه  163

    تطبٌق ٌرسم مخطط لدورة حٌاة الضفدع )من خارج الكتاب المدرسً(. 164

 صٍف الزواحف 

    تذكر ٌذكر ممٌزات صنؾ الزواحؾ. 165

    تطبٌق (درسًالكتاب الم فً ٌرد لم) الزواحؾ لصنؾ مثاال ٌعطً 166

    استٌعاب ٌعلل تسمٌة الزواحؾ بهذا االسم بؤسلوبه الخاص. 167

    تذكر ٌذكر وظٌفة الحراشؾ فً الزواحؾ 168

    تذكر ٌإشر على موقع الؽدة السمٌة فً األفعى  169

    استٌعاب ٌعلل امتالك األفعى زوج من األنٌاب الحادة. 170

    تذكر فعى ٌذكر وظٌفة اللسان فً اال 171

    استٌعاب أخرى.مدة ومدة ٌعلل تؽٌٌر األفعى لجلدها بٌن  172

    تذكر  ٌوضح بالرسم رأس االفعى  173



 (176) ................................................................................................ املالِحل 

 

 صٍف الطيور 

174 
الختالؾ بٌن الطٌور فً قابلٌتها على العٌش فً اٌذكر 

 بٌئات مختلفة.
    تذكر

    رتذك   ٌعرؾ صنؾ الطٌور)كما ورد فً الكتاب المدرسً(. 175

    تذكر  ٌعدد ثالثا  من الصفات العامة للطٌور . 176

    استٌعاب ٌعلل وجود تسعة أكٌاس هوائٌة ملح ة بالرئتٌن فً الطائر. 177

    استٌعاب ٌبٌن أهمٌة الجفن الرامش فً الطٌور بؤسلوبه الخاص. 178

    تذكر ٌسمً مناطق الجسم فً الحمامة. 179

    تطبٌق )لم ٌرد فً الكتاب المدرسً(.جً للحمامة ٌرسم المظهر الخار 180

    تذكر ٌعدد أقسام جسم الحمامة 181

    تذكر  ٌضع عنوان لمخطط مفاهٌمً ٌوضح اقسام جسم الحمامة 182

    استٌعاب بؤسلوبه الخاص. جإجإٌعرؾ ال 183

    استٌعاب ٌشرح طرٌ ة التكاثر فً الحمامة بؤسلوبه الخاص. 184

    تطبٌق طً مثال على صنؾ الطٌور ) لم ٌرد فً الكتاب المدرسً(ٌع 185

    استٌعاب ٌعلل وجود ؼدة زٌتٌة فً ذنب الطائر بؤسلوبه الخاص. 186

    تذكر ٌعرؾ الطٌور المهاجرة )كما ورد فً الكتاب المدرسً(. 187

    تذكر ٌذكر عدد البٌض الذي تضعه أنثى النعام 188

    استٌعاب لطٌور ٌشرح تكٌفات ا 189

 صٍف المبائَ)الجدييات( 

    استٌعاب السم .اٌعلل تسمٌة الحٌوانات اللبونه بهذا  190 

    تذكر ٌعدد الصفات العامة لصنؾ اللبائن. 191

    تطبٌق ٌعطً مثاال  للبائن ) لم ٌرد فً الكتاب المدرسً( 192

    تذكر ٌعدد ممٌزات األرنب. 193

    استٌعاب المشٌمة فً اللبائن . ٌبٌن أهمٌة 194

    تذكر ٌذكر أجزاء الجهاز الهضمً فً األرنب. 195

    استٌعاب ٌبٌن أهمٌة الشعر الطوٌل الرفٌع على جوانب الشفة العلٌا لألرنب. 196

    تذكر ٌعدد خمسا  من ممٌزات الحٌتان 197

    استٌعاب ٌعلل خروج الحٌتان فوق سطح الماء ثم الؽوص مرة أخرى 198

    تذكر ٌذكر مدة حمل الحوت  199

    تذكر ٌذكر اسم الحوت الذي له أسنان فً الفك العلوي والسفلً 200

    تذكر ٌذكر ممٌزات الخفاش. 201

202 
بصورة متمٌزة على الرؼم من  ٌعلل طٌران الخفاش لٌال  

 رإٌته الضعٌفة.
    استٌعاب

    اباستٌع ٌعلل خفة عظام الخفاش  203

    استٌعاب ٌبٌن عدم قدرة الخفاش للسٌر على األرض. 204

    تذكر ٌذكر وظٌفة المخالب فً الخفاش. 205

    تذكر ٌسمً الجزء المإشر علٌه فً رسم معدة الجمل 206

    تذكر ٌذكر نوع التؽذٌة فً الخفاش  207



 (177) ................................................................................................ املالِحل 

 

    استٌعاب ٌعلل تكٌؾ الجمل للمعٌشة الصحراوٌة. 208

    استٌعاب ضح وظٌفة الكلكل بؤسلوبه الخاص.ٌو 209

    استٌعاب ٌعلل قلة المسامات العرقٌة فً جلد الجمل  210

    تذكر  ٌوضح بالرسم معدة الجمل  211

    تذكر  ٌعدد ردهات معدة الجمل  212

    استٌعاب ٌتؤذى ٌعلل قدرة الجمل على أكل الشوك والكسوب من دون أن 213

    استٌعاب نسان أرقى اللبائن التً خل ها الباري تعالى.ٌعلل اإل 214

    استٌعاب ٌعلل وجود الت وس فً ال دم.. 215

    استٌعاب ٌوضح وظٌفة اإلبهام فً ٌد اإلنسان. 216

    تطبٌق (. لم ٌرد فً الكتاب المدرسً ) ٌرسم مخططا  ٌوضح فٌه أقسام اللبائن 217

    تذكر ثال عن اللبائن البٌوضةٌكمل المخطط المفاهٌمً بم 218

    تحلٌل .التطوروفترة الحمل ، سٌة والح ٌ ٌة من حٌق المشٌمة ، وٌ ارن بٌن اللبائن الكٌ 219

    استٌعاب ٌعلل احتواء إناق اللبائن الكٌسٌة على كٌس فً أسفل البطن 220

  ( العالقات بني الكائٍات احلية وذليطّا)  الفصن التاسع 

    تذكر ؾ النظام البٌئً )كما ورد فً الكتاب المدرسً(ٌعر 221

    تذكر ٌعدد مستوٌات النظام البٌئً 222

    تذكر ٌذكر الوسائل التً لجؤت إلٌها األحٌاء لمواجهة التؽٌرات 223

    استٌعاب ٌبٌن مشكلة االحتباس الحراري  224

    تذكر ٌعدد العالقات التطورٌة بٌن االحٌاء  225

    استٌعاب ٌبٌن عالقة التشابه واالختالؾ بٌن الكائنات الحٌة. 226

    تذكر ٌعرؾ الشبكة الؽذائٌة )كما ورد فً الكتاب المدرسً( 227

228 
ٌ ارن بٌن المستهلكات االولٌة والثانوٌة من حٌق التؽذٌة 

 ، موقعها فً السلسلة الؽذائٌة .
    تحلٌل

    تذكر  وضح الشبكة الؽذائٌةٌضع عنوانا  لمخطط مفاهٌمً ٌ  229

230 
ٌرسم مخططا  مفاهٌمٌا  ٌوضح اقسام الكائنات المستهلكة  

 حسب تؽذٌتها ) لم ٌرد فً الكتاب المدرسً (
    تطبٌق

    استٌعاب ٌشرح عملٌة التعاقب البٌئً األول 231

    استٌعاب ٌعرؾ التعاقب البٌئً الثانً بحسب فهمه الخاص 232

    استٌعاب ب ان راض الدٌناصورات والطٌور العمالقةٌفسر سب 233

    تذكر ٌعدد بعض التؽٌرات فً مكونات النظام البٌئً الطبٌعً 234

    تذكر ٌتعرؾ على الهندسة الوراثٌة من خالل التعرٌؾ المعطى له فً الكتاب المدرسً 235

    استٌعاب ٌعرؾ اإلستنسال بحسب فهمه الخاص 236

    استٌعاب تائج السلبٌة الستنفاد ثروات األرض بسرعة فائ ةٌبٌن الن 237

    استٌعاب ٌعلل تلوق المٌاه مشكلة خطٌرة فً اؼلب دول العالم 238

    تذكر ٌعدد بعض المشكالت البٌئٌة العالمٌة 239

    تذكر ٌعدد بعض المشكالت البٌئٌة فً العراق 240



 (178) ................................................................................................ املالِحل 

 

 

 (  7 ملحق ) 

          امعـــــــة بغـــــــــــــــــداد                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــج
                                 ابن الهٌثم  /كـلٌــة التربٌــــة للعلوم الصرفة 

 ة ـــــــــفسٌة والنــــوم التربوٌــــم العلـــــقس
  (18الدورة)  /الماجستٌر  /الدراسات العلٌا 

                                علــــــــوم الحٌاة طرائـــــــــــق تــــــدرٌس

 

 

 

 للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة درٌسٌةنموذج من الخطط الت  إ استبانةم/ 

 المحترم ............................. األستاذ الفاضل الدكتور

 -تحٌة طٌبة وبعــــد:       

صـالل الصـف الجـاوَ    يف حتصـين   ة خـرائط العكـن  يأثر اسـرتاتيج " ٌروم الباحق ال ٌام بالدراسة الموسومة بـ       

ا مرلؽرض تطبٌ ه نموذجٌن من خطط التدرٌسإوقد أعد الباحق  " ِي التأوميتفكرياألساسي ملادة عمي األحياء و

ونظررا  لمرا ة التجرٌبٌرة  والضرابطة، فً مرادة علرم األحٌراء للمجموعر ساسًاأل من الثاعلى طالب الصؾ 

، ٌرجرى التفضرل بطعطراء آرائكررم جرالالطرالع فرً هررذا المٌعهردهُ الباحرق فرٌكم مرن الخبرررة العلمٌرة وسرعة ا

 السدٌدة ومالحظاتكم ال ٌمة عن صالح كل من الخطتٌن التدرٌسٌتٌن وبٌان وجهة نظركم فٌها.

 مع الشكـــر والت دٌر                                                     

 

 : ...................................... المحترم مــــــــــاالس

 الل ب العلمً : .....................................

                                                                                                    : ..................................... التخصص  

                        : ....................................مكان العمل   

 

 

 

 

 الباحث                             املػزف                                                                         

 باضم محمد علي الزوابي                     أ.د. حيدر مطير حمد هللا                                                    

 حياةنزائم جدريظ علىي ال                                                                                                     
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 ( أ – 7  ملحق )

 استراتٌجٌة خرائط العقل  وفق للمجموعة التجرٌبٌة درسموذج خطة الأن

 درس:ــــــــــال            من األساســــــــــــــــــــــــــًالثا : الصؾ والشعبة    

 الٌوم والتارٌخ :  األسماك الؽضروفٌة           - الف رٌاتتصنٌؾ :  الموضوع  

 دقٌ ة     45 : نـــــــــــالزممادة :عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم االحٌاء           ال   

                                                              

 األهداؾ الخاصة:

 علمٌة عن :المفاهٌم المعلومات والالطالب  اكساب

 تكاثرها.وصفاتها، واألسماك الؽضروفٌة، وتصنٌؾ الف رٌات، وعامة، صفاتها الوتعري الف رٌات، 

 األؼراض السلوكٌة: 

 المجال المعرفً: أتوقع فً نهاٌة الدرس أن ٌكون الطالب قادرا  على أن :أوال : 

 ٌذكر أصناؾ الف رٌات . -1 

 لكل صنؾ من أصناؾ الف رٌات )كما ورد فً الكتاب المدرسً(. أمثلةٌعطً  -2

 عدد الصفات العامة لألسماك الؽضروفٌة. ٌ - 3

 ٌبٌن ب اء األسماك الؽضروفٌة على مستوٌات مختلفة داخل الماء.  - 4

 ٌعدد صفات سمكة ال رش . - 5

 ٌوضح كٌفٌة حدوق التكاثر فً األسماك الؽضروفٌة.  -6

 جسم سمكة ال رش. جزاءأٌإشر على  -7 

 ة ولودة .سماك بٌوضٌوضح معنى األسماك الؽضروفٌة أ –8

 سماك العظمٌة .سماك الؽضروفٌة واألٌ ارن بٌن األ -9

   

      

 على أن : أتوقع فً نهاٌة الدرس أن ٌكون الطالب قادرا    : المجال المهاري :ثانٌا  

 .رسماَ دقٌ ا   ٌرسم جسم سمكة ال رش - 1

 ش.لسمكة ال ر أو الفلٌن ٌشارك الطالب فً عمل مجسم بسٌط من الورق الم وى -2 

  

  على أن : أتوقع فً نهاٌة الدرس أن ٌكون الطالب قادرا   : المجال الوجدانً:ثالثا  

 ألسماك .اٌ در عظمة الخالق )سبحانه وتعالى( فً إبداعه بخل ه للكائنات الحٌة ومنها  -1

 حٌاء.كان لهم دور كبٌر فً تطور علم األٌ در دور العلماء الذٌن  -2

 .عمل الجماعً ٌبدي اهتماما  ورؼبة بال -3

 تنمٌة مٌول الطالب واتجاهاتهم نحو العلم . -4

 

 :التعلٌمٌة واالجهزةالوسائل 

 (  Data Showالـعرض )جهاز و، مصورات و،  األقالم الملونةو،  الكتاب الم ررو،  السبورة -1

2-  

3-  
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 دقائق( 3 )                                                            :تقدٌم والتهٌئة الالخطوة االولى : 

ٌح  ه لهم  ٌهٌئ الباحق)المدرس( أذهان الطالب  لتل ً معلومات الدرس الجدٌد، وتوضٌح ما ٌمكن أن

 ( 14) سورة النحل اآلٌةمن وٌثٌر انتباههم بذكر اآلٌة الكرٌمة  من فائدة،

 
 

وٌه من مواد مفٌدة لجسم لإلنسان كطعام وفٌها شفاء لبعض األمراض لما تحتكبٌرة لألسماك أهمٌة إن 

، وقد احل هللا تحصى على نعمه التً ال تعد وال(سبحانه وتعالى)اإلنسان ، فٌجب علٌنا أن نشكر هللا 

 .(96 سورة المائدة اآلٌة ) صٌد البحر فً كتابه العزٌز وذكر ذلك فً

 
 

ٌ ع فً  ف رٌا   عمودا  لتً تمتلك وعرفنا بؤنها  الحٌوانات افً الدرس السابق الحٌوانات الف رٌة  تناولنا      

الصنؾ  أصناؾ الف رٌات ثم نتناول الجهة الظهرٌة من الجسم، وهو مإلؾ من ف رات ، وسندرس الٌوم

 ؟ من األسماك الؽضروفٌة ا  األسماك الؽضروفٌة فهل ٌستطٌع أحدكم أن ٌذكر نوع وهو صنؾ هااألول من

الجهد الذي بذله العلماء فً التعرؾ  م دارلق، وً البٌت وعرفت عظمة الخاسمكة ف حت ٌوما  وهل شرَّ 

 ؟ على عمل األعضاء الداخلٌة لألسماك وفائدتها

 

 دقائق ((7                                                الخطوة الثانٌة  :عرض المهارة المطلوب تعلمها .

(  2-6مجموعة مكونة من ) لى مجموعات تعاونٌة ؼٌر متجانسة  كلٌ وم المدرس بت سٌم الصؾ إ    

الب لتعلٌمهم كٌفٌة بناء أحدى أكسابه وم المدرس بعرض المهارة المراد إطالب ،ثم ٌ نواع خرائط ا للطُّ

  .الثمانٌةالع ل 

بورة وهذه : المدرس ٌ وم بكتابة عنوان الدرس ) تصنٌؾ الف رٌات ( داخل شكل مستطٌل فً أعلى السَّ

الب الخطوة تمثل بداٌة بناء خرٌطة ا لع ل التَّدف ٌة على السبورة باستخدام األقالم الملونة ، وٌطلب من الطُّ

مشاركته خالل الحوار والمناقشة الصفٌة  فً كتابة أصناؾ الف رٌات فً مستطٌالت متدف ة أسفل 

مستطٌل العنوان الرئٌس للموضوع وكل مستطٌل ٌمثل التتابع والتسلسل التَّطوري ألصناؾ الف رٌات 

 ن األقل الى األكثر تطورا  .متدف ة م

 ؟ من األقل تطورا  إلى األكثر تطورا   أصناؾ الف رٌات ما هً : المدرس

 الصنؾ األول صنؾ األسماك الؽضروفٌة . طالب من مجموعة العالم ابن النفٌس :

الب فً داخل المستطٌل االول أسفل الموضوع الرئٌس  أحسنت : المدرس ، المدرس ٌكتب ذلك امام الطُّ

 وبعدها هم ٌكملوا الخرٌطة. . ال لم الملون حتى ٌعلمهم كٌفٌة بناء خرائط الع ل التدف ٌة ب
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 الصنؾ الثانً صنؾ األسماك العظمٌة . طالب من مجموعة العالم ابن الجوزي :

 أحسنت ، أكتب ذلك فً داخل  المستطٌل الثانً بعد الموضوع الرئٌس بال لم الملون . المدرس :

 الصنؾ الثالق صنؾ البرمائٌات . العالم ابن سٌنا :طالب من مجموعة 

 ٌا بنً بارك هللا فٌك ، أكتب ذلك فً داخل المستطٌل الثالق بال لم الملون .أحسنت  : المدرس

 .الصنؾ الرابع صنؾ الزواحؾ طالب من مجموعة العالم ابن البٌطار :

 ع بعد العنوان بال لم الملون، أكتب ذلك فً داخل المستطٌل الراب هللا  وف كأحسنت  : المدرس

 .الصنؾ الخامس صنؾ الطٌور طالب من مجموعة العالم الرازي :

 ، أكتب ذلك فً داخل المستطٌل الخامس بعد العنوان بال لم الملون هللا  وف كأحسنت  المدرس :

 .الصنؾ السادس صنؾ اللبائن طالب من مجموعة العالم الجاحظ :

 أكتب ذلك فً داخل المستطٌل السادس بعد العنوان بال لم الملون.،  هللا  وف ك: أحسنت  المدرس

الب بعملهم الجماعً وبتوجٌه ودعم  من قبل  وٌكون الشكل النهائً لخرٌطة الع ل التدف ٌة التً أتمها الطُّ

 المدرس كاآلتً :

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

طت العلل الخدفلُت جىضح أؿ) اث (خٍس  ىاف الفلٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 أصناؼ الفقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 الصنؼ األكؿ : صنؼ االسماؾ الغضركفية    

 الصنؼ الثانػػي : صنؼ األسماؾ العظمية   

 الصنػػػػؼ الثالث : صنؼ البػػػػػػػػػػػرمائيات     

 الصنؼ الرابػػػػػػػػػػػػػػع : صنؼ الزكاحؼ  

 الصنؼ الخامػػػػػػػػػػػػػس : صنؼ الطيكر 

 الصنؼ السػػػػػػػػػػػػػادس : صنؼ المبائف
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 دقائق(  18)                                   الخطوة الثالثة : التفكٌر النشط فً محتوى الموضوع

 ؟  دعونا نفكر ، ما هو األساس العلمً على ترتٌب أصناؾ الف رٌات بالتسلسل أعالهالمدرس : 

لم التَّ الطالب :   أحسنت جوابا   طوري ألصنافها.  تم ترتٌب أصناؾ الف رٌات اعتمادا  على السُّ

 ؟  دعونا نفكر مجددا  ، هل ٌمكن حصر صفات األسماك الؽضروفٌةالمدرس : 

ئرها ثم ٌرسم خارطة ف اعٌة على السبورة وٌرسم سمكة ؼضروفٌة فً أول دائرة من دواالمدرس : 

 وكاآلتً: خرى للخرٌطة ب صفة من صفاتها داخل الدوائر األن ٌكتٌطلب من كل قائد مجموعة أ

ولها فتحات خٌشومٌة، والفم نهائً أو بطنً ، ؼضروفًها هٌكل أسماك : مندلقائد مجموعة العالم 

 الموقع.

 ممتاز ٌا ولٌد  ، اكتب ذلك فً ثانً دائرة من الخرٌطة الف اعٌة. : المدرس

  الطول. تًن ؼٌر متماثلاالذنبٌت انالزعنفت قائد مجموعة العالم ابن الجوزي :

 أحسنت بارك هللا فٌك ٌا أمٌن  ، اكتب ذلك فً ثالق دائرة من الخرٌطة الف اعٌة. : المدرس

أسماك نشطة وقوٌة تعٌش بال رب من سطح الماء وهً فً حركة  قائد مجموعة العالم ابن سٌنا :  

  . دائمة لٌال ونهارا  

 الف اعٌة. أحسنت بارك هللا فٌك ٌا ناصر ، اكتب ذلك فً رابع دائرة من الخرٌطة المدرس :

عدم وجود الكٌس الهوائً فٌها والذي ٌساعدها على الب اء على مستوٌات  قائد مجموعة العالم الرازي:  

 مختلفة داخل الماء.

 جٌد جدا  ٌا وائل ، اكتب ذلك فً خامس دائرة من الخرٌطة الف اعٌة. : المدرس

 اإلنسان.وة لألسماك األخرى تؽذٌتها حٌوانٌة وهً مفترس  قائد مجموعة العالم ابن البٌطار : 

 أحسنت بارك هللا فٌك  ، اكتب ذلك فً سادس دائرة من الخرٌطة الف اعٌة. : المدرس

وبذلك ٌكون شكل الخرٌطة الف اعٌة التً قام بتشكٌلها الطالب على السبورة بتوجٌه المدرس كما فً 

 الشكل اآلتً

 

 

طت العلل الفلاعُت جىضح                     ؿفاث الاطمان الغلسوفُت ( ) خٍس

 

صفات 
االسماك 
 الغضروفٌة 

هٌكلها 
غضروفً ،الفم 
بطنً ، له خمس 
 شقوق خٌشومٌة 

الزعنفة الذنبٌة 
غٌر متمثلة 
 بالطول

تعٌش بالقرب 
من سطح الماء 
وهً فً حركة 
دائمٌة لٌبلً 
 ونهاراُ 

عدم وجود 
الكٌس الهوائً 

 فٌها

اسماك مفترسة 
تغذٌتها 

حٌوانٌة وقد 
 تهاجم االنسان 
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 المدرس :  كٌف ٌمكن وصف سمكة القرش ؟

 طالب من مجموعة العالم مندل : 

 لونها رمادي والجسم مؽطى بحراشؾ صؽٌرة. -1

الجسم متطاول له العدٌد من الزعانؾ الطوٌلة )زعنفتان ظهرٌتان وزوج من الزعانؾ الكتفٌة  -2

ٌكون الجزء العلوي منها أطول من الجزء  ، إذر متناظرة فهً ؼٌ ةلذنبٌاوالحوضٌة( أما الزعانؾ 

 السفلً وذلك ٌساعد السمكة على االستدارة السرٌعة.

الفم على شكل فتحة هاللٌة الشكل ت ع أسفل الرأس وعلى الجانبٌن ٌوجد زوج من العٌون  وإلى  -3

 األسفل منهما ت ع فً كل جانب خمسة ش وق ؼلصمٌة .

 .ٌا عالم هللا فٌكأحسنت بارك  : المدرس 

 ؟تكاثر فً األسماك الغضروفٌة ال كٌف ٌحدث :المدرس 

 طالب من مجموعة  العالم الجاحظ :

 .ةولود ةأؼلبها بٌوض -1

 اإلخصاب داخلً وتن ل الحٌوانات المنوٌة من الذكر لألنثى عن طرٌق زائدتٌن  -2

 ت عان عند قاعدة الزعنفتٌن الحوضٌتٌن. ؼضروفٌتٌن

 .اكتمال نموه ٌخرج إلى الخارج ن فً قناة البٌض المتسعة وعندٌنمو الجنٌ -3

 .ٌا تحسٌن  أحسنت بارك هللا فٌكالمدرس: 

: اآلن ن وم بتمثٌل صفات سمكة ال رش وتكاثرها بخرٌطة الع ل التدف ٌة وكما موضخ  المدرس

 بالشكل اآلتً : 

 ح مميزاث ضمىت اللزع وجياززها همثاٌ على ؾىف الاضمان الغكزوفيت()خزيهت العلل الخدفليت جىض

 

  

 

 

  

  

 

  

   

 

  

   

  

لونها رمادي 

والجسم مغطى 

بحراشف 

 صغٌرة

التكاثر أغلبها حٌوانات 

 بٌوضة ولودة

 

 التكاثر 

* االخصاب داخلً وتنتقل الحٌوانات 

المنوٌة من الذكر الى االنثى عن 

طرٌق زائدتٌن غضروفٌتٌن تقعان عند 

 وضٌتٌنقاعدة الزعنفتٌن الح

 

  

ممٌزات سمكة 

القرش  كمثال على 

صنف االسماك 

 الغضروفٌة

 التكاثر 

* ينمك الجنيف في قناة 
البيض المتسعة كعند إكتماؿ 
 نمكه يخرج مف جسـ االنثى

الفم هبللً الشكل ٌقع اسفل 

الرأس ، وٌوجد زوج من 

منهما العٌون ، والى الخلف 

ٌوجد خمسة من الشقوق 

 الخٌشومٌة على كل جانب

الجسم متطاول له العدٌد من 

وٌلة ، زعنفتان الزعانف الط

ظهرٌتان وزوج من الزعانف 

الكتفٌة والحوضٌة أما 

الزعنفة الذنبٌة فهً غٌر 

 متماثلة 
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الطالب التؤشٌر على : ٌ وم المدرس بعرض مصور لسمكة ال رش أمام الطالب، ثم ٌطلب من  المدرس

 االجزاء .
 

 الزعنفتٌن الظهرٌتٌن                 الزعنفة الذنبٌة                                                                            
 

 الش وق الؽلصمٌة                             

 العٌن                                                                                                                        

 الفتحة المنخرٌة                                                                                                                                          

 

                                                                                                                       

  الفم                             

 الزعنفة المخرجٌة  
 الزعنفتٌن الحوضٌتٌن                                                                        الزعنفتٌن الكتفٌتٌن    

 

 

 ) أحصاء حظم طمكت اللسغ (

 رسم.ٌ وم برسم جسم سمكة ال رش على السبورة  لٌتعلم الطالب منه مهارة ال:  المدرس

 

 الش وق الؽلصمٌة                   

 
 

                   

 ة ال رش على السبورة.سمكلٌكلؾ أحد الطالب أن ٌإشر على الش وق الؽلصمٌة  :المدرس

 لسمكة ال رش. ةعلى الش وق الؽلصمٌ ٌإشر بال لم : مندلمن المجموعة العالم  طالب

 .النجاح الدائم ٌا ٌوسؾ أتمنا لك  فعال   أحسنت المدرس :

 آخر أن ٌإشر على  الزعنفتٌن الظهرٌتٌن لسمكة ال رش. ا  ٌكلؾ طالب : المدرس

 على الزعنفتٌن الظهرٌتٌن لسمكة ال رش.بال لم وٌإشر  :من مجموعة العالم ابن سٌنا طالب 

 .ٌا إبراهٌم  أحسنت بارك هللا فٌك : المدرس
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 لسمكة ال رش. ةلذنبٌاالزعنفة آخر أن ٌإشر على  الفم و ا  ٌكلؾ طالب : المدرس

 لسمكة ال رش. ةلذنبٌاٌمسك بال لم وٌإشر على الفم والزعنفة  :من مجموعة العالم الرازيطالب 

 أحسنت بارك هللا فٌك. : المدرس

 لسمكة ال رش. ةلمخرجٌاآخر أن ٌإشر على  العٌن والزعنفة  ا  ٌكلؾ طالب : المدرس

 لسمكة ال رش. ةلمخرجٌاعلى العٌن والزعنفة  ال لمب وٌإشر :من مجموعة ابن البٌطار طالب

 .فعال  أتمنا لك التوفٌق أحسنت  : المدرس

 .للسمكةآخر أن ٌإشر على الزعنفتٌن الكتفٌتٌن والزعنفتٌن الحوضٌتٌن  ا  ٌكلؾ طالب المدرس :

 ة .سمكلالحوضٌتٌن لو على الزعنفتٌن الكتفٌتٌن بال لم ٌإشر :من مجموعة العالم الجاحظ طالب 

 بارك هللا فٌك.ٌا بنً أحسنت  : المدرس

 ٌكلؾ طالب آخر أن ٌإشر على الفتحة المنخرٌة لسمكة ال رش. : المدرس

 ٌمسك بال لم وٌإشر على الفتحة المنخرٌة لسمكة ال رش. :من مجموعة العالم مندل طالب 

 .ممتاز ٌا عبد هللا  المدرس :

لكً ٌتعلموا الفلٌن مل مجسم بسٌط لسمكة ال رش من بع المجامٌع التعاونٌة ٌكلؾ المدرس المدرس :

 لجانب المهاري الٌدوي وٌشجع العمل الجمعً والتعاون بٌن  الطالب.   ا

 

 دقائق ( 5)           :                                                الخطوة الرابعة : التفكٌر فً التفكٌر

       سئلة التً تبدأ بـاألتفكٌر التؤملً ، ودور المدرس فً طرح ٌطلب المدرس من الطالب ممارسة ال     

 ) لماذا ، كٌؾ ، أخبرنا ، متى (  

 دعونا نفكر مجددا  ، ما معنى االسماك الؽضروفٌة اسماك بٌوضة ولودة ؟ المدرس : 

مخصب خصاب داخلً تحتفظ بالبٌض الكونها تتكاثر بالبٌض ،اإل طالب من مجموعة العالم ابن النفٌس :

 فً قناة البٌض ، وعندما تف س البٌوض تخرج من االنثى وكؤنها تلد .              

 لى مٌاه البحر؟قناة البٌض وال تطرح إلماذا تضع االسماك الؽضروفٌة بٌضها المخصب فً   المدرس :

       : بسبب إن البٌض الذي تضعه هذه االسماك ٌتراوح من طالب من مجموعة العالم ابن البٌطار

المائٌة التً تتؽذى  ( وهو أقل مما تضعه ب ٌة االسماك، لذلك تحافظ علٌه من ب ٌة الحٌوانات100-50)

 سماك فٌما لو طرح الى مٌاه البحر. احسنت بارك هللا فٌك ٌا وائل.على بٌوض األ

 من ٌخبرنا ماذا ٌحدق لو قطعت الزعنفة الذٌلٌة ؟ المدرس :

 ف د السمكة استطاعتها على اإلستدارة والتوجٌه بسرعة.ت طالب من مجموعة العالم مندل :

 من ٌخبرنا هل تستطٌع االسماك الرجوع الى الخلؾ خالل السباحة ؟  المدرس : 

ال تستطٌع االسماك السباحة باتجاه الخلؾ ولو حصل ذلك لكان من  طالب من مجموعة العالم  الجاحظ :

 الصعب اصطٌادها.

 الؽضروفٌة على مستوٌات مختلفة داخل الماء ؟  سماكلماذا تب ى األ المدرس :

 لعدم امتالكها الكٌس الهوائً . : طالب من مجموعة العالم ابن النفٌس

 حسنت بارك هللا فٌك ٌا ولٌد .المدرس : أ

 

 دقائق (7 )                                                          الخطوة الخامسة : تطبٌق التفكٌر:

نشطة تفكٌر جدٌدة تستهدؾ ن ل آثار تعلمهم لمهارة التفكٌر محل التعلٌم ، وتوسٌع ارس الطالب أٌم     

 تطبٌ اتها الى مواقؾ جدٌدة لم ٌسبق لهم معرفتها من قبل وٌوجد نوعان من االنشطة هً : 

 نت ال ال رٌب : وٌتم فً نفس الدرس او فً الدرس التالً على محتوى مماثل. اإل 

 أصناؾ الف رٌات مع األمثلة بخارطة الع ل الشجرٌة (    ) مثال  تمثٌل
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رٌطة مثلة بختهم بتمثٌل اصناؾ الف رٌات مع األمكانٌٌ وم المدرس بمناقشة طالبُه حول إ : المدرس

 نت ال ال رٌب أي فً نفس الدرس (الع ل نوع الشَّجرٌة  .) اإل

ى السبورة باألقالم الملونة فً أعلى ٌ وم بكتابة عنوان الرئٌس ) أصناؾ الف رٌات ( عل:  المدرس

خرٌطة الع ل نوع  الشَّجرٌة وٌشرح للطالب بؤن الموضوع ٌتفرع منه أفرع بعدد أصناؾ الف رٌات وكل 

صنؾ ٌتفرع منه أمثلة تمثل الصنؾ نفسُه حتى ٌتمكن الطالب من رسم الخرٌطة الشجرٌة بشكل صحٌح 

 لمدرس .  عند االجابة مع وجود الدعم والتوجٌه من قبل ا

 

 ؟ مثلةفً تعداد أصناؾ الف رٌات  مع األ من ٌستطٌع أن ٌشارك من المجموعاتالمدرس : 

 سماك الؽضروفٌة وأمثلتها سمك ال رش ؟أول صنؾ األ  قائد مجموعة العالم ابن النفٌس :

ع األول بال لم الملون فً داخل المرب، المدرس اكتب ذلك على السبورة  أحسنت بارك هللا فٌك المدرس :

 مثلة التابعة لُه .وأسفل منُه األ

مثلة ثانً صنؾ من الف رٌات هو صنؾ األسماك العظمٌة ومن األ قائد مجموعة العالم ابن الجوزي : 

 .لبنً والكطان والشبوط علٌه ا

، المدرس اكتب ذلك على السبورة بال لم الملون فً داخل المربع الثانً  بارك هللا فٌك ممتاز : المدرس

 سفل منُه االمثلة التابعة لُه .وأ

مثلة علٌُه ف رٌات هو صنؾ البرمائٌات ومن األثالق صنؾ من ال قائد مجموعة العالم ابن سٌنا : 

 الضفادع والسلمندر  .

اخل ٌا وائل ، المدرس اكتب ذلك على السبورة بال لم الملون فً د أحسنت بارك هللا فٌك : المدرس 

 مثلة التابعة لُه .ألالمربع الثالق وأسفل منُه ا

الف رٌات هو صنؾ الزواحؾ ومن األمثلة علٌه السالحؾ  رابع صنؾ من قائد مجموعة العالم الرازي : 

 .فاعً والتماسٌح والحرباء واأل

اخل المربع ٌا بنً بارك هللا فٌك ، المدرس اكتب ذلك على السبورة بال لم الملون فً دأحسنت  المدرس :

 مثلة التابعة لُه .الرابع وأسفل منُه األ

مثلة البالبل والنسور ن الف رٌات هو صنؾ الطٌور ومن األخامس صنؾ م  :قائد مجموعة ابن البٌطار 

 والبطرٌق والبوم . 

اخل المربع ٌا ثائر، المدرس اكتب ذلك على السبورة بال لم الملون فً د أحسنت بارك هللا فٌك : المدرس

 ة لُه .مثلة التابعالخامس وأسفل منُه األ

الف رٌات هو صنؾ اللبائن ومن األمثلة الفئران  سادس صنؾ من قائد مجموعة العالم الجاحظ :

 نسان . واألرانب والثعالب واألسود واال

اخل المربع ٌا سالم ، المدرس اكتب ذلك على السبورة بال لم الملون فً د أحسنت بارك هللا فٌك : المدرس

 بعة لُه .مثلة التاالسادس وأسفل منُه األ

الذي أكملُه الطالب بتوجٌه ودعم  م جمٌعا  ... وٌكون الشكل النهائًبارك هللا فٌك مأحسنت المدرس :

 المدرس موضحا بخرٌطة الع ل الشجرٌة وكما ٌؤتً .

( معدة مسب ا  على ضوء خرٌطة الع ــــل  A3ٌمكن ال ٌام باإلجراءات أعاله من خالل ورقة عمل حجم ) 

ة المراد تعلمها ، وٌتم توزٌعها على المجامٌع التعاونٌة وٌ وم قائد كل مجموعة بتوجٌه الالزمة للمهار

 أفراد مجموعته وٌ وم المدرس بدور الموجه والمرشد.
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 الاهخلاٌ اللزيب( -)  خزيهت العلل الشجزيت جىضح أؾىاف الفلزياث مع الامثلت 

  

 

 

 أصـــــــــناف الفقرٌـات مـــــــع األمثلة 

 اللبائن 

 الفئران

 األرانب

 الثعالب

 االسود

 االنسان

 الطٌور 

 الببلبل 

 النسور 

 البطرٌق

 البوم

 الزواحف 

 السبلحف

 الحرباء

 االفاعً

 التماسٌح

 البرمائٌات  

 الضفادع

 السلمندر

االسماك  
 العظمٌة

 البنً

 الكطان

 الشبوط

االسماك  
 الغضروفٌة

 القرش 
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ف اعٌة المزدوجة للم ارنة بٌن األسماك ارطة الع ل الالمدرس : ٌطلب من الطالب تمثٌل تطبٌق خ

كواجب بٌتً (    –نت ال البعٌد الؽضروفٌة واألسماك العظمٌة . ) اإل

  
طت العلل الفلاعُت املصدوحت  هخلال البعُد (لا  –طمان الغلسوفُت والعظمُت جىضح امللازهت بين لا  خٍس

 

 

 

 هٌكلها غضروفً

 

 هٌكلها عظمً  

اسماك بٌوضة  
واالخصاب 

خارجً والبٌوض 
 كثٌرة العدد

الزعنفة الذنبٌة  

 الطول غٌر متماثلة

األسماك 

 العظمٌة

فتحة الفم    

امامٌة الموقع 

 دائرٌة الشكل  

الخٌاشٌم 

(مغطاة بغطاء 4)

شومً على كل خٌ

 جانب

الزعنفة الذنبٌة  

 متماثلة الطول 

فتحة الفم بطنٌة  

الموقع هبللٌة 

 الشكل 

( 5-7الخٌاشٌم ) 

فتحات على كل 

 جانب

اسماك بٌوضة 
ولودة واالخصاب 
داخلً والبٌوض 

 اقل عددا
 

األسماك 

 الغضروفٌة

  

 حاسة الشـم قوٌة 

 

الجساام مقساام الااى 

ثاااااااابلث مناااااااااطق 

س والجاااااذع الااااارأ

 والذٌل

 

تمتلك الكٌس 

 الهوائً 

   

ال تمتلك الكٌس  

 الهوائً  

   

الزعنفة  

الظهرٌة مزدوجة 

  وظٌفتها للتوازن

الزعنفة الظهرٌة 

مفردة وظٌفتها 

   للتوازن
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 (دقائق  3  )                                                                     سادسا : تقوٌم التفكٌر

للتؤكد من مدى تح ق أهداؾ الدرس ، وٌنبه الطالب أن زمن  لتالٌة ٌوجه المدرس األسئلة المختصرة ا   

 اإلجابة على هذه األسئلة محدد.

 ؟ ماذا ن صد بحٌوانات بٌوضة ولودة    -1 

 ؟ ال رش  نثى سمكةكٌؾ نمٌز بٌن ذكر وأ -2

 فً األسماك الؽضروفٌة ؟ حدق التكاثركٌؾ ٌ - 3

 

 دقٌ ة (  2)                                                                               : الواجب ألبٌتً

 تجدونها ،ن شاء هللا سنتناول صنؾ األسماك العظمٌةإ م بلإلى هنا ٌنتهً درسنا الٌوم فً الدرس ال  -1 

ب برسم السمكة العظمٌة وٌكلؾ المدرس الطال (، 139 – 140فً الكتاب المدرسً فً الصفحات )

 .كواجب بٌتً بالدفتر

ضروفٌة والعظمٌة سماك الؽف اعٌة المزدوجة للم ارنة بٌن األٌ وم الطالب بتطبٌق خارطة الع ل ال -2

 نت ال البعٌد ( .كواجب بٌتً ) اإل

 مصادر المدرس : 

علم األحٌاء للصؾ الثانً لالكتاب الم رر ،( 2016 -هـ   (1437وآخرون د سلمان،شهاب أحم -1

 .جمهورٌة العراق ـ وزارة التربٌة  ، 7ط ،) الثامن االساسً ( المتوسط

  ، دار صفا للنشر والتوزٌع ، عمان 1التعلم أنماط ونماذج حدٌثة ، ط،(2016 محسن علً ) ، عطٌة -2 

ركً داخل ،و عمار جبار عٌسى ، ومنٌر راشد فٌصل ، الموسوعة زاٌر ، سعد علً ،وسما ت -3

 (، مكتب نور الحسن للطباعة ، بؽداد . 2014التعلٌمٌة ، الجزء االول ، ) 

، دار أسامة للنشر 1( ،اسالٌب معاصرة فً تدرٌس العلوم ، ط  2011الخزرجً ، سلٌم ابراهٌم )  -4

 والتوزٌع ، عمان ، االردن .

    

 ب : مصادر الطال

علم األحٌاء للصؾ الثانً ر لالكتاب الم ر ( م 2016 -هـ   (1437وآخرون شهاب أحمد سلمان، -1

 .جمهورٌة العراق ـ وزارة التربٌة  ، 6ط ،) الثامن االساسً ( المتوسط
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 ( ب – 7  ملحق ) 

 للمجموعة الضابطة خطة الدرسأنموذج 

 : درســــــــــال             ـــــــــــــــــن األساسًمــــــــــالثا : الصؾ والشعبة   

 الٌوم والتارٌخ :   األسماك الؽضروفٌة           -الف رٌاتتصنٌؾ :  الموضوع  

 دقٌ ة     45 : نـــــــــــالزم           المادة : علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم األحٌاء    

 

 

 لخاصة/ كما وردت فً الخطة التجرٌبٌة .األهداؾ ا

 األهداؾ السلوكٌة/ كما وردت فً الخطة التجرٌبٌة .

 الوسائل التعلٌمٌة/ كما وردت فً الخطة التجرٌبٌة .

 وكاآلتً: أسلوب سٌر الدرس: ٌسٌر الدرس على وفق الطرٌ ة االعتٌادٌة

 دقائق ( / كما وردت فً الخطة التجرٌبٌة . 3 الم دمة ) 

 

 دقٌ ة(35  )    ستجواب                           سٌتم عرض الدرس وف ا  لطرٌ ة اإل :  ضالعر

 

 من ٌذكر لنا اصناؾ الف رٌات ؟ : المدرس

 موفق الطالب :

 .ألسماك الؽضروفٌة ول صنؾ االصنؾ األ 1 -

        . األسماك العظمٌةالصنؾ الثانً صنؾ . 2 

               .البرمائٌات  الصنؾ الثالق صنؾ.3 

 أحسنت ٌا موفق بارك هللا فٌك ..تفضل بالجلوس . المدرس :

 

 أمجد أكمل ما وصل الٌه زمٌلك موفق. طالب آخر :

 .الزواحؾ الصنؾ الرابع صنؾ . 4

 . الطٌورالصنؾ الخامس صنؾ . 5 

 .اللبائن  الصنؾ السادس صنؾ .  6 

 أحسنت ٌا أمجد بارك هللا فٌك . المدرس :

 

 ؟ لكل صنؾ من أصناؾ الف رٌات مثاال   من ٌعطٌنا المدرس:

 حازم  :الطالب 

 سمك ال رش ألسماك الؽضروفٌة       مثل        ا. 1 

 الشبوطالبنً والكطان  مثل         . األسماك العظمٌة          2 

 والسلمندر مثل         الضفادع . البرمائٌات                 3 

 م بارك هللا فٌك ..تفضل بالجلوس .أحسنت ٌا حاز المدرس :
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 أمجد أكمل ما وصل الٌه زمٌلك حازم . طالب آخر :

 والحرباء والتماسٌح  األفاعًالسالحؾ مثل           . الزواحؾ                 4

  و والبوم   البطرٌقالبالبل والنسور و مثل          . الطٌور                  5 

  نساناال الفئران واألرنب والثعالب واألسود مثل                       . اللبائن      6 

 أحسنتم ل د كنتم مجتهدون فً طرٌ ة عرضكم للدرس . المدرس :

 

لم التطوري من األدنى الى األٌوضحها على السبورة ل المدرس :  رقى.لطالب حسب السَّ

 

 

 ؟ اك الؽضروفٌةالصفات العامة لألسم من ٌستطٌع ان ٌعدد لنا المدرس:

 زكً  :الطالب 

 ولها فتحات خٌشومٌة ،والفم نهائً أو بطنً الموقع. أسماك ذات هٌكل إسناد ؼضروفً ، -1 

 الطول. تًؼٌر متماثل انالذنبٌت انالزعنفت -2 

 .ونهارا   أسماك نشطة وقوٌة تعٌش بال رب من سطح الماء وهً فً حركة دائمة لٌال    -3 

 بارك هللا فٌك . من ٌكمل ما وصل الٌه زمٌلكم زكً . احسنت ٌا زكً المدرس :

 فهمً الطالب :

 عدم وجود الكٌس الهوائً فٌها الذي ٌساعدها على الب اء على مستوٌات مختلفة داخل الماء. -4 

 تؽذٌتها حٌوانٌة وهً مفترسة لألسماك األخرى وتهاجم حتى اإلنسان.  -5 

 سماك الؽضروفٌة .فً عرضك لصفات األل د كنت رائعا  ممتاز ٌا فهمً  المدرس :

 

 لماذا تب ى األسماك الؽضروفٌة على مستوٌات مختلفة داخل الماء؟من ٌوضح لنا   المدرس:

 رافد   آخر : طالب

 لعدم وجود الكٌس الهوائً فً األسماك الؽضروفٌة.  

 أحسنت بارك هللا فٌك ٌا بنً .

 

 

 

 

االسماك 
الغضروفٌة 
 مثل القرش

االسماك 
العضمٌة 
 مثل الشبوط

البرمائٌات 
مثل 
 الضفادع

الزواحف 
مثل  
 االفاعً 

 الطٌور 

مثل 
 البطرٌق

 اللبائن 

 مثل االنسان
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 س بعرض مصور أمام الطالب لسمكة ال رش؟         عدد صفات سمكة ال رش  وٌ وم المدر : المدرس

 

 الزعنفتٌن الظهرٌتٌن                              الزعنفة الذنبٌة                                                
 

 الش وق الؽلصمٌة  الش وق الؽلصمٌة 

 الفتحة المنخرٌة الع 

 

 العٌن  
 

 

 الفم  الفم 

 الزعنفة المخرجٌة
 الزعنفتٌن الحوضٌتٌن                                                                        الزعنفتٌن الكتفٌتٌن

 ) أجشاء جطم الطمىت الغكزوفيت (

 فٌصل  : الطالب

 لونها رمادي والجسم مؽطى بحراشؾ صؽٌرة. -1 

 ؾ الطوٌلة )زعنفتان ظهرٌتان وزوج من الزعانؾ الكتفٌةالجسم متطاول له العدٌد من الزعان -2 

 ٌكون الجزء العلوي منها أطول من  ، إذفهً ؼٌر متناظرة ةلذنبٌاوالحوضٌة( أما الزعانؾ    

 الجزء السفلً وذلك ٌساعد السمكة على االستدارة السرٌعة.    

ٌن ٌوجد زوج من العٌون وإلى وعلى الجانب ،الفم على شكل فتحة هاللٌة الشكل ت ع أسفل الرأس -3 

 األسفل منهما ت ع فً كل جانب خمسة ش وق ؼلصمٌة

 أحسنت ٌا فٌصل بارك هللا فٌك . المدرس :

 

 ؟ كٌؾ ٌحصل التكاثر فً األسماك الؽضروفٌة المدرس :  

    نور الدٌن   آخر : طالب  

 .ةولود ةأؼلبها بٌوض -1 

من الذكر لألنثى عن طرٌق زائدتٌن ؼضروفٌتٌن  ت عان  اإلخصاب داخلً وتن ل الحٌوانات المنوٌة -2 

 عند قاعدة الزعنفتٌن الحوضٌتٌن.

 اكتمال نموه فؤنه ٌخرج إلى الخارج. ٌنمو الجنٌن فً قناة البٌض المتسعة وعند -3 

 بارك هللا فٌك. ٌا نور الدٌن أحسنت المدرس :  
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 وهً صفة تتمتع بها األسماك الؽضروفٌة ؟: دعونا نفكر ، ما معنى اسماك بٌوضة ولودة المدرس 

 

 ٌ وم برسم جسم سمكة ال رش على السبورة  لٌتعلم الطالب منه مهارة الرسم. المدرس :

 الش وق الؽلصمٌة                   

 
 

 

 ٌكلؾ أحد الطالب أن ٌإشر على الش وق الؽلصمٌة لسمكة ال رش التً قام برسمها  :المدرس

 المدرس.          

 ٌؤخذ قلم السبورة وٌ وم بالتؤشٌر على الش وق الؽلصمٌة لسمكة ال رش. :الطالب 

 أحسنت بارك هللا فٌك. المدرس :

 آخر أن ٌإشر على  الزعنفتٌن الظهرٌتٌن لسمكة ال رش. ا  ٌكلؾ طالب المدرس :

 ٌمسك بال لم وٌإشر على الزعنفتٌن الظهرٌتٌن لسمكة ال رش. الطالب :

 .ٌا بنً  ارك هللا فٌكأحسنت ب المدرس :

 لسمكة ال رش. ةآخر أن ٌإشر على  الفم والزعنفة ألذنبٌ ا  ٌكلؾ طالب المدرس :

 لسمكة ال رش. ةلذنبٌاٌمسك بال لم وٌإشر على الفم والزعنفة  الطالب :

 .ٌا ٌونس  أحسنت بارك هللا فٌك المدرس :

 لسمكة ال رش. ةخرجٌلماآخر أن ٌإشر على  العٌن والزعنفة  ا  ٌكلؾ طالب المدرس :

 لسمكة ال رش. ةلمخرجٌاٌمسك بال لم وٌإشر على العٌن والزعنفة  الطالب :

 أحسنت بارك هللا فٌك. المدرس :

 سمكة.لآخر أن ٌإشر على الزعنفتٌن الكتفٌتٌن والزعنفتٌن الحوضٌتٌن ل ا  ٌكلؾ طالب المدرس :

 لزعنفتٌن الحوضٌتٌن لسمكة ال رش..ٌمسك بال لم وٌإشر على الزعنفتٌن الكتفٌتٌن وا الطالب :

 بارك هللا فٌك. فعال  ٌا مرتضى أحسنت المدرس :

 آخر أن ٌإشر على الفتحة المنخرٌة لسمكة ال رش. ا  ٌكلؾ طالب المدرس :

 ٌمسك بال لم وٌإشر على الفتحة المنخرٌة لسمكة ال رش. الطالب :

 بارك هللا فٌك. ٌا بنً أحسنت المدرس :

لمدرس مجموعة من الطالب بعمل مجسم بسٌط لسمكة ال رش لكً ٌتعلموا                            ٌكلؾ ا المدرس :

 لجانب المهاري الٌدوي وٌشجع العمل الجمعً والتعاون بٌن الطالب.ا
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 وآلن ن وم باجراء م ارنة بٌن االسماك الؽضروفٌة واالسماك العظمٌة ؟ فمن ٌبدأ. المدرس :

 . احسنت ٌا احمد.روفًضسماك الؽضروفٌة هٌكلها ؼاأل احمد ،  الطالب :

 . احسنت ٌا فٌصل.سماك العظمٌة هٌكلها عظمًاأل،  فٌصلطالب آخر : 

 .اسماك ولودة بٌوضة واالخصاب داخلً والبٌوض اقل عددا   سماك الؽضروفٌةاألوسام ،  الطالب :

 .البٌوض اكثر عددا  جً واراسماك بٌوضة واالخصاب خ سماك العظمٌةاأل محسن ، طالب آخر :

 احسنتما ٌا وسام وٌامحسن ، بارك هللا فٌكم . المدرس :

 . احسنت ٌا  محمود. فتحة الفم بطنٌة الموقع هاللٌة الشكل، سماك الؽضروفٌة األ محمود ،  الطالب :

 . احسنت ٌا رائد.فتحة الفم امامٌة الموقع دائرٌة الشكل، سماك العظمٌة األ،  رائدطالب آخر : 

 احسنتما ٌا محمود وٌا رائد ، بارك هللا فٌكم. درس :الم

 . ( فتحات على كل جانب5-7الش وق الؽلصمٌة عددها ) ،سماك الؽضروفٌة األ وائل ، الطالب :

 .     ( مؽطاة بؽطاء خٌشومً على كل جانب 4الخٌاشٌم )  ،سماك العظمٌة األ،  رافدطالب آخر : 

 ، بارك هللا فٌكم. احسنتما ٌا محمود وٌا رائد المدرس :

   .ال تمتلك كٌس هوائً ،سماك الؽضروفٌة األ شهاب ، الطالب :

 .     ٌساعدها فً السباحة تمتلك كٌس هوائً ،سماك العظمٌة األ،  لإيطالب آخر : 

 احسنتما ٌا شهاب وٌا لإي ، بارك هللا فٌكم. المدرس :

  . زدوجة وظٌفتها للتوازنالزعنفة الظهرٌة م ،سماك الؽضروفٌة األ قصً ، الطالب :

 .     الزعنفة الظهرٌة مفردة وظٌفتها للتوازن ،سماك العظمٌة األ،  علًطالب آخر : 

 احسنتما ٌا قصً وٌا علً ، بارك هللا فٌكم. المدرس :

  .  الزعنفة الذنبٌة ؼٌر متماثلة الطول ،سماك الؽضروفٌة األ خالد ، الطالب :

 .     الزعنفة الذنبٌة متماثلة الطول ،لعظمٌة سماك ااأل،  احمد طالب آخر : 

 احسنتما ٌا خالد وٌا احمد، بارك هللا فٌكم. المدرس :

  .  الزعنفة الذنبٌة ؼٌر متماثلة الطول ،سماك الؽضروفٌة األ خالد ، الطالب :

 .     الزعنفة الذنبٌة متماثلة الطول ،سماك العظمٌة األ،  احمد طالب آخر : 

 تما ٌا خالد وٌا احمد، بارك هللا فٌكم.احسن المدرس :

 سماك الؽضروفٌة والعظمٌة.به بٌن األما هً ن اط التشا المدرس :

 حاسة الشم فً كلٌهما قوٌة. الطالب :

 . احسنتما الجسم م سم الى ثالق مناطق هً الراس الجذع الذٌل  طالب آخر :

 سماك العظمٌةاأل سماك الغضروفٌةاأل ت

 ٌكلها عظمًه روفًضهٌكلها ؼ 1

اسماك ولودة بٌوضة واالخصاب داخلً  2
 والبٌوض اقل عددا  

جً والبٌوض اراسماك بٌوضة واالخصاب خ
 اكثر عددا  

 فتحة الفم امامٌة الموقع دائرٌة الشكل فتحة الفم بطنٌة الموقع هاللٌة الشكل  3

( فتحات على  5-7الش وق الؽلصمٌة عددها )  4
 كل جانب

طاة بؽطاء خٌشومً على ( مؽ 4الخٌاشٌم ) 
 كل جانب

 تمتلك كٌس هوائً ال تمتلك كٌس هوائً  5

 الزعنفة الظهرٌة مفردة وظٌفتها للتوازن الزعنفة الظهرٌة مزدوجة وظٌفتها للتوازن 6

 الزعنفة الذنبٌة متماثلة الطول الزعنفة الذنبٌة ؼٌر متماثلة الطول  7

 كذلك حاسة الشم فٌها قوٌة  8

سم الى ثالق مناطق هً الراس الجذع الجسم م  9
 الذٌل

 كذلك
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 دقٌ ة( 5   )                                                                                      الت وٌم  

للتؤكد من مدى تح ق أهداؾ الدرس ، وٌنبه الطالب أن زمن  لتالٌةٌوجه المدرس األسئلة المختصرة ا   

 ى هذه األسئلة محدد.اإلجابة عل

 ؟ماذا ن صد بحٌوانات بٌوضة ولودة  -1 

 ؟نثى سمكة ال رشكٌؾ نمٌز بٌن ذكر وأ – 2 

 كٌؾ ٌحصل التكاثر فً األسماك الؽضروفٌة؟ -3 

 

 دقٌ ة (  2)                                                                               : الواجب ألبٌتً

تجدونها  ،ن شاء هللا سنتناول صنؾ األسماك العظمٌةإ م بلهنا ٌنتهً درسنا الٌوم فً الدرس الإلى   -1 

 .( 139 – 140فً الكتاب المدرسً فً الصفحات )

إنشاء جدول للم ارنة بٌن االسماك ، مع الب برسم السمكة العظمٌة بالدفتروٌكلؾ المدرس الط -2

 الؽضروفٌة واالسماك العظمٌة .

 رس : مصادر المد

علم األحٌاء للصؾ الثانً ل الكتاب الم رر ،( 2015 -هـ   (1436وآخرونشهاب أحمد سلمان، -1

 .جمهورٌة العراق ـ وزارة التربٌة  ، 6ط ،) الثامن االساسً ( المتوسط

  ، عمان ، دار صفا للنشر والتوزٌع1التعلم أنماط ونماذج حدٌثة ، ط ( 2016 محسن علً ) ، عطٌة -2 

، سعد علً ،وسما تركً داخل ،و عمار جبار عٌسى ، ومنٌر راشد فٌصل ، الموسوعة زاٌر  -3

 (، مكتب نور الحسن للطباعة ، بؽداد . 2014التعلٌمٌة ، الجزء االول ،) 

، دار أسامة للنشر 1( ،اسالٌب معاصرة فً تدرٌس العلوم ، ط  2011الخزرجً ، سلٌم ابراهٌم )  -4

 والتوزٌع ، عمان ، االردن .

  

 مصادر الطالب : 

علم األحٌاء للصؾ ل الكتاب الم رر ،( 2016 -هـ   (1437، وآخرون شهاب أحمد سلمان  -1

 .جمهورٌة العراق ـ وزارة التربٌة  ، 7ط ،) الثامن االساسً ( الثانً المتوسط
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 ( 8ملحق ) 

 

 دادامعـــــــة بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
  ابن الهٌثم /كـلٌــة التربٌــــة للعلوم الصرفة 

 ةـــــــــة والنفسٌــــوم التربوٌــــم العلـــــقس
 ( 18علـــــوم الحٌاة الدورة )  مــــــاجستٌر

 
 
 
 

 لوكٌة الخاصة األغراض السّ  ٌةاستطبلع آراء المحكمٌن بشأن صبلح م/
 ةـنِّهائًٌ بصٌغته الـحصٌلختبار الت  حصٌلً وفقرات اإلختبار الت  ئلب  

 
 ألستاذ الفاضل ........................................................المحترم.ا

 -تحٌة طٌبة :

خرائط العكن يف حتصين صالل الصف الجاوَ األساسي  ةأثر اسرتاتيجي " ٌ وم الباحق بدراسة بحثه الموسوم    

ونظرا  لما تتمتعون به من سعة االطالع فً هذا المجال ، ٌود الباحق  " يأومحياء وتفكريِي التَّاألعمي ملادة 

حصٌلً لمادة علم األحٌاء للصؾ الثامن لألؼراض السلوكٌة وف رات االختبار التَّ استطالع آرائكم 
االساسً) الثانً متوسط ( ومدى مالءمتها للمستوى الذي ت ٌسه وبحسب تصنٌؾ بلوم للمستوٌات 

 وقد اختار الباحق  ، عدٌالت التً ترونها مناسبةٌعاب، والتطبٌق، والتحلٌل( واقتراح التَّ )التذكر، واالست
م األحٌاء للصؾ الثامـــــن ــــــــ( ؼرضا  سلوكٌا  من الفصول الثالثة األخٌرة من كتاب عل 40 )

 لهذا الؽرض. 2016/  7سـاسً ) الثانً المتوسط ( ط األ
 

 مع فائق الشكر والت دٌر
 
 

                                                                        
 الل ب العلمً............................                                                           

 مكان العمل............................
 التخصص..............................

 

 

 

 الباحث                                   املػزف                                                                          

 باضم محمد علي الزوابـي                                   أ. د. حيدر مطير حمد هللا                                           

 نزائم جدريظ علىي الحياة                                                                                                    
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 ( أ -8 )

 هائٌةحصٌلً لمادة علم األحٌاء مع تعلٌماته فً صٌغته النِّ االختبار الت  

 

 من األساسً ) الشعبة :       (الصؾ: الثا          : .......................                        مــــــاالس
 

 دقٌ ة 45 :  الزمن        …………….....                              المدرسة :  
 

 : عزٌزي الطالب

الهدؾ من هذا االختبار قٌاس تحصٌلك للمعلومات لمادة علم األحٌاء فً الموضوعات التً درستها      

 ٌمك فً هذه المادة.فً الفصل الثانً لؽرض ت و

 

 تعلٌمات االختبار:

 ن كتابة اسمك على ورقة االختبار.تؤكد م -1

 .عن ف رات االختبار استعمل ال لم الرصاص عند اإلجابة -2

 ، واقرأ كل االختٌارات قبل اإلجابة عنها. اقرأ كل ف رة اختبارٌة بعناٌة -3

 . ، ألن السإال المتروك ٌعد خطؤ أجب عن جمٌع األسئلة -4

 .اطئة، وإال تعد إجابتك خ ال ٌجوز اختٌار أكثر من إجابة واحدة عن كل ف رة-5

 تؤكد من أنك أجبت عن جمٌع ف رات االختبار بدقة. -6

  

 

 أجب بتؤِن..................فالنجــــاح ٌنتظرك                                                  

 

 

 

 

 

 مدرص املادة                                                              

  باضم محمد علي                                                                                   
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 االختبار الّتحصٌلً لمادة علم األحٌاء للصف الثامن األساسً 
 

 لى شعب مختلفة وذلك لـ:قام الباحثون االوائل بتصنٌؾ الحٌوانات ا   1
 سهولة اطعامـــها -د      معرفة أحجامها     -ج       تسهٌل دراستها -بمعرفة أعدادهــــا         -أ

 ان الطب ة الؽٌر خلوٌة فً جدار االسفنج هً  :  2
 األدمة  -د                 المٌزوكلٌا -ج             البشرة        -ب                الفمٌم      -أ

 أحد هذه الكائنات ٌنتمً الى شعبة الالسعات : -3  3 
 البرامٌسٌوم  -دالعلق الطبً               -جنجم البحر                -ب             دبور البحر  -أ

 الجزء المإشر علٌه فً حٌوان الهاٌدرا ٌمثل : 4
 األقـــــدام            -د         سـواطاأل -ج          المجسات -ب      األهــــالب   -أ

                      

 : الجهة  اجسامها مضؽوطة من نان المسطحة ذلك االدٌدب سمٌت 5
           واألمامٌة  الظهرٌة -ب                                                والسطحٌة البطنٌــــة -أ

 والصدرٌة الظهرٌة -د                                                  البطنٌة والظهرٌة -ج

 الجزء المإشر علٌه فً رسم دودة االكٌاس المائٌة ٌمثل : 6
 قطعة بالؽة  -أ

 محجم  -ب
 االشواك  -ج
 رأس -د

 : تناظر التناظر فً الدٌدان الخٌطٌة هو 7 
  جانبً -د                    عدٌم -ج                  متعدد -ب               شعاعً           -أ

  

  8 
 

دودة االسركارس  وانثرى ذكررقارن برٌن   
 :من حٌق 

لررردودة ، موقرررع الفتحرررة )الطرررول ، نهاٌرررة ا
                          التناسلٌة (

 انثى دودة االسكارس  ذكر دودة االسكارس  من حٌق ت

   الطول  1

   نهاٌة الدودة  2

   الفتحة التناسلٌة موقع  3
 

 :تطورا  من الدٌدان الخٌطٌة وذلك الدٌدان الحل ٌة أكثرتعتبر  9 
رج فٌها -ب                               لحدوق تخصص فً عمل   أجسامها -أ  لوجود حل ـــــة السَّ

  ظر فٌها ٌكون جانبًألن  التنا -د                                      الن جسمها مكون من حل ات  -ج

 
10 

 جسم دودة االض م سم الى حل ات جسمٌة عددها قد ٌصل الى :
  حل ة(   20)  -د       حل ة (  200)  -ج      ( حل ة 2000)  -ب        ( حل ة    20000)  -أ

 :لؽرض أهمٌة السرج فً دودة االرض هو   11
  التكاثـر -دالسباحة                 -ج             الهضم      -بالحركـة                        -أ

 : ) الرخوٌات ( بواسطةفراد شعبة النواعم تتنفس أ  12
 الفتحات التنفسٌة                           -ب                   الؽالصم أو الجبة أو جدار الجلد أو الرئات                  -أ

 الجهاز التنفســــــً  -د                                                      الخٌشومٌة        الجٌوب  -ج

وفر لهرا الردعم واالسرناد وتمنرع تبخرر السروائل منهرا تردعى ان وجود مادة صلبة فً شعبة المفصلٌات تر 13
 الكوالجٌن -د                الكاٌتٌن  -ج   البروتٌن            -ب            الكرٌاتٌن -أ   : مادة

 تستؽرق حشرة الصرصر إلكمال دورة حٌاتها من : 14
 ـنتان (س –ـنة ) س-دشهران (       –هر) ش-اسبوعان (    ج –) اسبوع -ٌـومان (     ب –) ٌــوم -أ
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15  
 

 ان سبب وجود ال رص المنخلً فً نجم البحر هو :
 لٌسمح بمرور الماء الى الجهاز الوعائً  -ب                            فً عملٌة التكاثر دوره المهم -أ

 فً عملٌة التنفــــــس ٌ وم -د                           لٌساعده فً االمساك بالفرٌسة -ج

 :رة على تعوٌض االجزاء المف ودة  من جسمه حٌوان ال ٌنتمً الى شعبة شوكٌة الجلد له ال د  16
 ام اربع واربعٌن -د               بو برٌص ا -ج            مساح     الت -ب       الحرباء           -أ

 لألقدام المل طٌة فً نجم البحر أهمٌة كونها تساعده فً :  17
 التكاثر -د                   التؽذي     -ج                 الحركة        -ب                التنظٌؾ  -أ

  
 

18 

 والحبلٌات من حٌق ) مناطق الجسم، الحبل الظهري ، االخراج (:قارن بٌن الالف رٌات 
 لحبلٌاتا الالف رٌات من حٌق ت

   مناطق الجسم 1

   الحبل الظهري 2

    االخراج 3
 ن طرٌق التؽذي على :ٌحصل الرمٌح على الؽذاء م 19

 الطحالب  -دٌرة      الصؽ سماكاأل -ج     الدقائق العضوٌة فً الماء -ب  الشعب المرجانٌة     -أ

 الجزء المإشر علٌه لسمكة ال رش ٌمثل  :   20
 
 
 الخــــط الجانبً -د الفتحة المنخرٌة          -الزعنفة الظهرٌة      ج -ب        الش وق الؽلصمٌة -أ

 وظٌفة الؽدة المخاطٌة فً االسماك العظمٌة هً لـ : 21
مكة  -أ  حماٌتها من المإثرات الخارجٌة  -ب                   ؾللتخلص من الجفاترطٌب جسم السَّ

 بافراز المخاط علٌها طرد مفترساتها -د                     الماءب لٌل االحتكاك وُتسهٌل اندفاعهات  -ج

 هو سمكة عظمٌة: أحد الكائنات اآلتٌة 22
 الشفنٌن -د             و منشار     اب -ج       أبو مطرقة           -ب                    األس مري -أ

 جسم السمكة مزود بعضالت قوٌة لتساعدها على :  23
 الهضم -د                    التزاوج -ج              الحركة فً الماء -ب                   االفتراس -أ

 ان وظٌفة الجفن الثالق الرامش فً الضفدع هً لـ: 24
 حماٌتها من وهج الشمس     -ب                                             سباحةتؽطٌة العٌن عند ال -أ

 حماٌتها من الؽبار  -د                                               زٌادة درجة الرإٌا      -ج

 الجزء المإشر علٌه فً الضفدع ٌمثل: 25
 
  الطبلة السمعٌة -د               الجذع -ج           كٌس الصوت  -ب                 الصفاق -أ

 

 : فً حاسة فة اللسان فً االفعى هو عضو ٌستعملوظٌ 26
 لتذوقا -د                لشــــما -ج          لبصر             ا -ب    لسمــع                ا -أ

 لألفعى ال ابلٌة على تؽٌٌر جلدها بٌن فترة واخرى : 27
 استعدادا للتكاثــــر -دبسبب  تش  ه وتلفه        -جهروبا من االعداء      -ب     نها تعٌق نموهــاأل -أ

 :ظٌفته الؽدة الزٌتٌة فً ذنب الطائرهً  28
 لتؽذي علٌها عند شحة الؽذاء ا -ب                                    المساعدة على الطٌران  -أ

 من االبتالل خالل الطٌرانالرٌش  منع -د    حالة الخطر                 وسٌلة دفاعٌة تستعمل فً -ج

 مجموعة من الطٌور تنت ل من مكان آلخر بحثا عن الؽذاء أو لؽرض التكاثر تسمى الطٌور : 29
 الفصلٌة -د                     الحولٌة -جالمهاجرة                   -ب                  الدورٌـــة  -أ

 : فً الموسم  تضع انثى النعام 30
 ( بٌضة 15)  -د           ( بٌضة 20) -ج           ( بٌضة 25)  -ب          ( بٌضـة 11)  -أ
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 من أنواع اللبائن: 31
 االفاعــً  -د                   الجاموس -ج                    التمساح -ب                  البطرٌق -أ

 عر طوٌل ورفٌع على جانبً الشفة العلٌا فً االرنب له أهمٌته فً:وجود ش 32
 التحسس -د                     التؽذٌة -ج                  التنفس -ب                      الشم    -أ

 مدة حمل الحوت هً : 33
 ( شـــهر6 - 11)  -ب                                                       (  شـــهر 5 - 8)  -أ

 ( شــهر13 - 15)   -د                                                     ( شــهر 10- 12)  -ج

 تكون عظام الخفاش خفٌفة لتساعده على:  34
 الجـري -د       الزحـؾ          -ج                  الطٌران -ب         التعلـــق               -أ

 الجزء المإشر علٌه فً معدة الجمل ٌمثل : 35
 المرئ -د      الكرش    -ج          المنفحة  -ب        ال لنسوة  -أ

 

 قلة المسامات العرقٌة فً الجمل تجعله قادرا على : 36
 ؽذاءت لٌل استهالك ال -ب                                          االحتفاظ بؤكبر كمٌة من الماء -أ

 االحتفاظ بالطاقة ألكثر مدة زمنٌة -د                             لعواصؾ الرملٌةه لتحملٌزٌد من  -ج

 فً المخطط اآلتً حدد من بٌن البدائل مثاال  عن اللبائن البٌوضة : 37
          الكنؽر             -أ

                 الخفاش -ب
       من ار البط          -ج
 الحوت -د

 
 
 
 

ظاهرة االحتباس الحراري ناتجة من تكوٌن طب ة ؼازٌة فً أعلى الؽالؾ الؽازي وهرذه الطب رة ناتجرة  38
 من انبعاق ؼاز :

 االوكسجٌن  -د     احادي اوكسٌد الكاربون  -ج    ثانً اوكسٌد الكاربون  -ب         النتروجٌن -أ

 اختر أسما  للمخطط المفاهٌمً اآلتً 39
                                            الشبكة الؽذائٌة -أ

 التعاقب البٌئً األولً -ب
                                   العالقـــة التطورٌـــة -ج
 التعاقب البٌئً الثانوي -د
   
 
 
 
 
 

                                                                     

عملٌة  ن ل المادة الوراثٌــــة ) الجٌنات ( من كرائن آخرر لؽررض الحصرول علرى صرفات جدٌردة تسمى  40
 ؼٌر موجودة أصال  

 زٌــادة النسل  -د                  الهندسة الوراثٌة -ج          التــــطور -ب              اإلستنسال  -أ

 اقسام اللبائن

 اللبائن 

 الولودة

 اللبائن الكٌسٌة 

 مثل الكنغر

اللبائن الحقٌقٌة مثل االرنب 
والفئران والمواشً والقرود 

 واالنسان

 اللبائن 

 البٌوضة 

 مثل

 

 المحلبلت

 البكترٌا

 الفطرٌات

 البدائٌات

 المستهلكات

 مستهلكات 

 اولٌة 

 مستهلكات

 ثانوٌة 

 مستهلكات

 ثالثة 

مستهلكات 
 الرابعة

 المنتجات

 النباتات
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 ( ب - 8ملحق )  
 ئلختٌار الت حصٌلًمفتاح تصحٌح الفقرات الموضوعٌة ل

 

 الفقرة 
 االختٌار 
 الصحٌح

 الفقرة  
 االختٌار
 الصحٌح

 الفقرة  
االختٌار 
 الصحٌح

 ب 29 ب 15 ب 1

 ب 30 ج 16 ج 2

 ج 31 أ 17 أ 3

 د 32 مقالً 18 ب 4

 ج 33 ب 19 ج 5

 ب 34 أ 20 ب  6

 ج 35 ج 21 د 7

 أ 36 أ 22 مقالً   8

 ج 37 ب 23 أ 9

 ب 38 أ 24 ج 10

 أ 39 د 25 د 11

 ج 40 ج 26 أ 12

   /  أ 27 ج 13

  / د 28 د 14

 
 ( درجات بواقع درجتان لكل ف رة 6( درجة لكل جدول ) 12مفتاح التصحٌح للف رات الم الٌة) 

 الدرجة نثى دودة االسكارسأ ذكر دودة االسكارس  من حٌث 8

 2 أطول من الذكر نثى أقصر من األ الطول 1

 2 مع وفة مستدقة النهاٌة وؼٌر مع وفة الى الجهة البطنٌة  ودةنهاٌة الد 2

3 
موقع الفتحة 

 التناسلٌة 

ت ع فً نهاٌة الدودة وتفتح بفتحة 
مشتركة مع الجهاز الهضمً 

 مكونة فتحة المجمع 

ت ع على السطح البطنً فً 
 الثلق األمامً للدودة 

2 

 
 

 الدرجة لحبلٌاتا البلفقرٌات من حٌث 18 

1 
ق مناط

 الجسم

قطع او حل ات الجسم م سم الى 
ٌة صدرٌة ورأسوثالق مناطق 

 ٌةبطنو

عدم وجود الحل ات أو ال طع 
 فً الحٌوانات البالؽة

2 

2 
الحبل 
 الظهري

 2 وجود الحبل الظهري عدم وجود الحبل الظهري

 خراجاإل 3
االنتشار من االخراج ٌكون خالل 

 النفرٌدٌا عن طرٌق جدار الجسم أو
متلك جهاز اخراج جمٌعها ت

 متخصص
2 
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 أ (9 - ملحق ) 

 مرتبة تنازلٌاً  الت حصٌلً ختبارئلل ستطبلعٌة الثانٌةلعٌنة اإلادرجات 
 

 ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
 
 الدرجة
 

1 49 26 33 51 29 76 26 

2 47 27 33 52 29 77 25 

3 46 28 32 53 29 78 25 

4 46 29 32 54 28 79 25 

5 46 30 32 55 28 80 25 

6 43 31 31 56 28  81 25 

7 42 32 31 57 28 82 25 

8 41 33 31 58 28 83 24 

9 40 34 31 59 28 84 24 

10 39 35 31 60 28 85 24 

11 38 36 31 61 27 86  23 

12 38 37 30 62 27 87 23 

13 37 38 30 63 27 88 23 

14 37 39 30 64 27 89 22 

15 36 40 30 65 27 90 22 

16 36 41 30 66 27 91 22 

17 35 42 30 67 27 92 21 

18 34 43 30 68 27 93 20 

19 34 44 30 69 26 94 20 

20 34 45 30 70 26  95 18 

21 34 46 29 71 26 96 17 

22 34 47 29 72 26  97 14 

23 34 48 29 73 26  98 10 

24 34 49 29 74 26 99 9 

25 34 50 29 75 26 100 7 
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 (ب   - 9   ملحق )

 لت حصٌلًختبار اإلمٌٌز للفقرات الموضوعٌة فً امعامل الصعوبة والسهولة والتّ 
 

رقم 
 الفقرة

 المجموعة
 االجابات

 الصحٌحة 
 معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

 
معامل 
 التمٌٌز
 

1 
 27 العلٌا 

0.796 0.204 0.407 
 16 الدنٌا

2 
 16 العلٌا 

0.444 0.556 0.296 
 8 الدنٌا

3 
 19 العلٌا 

0.426 0.574 0.556 
 4 الدنٌا

4 
 15 العلٌا 

0.444 0.556 0.222 
 9 الدنٌا

5 
 26 العلٌا 

0.796 0.204 0.333 
 17 الدنٌا

6 
 24 العلٌا 

0.685 0.315 0.407 
 13 الدنٌا

7 
 13 العلٌا 

0.352 0.648 0.259 
 6 الدنٌا

9 
 24 العلٌا 

0.537 0.463 0.704 
 5 الدنٌا

10 
 18 العلٌا 

0.5 0.5 0.333 
 9 الدنٌا

11 
 18 العلٌا 

0.5 0.5 0.333 
 9 الدنٌا

12 
 23 العلٌا 

0.556 0.444 0.593 
 7 الدنٌا

13 
 24 العلٌا 

0.685 0.315 0.407 
 13 الدنٌا

14 
 13 العلٌا

0.241 0.759 0.481 
 0 الدنٌا

15 
 16 العلٌا 

0.352 0.648 0.481 
 3 الدنٌا

16 
 

 17 العلٌا 
0.519 0.481 0.222 

 11 الدنٌا

17 
 

 17 العلٌا 
0.426 0.574 0.407 

 9 الدنٌا

19 
 

 21 العلٌا 
0.556 0.444 0.444 

 9 الدنٌا
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20 
 24 العلٌا 

0.722 0.278 0.333 
 15 الدنٌا

21 
 23 العلٌا 

0.611 0.389 0.481 
 10 الدنٌا

22 
 16 العلٌا 

0.426 0.574 0.333 
 7 الدنٌا

23 
 25 العلٌا 

0.759 0.241 0.333 
 16 الدنٌا

24 
 23 العلٌا 

0.630 0.370 0.444 
 11 الدنٌا

25 
 19 العلٌا 

0.556 0.444 0.296 
 11 الدنٌا

26 
 17 العلٌا 

0.481 0.519 0.296 
 9 الدنٌا

27 
 

 23 العلٌا 
0.648 0.352 0.407 

 12 الدنٌا

28 
 25 العلٌا 

0.759 0.241 0.333 
 16 الدنٌا

29 
 25 العلٌا 

0.778 0.222 0.296 
 17 الدنٌا

30 
 21 العلٌا 

0.667 0.333 0.222 
 15 الدنٌا

31 
 

 25 العلٌا 
0.741 0.259 0.370 

 15 الدنٌا

32 
 26 العلٌا 

0.833 0.167 0.259 
 19 الدنٌا

33 
 20 العلٌا 

0.556 0.444 0.370 
 10 الدنٌا

34 
 

 27 العلٌا 
0.889 0.111 0.222 

 21 الدنٌا

35 
 

 23 العلٌا 
0.704 0.296 0.296 

 15 الدنٌا

36 
 

 25 العلٌا 
0.648 0.352 0.556 

 10 الدنٌا

37 
 

 21 العلٌا 
0.574 0.246 0.407 

 10 الدنٌا

38 
 

 19 العلٌا 
0.519 0.481 0.370 

 9 الدنٌا

39 
 20 العلٌا 

0.5 0.5 0.481 
 7 الدنٌا

40 
 

 24 العلٌا 
0.722 0.278 0.333 

 15 الدنٌا
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 (ج   - 9   ملحق )

 لت حصٌلًختبار اإلفً ا لٌةقامٌٌز للفقرات الممعامل الصعوبة والسهولة والتّ 
 

 المجموعة رقم الفقرة
 االجابات

 الصحٌحة 
 معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

 
معامل 
 التمٌٌز
 

8 
 117 العلٌا 

0.620 0.380 0.204 
 84 الدنٌا

18 
 115 العلٌا 

0.577 0.423 0.265 
 72 الدنٌا
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 ( د - 9 ممحؽ )
 الت حصيمي عالية البدائؿ الخاطئة لمفقرات المكضكعية مف نكع اختيار مف متعدد في اإلختبار ف

رقم 
 الفقرة

 المجموعة

 فعالٌة البدائل البدائل

 ج ب أ د ج ب أ
 د
 

1 
 0.074- 0.111- ص 0.222- 0 0 27 0 العلٌا
 2 3 16 6 الدنٌا

2 
 0.148-  ص 0.037-  0.111-  4 16 3 4 العلٌا
 8 8 4 7 الدنٌا

3 
 5 1 2 19 العلٌا

 0.074-  0.296-  0.185-  ص
 7 9 7 4 الدنٌا

4 
 0.074-  0.111-  ص 0.037-  4 2 15 6 العلٌا
 6 5 9 7 الدنٌا

5 
 0.074-  ص  0.074- 0.222-  0 26 0 0 العلٌا
 2 17 2 6 الدنٌا

6 
 0.259-  0.037-  ص 0.111-  2 0 24 1 العلٌا
 9 1 13 4 الدنٌا

7 
 

 ص 0.037- 0.148-   0.074-   13 1 2 11 العلٌا
 6 2 6 13 الدنٌا

9 
 

 0.148-  0.222-  0.333-  ص 0 1 2 24 العلٌا
 4 7 11 5 الدنٌا

10 
 0.185-  ص 0.037-  0.111-  5 18 1 3 العلٌا
 10 9 2 6 الدنٌا

11 
 ص 0.037-  0.074-  0.222-  18 1 3 5 العلٌا
 9 2 5 11 الدنٌا

12 
 1 0 3 23 العلٌا

 0.296-  0.259-  0.037-  ص
 9 7 4 7 الدنٌا

13 
 0.148-  ص 0.074-  0.185-  1 24 0 2 العلٌا
 5 13 2 7 الدنٌا

14 
 

 ص 0.222-  0.148-  0.111-  13 5 6 3 العلٌا
 0 11 10 6 الدنٌا

15 
 0.222-  0.185-  ص 0.074-  5  3 16 3 العلٌا
 11 8 3 5 الدنٌا

16 
 0.074-  ص 0.111-  0.037-  3 17 5 2 العلٌا
 5 11 8 3 الدنٌا

17 
 0.037-  0.111-  0.259-  ص 2 3 5 17 العلٌا
 3 6 12 6 الدنٌا

19 
 

 0.037-  0.370-  ص 0.037-  0 5 21 1 العلٌا
 1 15 9 2 لدنٌاا

20 
 1 2 0 24 العلٌا

 0.074-  0.185-  0.074-  ص
 3 7 2 15 الدنٌا

21 
 0.148-  ص 0.111-  0.222-  0 23 0 4 العلٌا
 4 10 3 10 الدنٌا
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22 
 0.148- 0.111- 0.074- ص 8 3 0 16 العلٌا
 12 6 2 7 الدنٌا

23 
 0 0 25 2 العلٌا

 0.037- 0.074- ص 0.222-
 1 2 16 8 الدنٌا

24 
 0.111- 0.037- 0.296- ص 0 1 3 23 العلٌا
 3 2 11 11 الدنٌا

25 
 ص  0.185- 0.037- 0.074- 19 3 5 0 العلٌا

 11 8 6 2 الدنٌا

26 
 0.037- ص 0.074- 0.185- 10 17 0 0 العلٌا
 11 9 2 5 الدنٌا

27 
 0.333- 0.037- 0.037-  ص 3 1 0 23 العلٌا
 12 2 1 12 الدنٌا

28 
 ص 0.222- 0.037- 0.074- 25 0 0 2 العلٌا

 16 6 1 4 الدنٌا

29 
 0.037- 0.074- ص 0.185- 0 2 25 0 العلٌا
 1 4 17 5 الدنٌا

30 
 0.111- 0.037- ص 0.074- 3 1 21 2 العلٌا
 6 2 15 4 الدنٌا

 0.259- ص 0.074- 0.037- 0 25 0 2 العلٌا 31
 7 15 2 3 الدنٌا

 ص 0.148- 0.074- 0.037- 26 0 0 1 العلٌا 32

 19 4 2 2 الدنٌا

 0.148- ص 0.037- 0.185- 3 20 2 2 العلٌا 33
 7 10 3 7 الدنٌا

 0.111- 0.037- ص 0.074- 0 0 27 0 العلٌا 34
 3 1 21 2 الدنٌا

 0.222- ص 0.037- 0.037- 0 23 2 2 العلٌا 35
 6 15 3 3 الدنٌا

 0 1 1 25 العلٌا 36
 0.037- 0.111- 0.407- ص

 1 4 12 10 الدنٌا

 0.111- ص 0.037- 0.259- 1 21 5 0 العلٌا 37

 4 10 6 7 الدنٌا

 0.111- 0.148- ص 0.111- 2 5 19 1 العلٌا 38
 5 9 9 4 الدنٌا

 2 4 1 20 العلٌا 39
 0.074- 0.370- 0.037- ص

 4 14 2 7 الدنٌا

 0 24 0 3 العلٌا 40
 0.037- ص 0.074- 0.222-

 1 15 2 9 الدنٌا
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 ( 10  ملحق )

                                           امعـــــــة بغـــــــــــــــــداد                                                          ـــــــــــــــــــــــــج
                                 ابن الهٌثم  /كـلٌــة التربٌــــة للعلوم الصرفة 

 ة ـــــــــة والنفسٌــــوم التربوٌــــم العلـــــقس
  (18الدورة)  /الماجستٌر  /الدراسات العلٌا 

                                ـوم الحٌاةعلـــــــ طرائـــــــــــق تــــــدرٌس

 

 
  

 ختبار اتطالع آراء احملكىني بشأُ ـــــــسا /ً 

ِّ تَّأومي بصيغتْ فكري الالتَّ       ّائيةال

 
 األستاذ الفاضل ...............................................المحترم.

 
 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته . 

 
خرائط العقل فً تحصٌل طبلب الصف الثامن أثر استراتٌجٌة "   الباحق إجراء دراسةروم ٌ      

ختبار ل ٌاس مهارات اومن متطلبات البحق إعداد  .األساسً لمادة علم األحٌاء وتفكٌرهم التأملً "
 .)بصٌؽته األولٌة( من االساسً ) الثانً متوسط (الب الصؾ الثالطُّ  تؤملًالتفكٌر ال

عهده فٌكم من خبرة ومعرفة فً المجال ، ٌرجى التفضل بطبداء مالحظاتكم ال ٌمة وبٌان ونظرا  لما ن
 آرائكم فً ما ترونه مناسبا  فً هذه األداة فٌما ٌخص :

 .صٌاؼة االسئلة صٌاؼة تربوٌة 

 لألسئلة . ت ٌٌم المواقؾ الخارجٌة 

  . حذؾ أو إضافة أسئلة أو إبداء أي مالحظات اخرى 

 

 الفقرة الممثلة لها رةالمهـــــــــا ت

 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 التؤمل والمالحظة 1

 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 الكشؾ عن المؽالطات 2

 13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 الوصول الى استنتاجات 3

 20,19 ,21 ,22 ,23 ,24 إعطاء تفسٌرات 4

 25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 وضع حلول م ترحة 5
 

 مع جزٌل الشكر والت دٌر                                                                               

 ………………………………………االســـــــــم  :

 ……………………………………… الل ب العلمً :

 ………………………………………التخصــــص :

 .………………………………………مكان العمل :

 

 نالب املاجطخير                                                    املػزف :                                                 

 باضم محمد علي الزوابي                          د : حيدر مطير حمد هللا                                                   .أ

 م. ث. علــــىي الحيــاة                                                                                                               
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 ( أ -  10 ملحق )

 

   اسم الطالب الثالثً

  الصؾ والشــــــعبة

  المدرســــــــــــــــة 

  زمــــــــن االنتهاء

 ـةــــــــــالدرجـــــ

  رقما  

  كتابة  

 

فكٌر الت أم  نهائٌةلً بصٌغته التعلٌمات إختبار الت 

 عزٌزي الطالب ..

اإلختبار الذي بٌن ٌدٌك ال عالقة له بالنجاح والرسوب،  بل هو ألؼراض البحق العلمً فحسب       
ربعة بدائل، المطلوب منك هو أن تختار إجابة أمجموعة من الف رات ، لكل ف رة   وهو عبارة عن،

 .ا هً عبارة عن نتٌجة منط ٌة للحلالتً تختارهواحدة  تتفق مع الف رة ، وأن اإلجابة الصحٌحة 

 مبلحظة:

  ( سإاال  من نوع إختٌار من متعدد ذي أربعة بدائل . 30 عدد اسئلة االختبار ) 

 قراءة كل سإال أو ف رة  بدقة وانتباه. 

 ال تترك أي ف رة من دون إجابة . 

 ه واحدة سٌتم إلؽاء الدرجة المخصصة للسإال فً حالة إختٌارك ألكثر من إجاب. 

 ( دقٌ ة 30  الوقت المخصص لالختبار ) 

  األسئلةفً ورقة الصحٌحة اإلجابة ضع دائرة حول الحرؾ الدال على. 
 

 

 التوفٌق لكم أتمنى                                        
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 شكال اآلتٌة.ألأمل فً االمبلحظة والتأمل : من خبلل المبلحظة والت 

  األزرق واألحمر هو :  نمج اللونٌاللون الناتج من د  -1

  -ب -أ

  -د -ج

 

 الشكل الذي ٌمثل جهاز لمعرفة اتجاه الرٌاح هو :    -2

     -أ 

                

               -ب  

                     

        -ج

 

  -د
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 العلى هو : الشكل الذي ٌمثل إعصار اظهرته االقمار الصناعٌة من ا  -3

 -أ

 

  -ب

 

 -ج

 

  -د

 

  

 بوضعها من خالل المالحظة والتؤمل فً الشكل اآلتً فؤن كمٌة الشراب الموجودة فً ال نٌنة - 4

 االف ً ٌساوي كمٌة الشراب الموجود فً ال نٌنة بوضعها العمودي وٌساوي الشكل :     

                                                                        

 د  ج أ                   ب          
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 انظر الى الصور االربعة اآلتٌة واختر العنوان المناسب لها :  -5

 التلوث -دتلوث الهواء                   -تلوث المٌاه            ج -تلوث الٌابسة              ب -أ

  

  -ب -أ

 

 

  

  -د  -ج

 

 

 الشكل الذي ٌمثل بذور نبات الفلقتٌن هو :  6 -

 -أ

 
 

  -ب

    

  -ج

    

  -د
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  الكشف عن المغالطات  

 

 حدد المؽالطة عن شتاء العراق  :  - 7

 الشمس فٌه ؼٌر عمودٌة .  -ب                                       ٌتم فٌه س وط األمطار . -أ

 تنخفض فٌه درجات الحرارة .  -د                        .ة بالؽبارهب فٌه رٌاح جافة ومحملت -ج

 

 اكتشؾ المعلومة المؽلوطة عن صفات العلم العراقً :   -8

 ُكتبت هللا اكبر باللون األخضر. -ب                   اللون السفلً هو اللون االبٌض  .  -أ

 وضعت هللا اكبر على اللون األبٌض. -د                   اللون العلوي هو اللون األحمر. -ج

 

 حدد المؽالطة التً ال تنطبق على المواد الثالق ) السكر ، الطحٌن ، رز( :  -9

 تشترك بصفة اللون األبٌض . -ب                         انها مـــــــــواد ؼذائٌة مهمة .   -أ

 نباتاتها تزرع فً بٌئة واحدة .    -د                          ٌدخل الماء فـــــً اعدادها .   -ج

                                                                   

 نباتات تعٌش فً بٌئة مائٌة ما عدا  :  -10

 الصفصاؾ -ال صب           د -الصبار               ج -بالبردي                   -أ

 

 الَّ واحدة :م مع مضخة الماء فً المنزل بصفات إسٌشترك ال لب فً الج – 11

 ٌتم إطفاءه وتشؽٌله ذاتٌا حسب الحــاجه لذلك. -أ

 به صمامات تمنع رجوع السائل بالعكــــــس. -ب

 تتصل به قنوات لن ل السوائل الى انحاء الجسم . -ج

 ٌ وم بضخ السائل الى جمٌع انحاء الجســـــــم.  -د

 

فات تن  -12 لب االَّ واحدة .جمٌع الصَّ  طبق على الكَّ

 ذكره هللا وخلدهُ فً كتابه العزٌز .  –ب                                      حارس أمٌن للمنزل . -أ

 هو من الحٌوانات األلٌفة -د                  ٌتصؾ بصفة الخٌانة والؽدر لصاحبه. -ج

 

 الوصول الى إستنتاجات 

  

 صورة المجاورة نستنتج ان موقع الشمس ٌكون :من خالل النظر الى ال -13

 على ٌسـار الناظر .                                                -أ

 أعلـــى الصورة . -ب

 على ٌمٌن الناظر . -ج

 أســـفل الصورة  .  -د
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 .ان لها أهمٌة فً لح ائب : نستنتجتوضع أكٌاس صؽٌرة من حبٌبات السلٌكا مع المالبس الجلدٌة وا - 14

 ال ضاء على الحشرات وال وارض خالل فترة الخزن . -أ

 معالجة ما ٌحصل من عٌوب فـــــــً السلعة الح ا . -ب

 التخلص من الرطوبة حتى ال تتلؾ الســـلع الثمٌنة . -ج

 صبػ المالبس والح ائب الجلدٌة ومنحها لونا جذابا.  -د

 

 ( :   5=  ( نستنتج ان  )  4=45(  )  3=34) (   2=23(  ) 1=12إذا كان : )  -15

 45 -د                  55 -ج            56 -ب                65 -أ               

  

(  70( أما كلٌة التمرٌض ت بل مــن كان معدله ) 75ت بل كلٌة التربٌة من الطلبة من كان معدله )   -16

 :ٌ بل فً( نستنتج بؤنه سوؾ  78 فما فوق، فطذا حصل وسام على معدل )

 كلٌة التمرٌض .  -ب                                         كال الكلٌتٌن .  -أ

 كلٌة التربٌة . -د                     التمرٌض وال ٌ بل فً التربٌة . كلٌة -ج

 

ل ن محرالخاصرة ، إذ إ مً مرع والرده فرً سرٌارتهٌام الدوام الرسرأحمد طالب فً كلٌة الطب ٌذهب أ  -17

صعوبة الوصول بوقت مبكر بسربب اإلزدحرام  بو احمدعمل والده قرٌب من مكان دراسة أحمد ، ٌواجه أ

ده  دون ن األب ٌرذهب وحرً للكلٌرات والجامعرات والردوائر األخررى ، علمرا أٌام الدوام الرسرمالمروري أ

 لى محل عمله نستنتج من ذلك  :سبوع وال ٌواجه مشكلة التؤخٌر فً الوصول اأحمد ٌومٌن فً اإل

 زدحام المروري.ان احمد ترك الجامعة بسبب اإل -أ

 الطرق مؽل ة لظروؾ امنٌة  . -ب

 هما عطلة رسمٌة . ان هذٌن الٌومٌن -ج

 عدم خروج اصحاب السٌارات بسبب اإلزدحام المروري. -د

 

 :  كمٌة الماء فً الطبٌعة ان تنتج من ذلكماِء ماء  ِبَ َدٍر ( نسوأنزلنا من السَّ  من خالل قوله تعالى ) -18

 ثابتة.  - ب                           ؼٌر ثابتة . - أ

 متذبذبة .  -د                             متؽٌرة . -ج 

 

 إعطاء تفسٌرات مقنعة . 

 

 . تؤمل فً الصور وحدد التفسٌر المناسب لها -19 

  ذب ال ٌختلطان () هما بحران احدهما مالح واآلخر ع  -أ

 ) هً صور توضح بداٌة  انفطار السماء (  -ب

 )صور توضح بداٌة اعصار تســــــونامً ( -ج

 ) صــــور تبٌن  موجة فـــــً البحــــــــر  ( -د

  

 ماذا ٌحدق لشخص فتح باب الطائرة اثناء الطٌران  .  -20

 سٌنجذب الى الفضاء . -ب                                   سٌندفع الى داخل الطائرة .  -أ

 سٌحلق فً فراغ الطائرة . -د                                           سٌب ى فـــــً مكانه. -ج
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وقفتهمرا اسرتعالمات ٌارة عمره المررٌض ، وعنرد دخولهمرا أبٌه الى المستشفى لزذهب مصطفى مع أ -21

م ابو مصطفى ما موجود فً على الجدار  فسل ن معل تٌناشاَر رجل االستعالمات الى صورتٌالمستشفى و

 ولماذا ٌمنع دخولهما للمستشفى .    الصورتٌن لهما : ما هو تفسٌرك للصورتٌن

 ٌسمح بالتدخٌن واستخدام الموباٌل داخل المستشفى. -أ 
 ٌمنع التدخٌن واستخدام الحاسبة الجٌبٌة. -ب
 مرافق له. على المرٌض وٌسمحان للشخص ال ٌمنع هذٌن -ج
     ٌمنع التدخٌن واستخدام الموباٌل داخل المستشفى ألنها تإثر على صحة المرٌض. -د
 

 ماذا سٌحدق لو انعدمت الجاذبٌة : – 22

 سٌصبح المشً أمرا  صعبا . -ب                                  بسٌطا . سٌصبح المشً أمرا   -أ

 ال ٌحدق أي شـــــــــــــــًء. -د                                 ستحلق األجسام فً الفضاء. -ج

  

ٌام الشتاء ، ونادى على والدته وأخوته ولم ٌسمعه فً أحد أودخل المنزل من المدرسة عاد رائد  -23

م رائد بفتح شبابك فراد عائلته مؽمى علٌهم والدخان ٌمأل الؽرفة ، ف اأحد، ففتح باب الؽرفة  فوجد أ

قرب مستشفى . ما هو تفسٌرك لما حصل لعائلة رائد أخوته ووالدته ون لهم بسرعة إلى أالؽرفة واسعؾ 

 ولماذا اؼمً علٌهم جمٌعا .  

 .ألن والدته نسٌت ان تؽلق مفتاح الطباخ  -أ
 ألن احد اخوته كان ٌتدفؤ على الفحم .. -ب 

 .ألن الطعام كان ملوثا  وسبب تسمما  لهم  -ج
 .كان ٌنبعق منها ؼاز اول اوكسٌد الكاربون ألن المدفئة النفطٌة   -د
 

 على : فؤن المطبخ ساخنا  نشاهد صعود بخار إلى األ عند فتح الباب العلوي فً الثالجة وكان جو-24

 هو حدوق عملٌة :لهذه الظاهرة  األنسب تفسٌركال

                                                التسامً .   -ب  نصهار .                                            اإل  -أ

 التكثٌؾ.  -د                   التبخر .                                -ج

 
 

 وضع حلول مقترحة 

 

 لت لٌل تلوق الهواء الجوي فً العراق مـــــــــاذا ت ترح : -25

  .اء فً األرٌاؾ والتشجٌر فً المدنزٌادة المساحات الخضر -أ

 استخدام مرشحات وفالتر لتصفٌة الهواء الجــــــــــــــوي . -ب

 .  واد من شؤنها تن ً الهواء فً الجواستخدام طائرات لرش م -ج

 . المنتشرة فً العراق ل واطفاء المولدات الكهربائٌةإؼالق المنشآت والمعام -د

 

  ترح لمعالج هذه المشكلة .لدٌك أخ ٌصؽرك سنا  ، اكتشفت انه ٌدخن السكائر خلسة ، ماذا ت -26

                                                                    .اخبر والدي لمنعه من التدخٌن بال وه -ب                            اتركه ألن األمر ال ٌخصنً . -أ

 ه حتى ٌترك التدخٌن.اخاصم -د .                                   أقنعه بمضار التدخٌن -ج
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الطباشٌر الملون فً كتابة مفردات الدرس والرسم على السبورة ،  مادة علم األحٌاء ٌستعملمدرس  -27

ساسرٌة فرً ال صربات مرن حوٌعرانً  ، ولؾ األوكان هناك طالرب ٌرتردي نظرارات طبٌرة ٌجلرس فرً الصر

 تك للتؽلب على هذه المشكلة :، ماهً م ترحاالمدرس الطباشٌر تتهٌج علٌه كلما استخدم الهوائٌة 

 الوسائل والت نٌات األخرى.واستخدام األقالم الملونة والسبورة المعدنٌة  -أ

 ٌستعٌن بالوسائل التعلٌمٌة المصورة فً عرض المادة ف ط . -ب 

 خٌر .كان الطالب من جلوسه فً الم دمة إلى جلوسه الصؾ األتؽٌٌر م -ج

 .ٌكتفً المدرس بعرض المادة شفوٌا   -د

 

لرى ان رراض العدٌرد مرن إ صرٌد الجرائرسرماك ، أدى العرداد كبٌررة مرن األٌعٌش فرً البٌئرة المائٌرة أ – 28

  .سماكبرأٌك تساهم فً المحافظة على األ قتراحات اآلتٌةسماك : فؤي اإلاأل

 عــــــــدم أكــــــــــــل األسمـاك . -أ

 بة .صٌد االسماك بالطرائق ال انونٌة والمواسم المناس -ب

 توافر المٌاه الصالحة لألسماك . -ج

 ت دٌم الؽذاء الٌومً لألسماك.  -د

 

اهرة تعانً دول العالم من مشكلة الحوادق المرورٌة : ما هً – 29  .م ترحاتك للحد من هذه الظَّ

 أكتفً بال ول إن هذا األمــــــــــر ال ٌعنٌنً . -أ

 ٌرة .تجنب السٌاقــــــــــة بســــــــــرعة كب -ب

 ال ٌسمح لمن ال ٌحمل رخصة بالسٌاقــــة . -ج

 لتزام بال وانٌن وقواعد السالمة المرورٌة .اإل -د

 

ٌعانً تالمٌذ منط ة ما فً بؽداد صعوبة عبور الشارع لذهابهم الى مدرستهم الواقعة فً الجهة  - 30

 لحل هذه المشكلة . : ما هً م ترحاتكوسرعتها األخرى من الشارع بسبب كثرة السٌارات المارة 

 التلمٌذ معه لٌساعده علــــى عبور الشـــارع. ٌذهب ولــً أمر -أ

 طلب المساعدة من رجل المرور فـــــــــــــً عبور الشارع. -ب

 مخاطبة الجهات المسإولة إلنشاء جسر معلق لعبور التالمٌذ.  -ج

 .نوصً التلمٌذ بالحكمة والتروي لحٌن توفر فرصــــة للعبور -د

 

 

 

 

 

 

 



 (217) ................................................................................................ املالِحل 

 

 ج ( – 10ملحق ) 

 أملًفكٌر التـ  لتصحٌح الختبار الت  مفتاح ا

 االختٌار الصحٌح الفقرة   االختٌار الصحٌح الفقرة

 أ 16 د 1

 ج 17 ب 2

 ب 18 أ 3

 أ 19 ج 4

 ب 20 د 5

 د 21 أ 6

 ج 22 ج 7

 د 23 أ 8

 ب 24 د 9

 أ 25 ب 10

 ج 26 أ 11

 أ 27 ج 12

 ب 28 أ 13

 د 29 ج 14

 ج 30 ب 15

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 (218) ................................................................................................ املالِحل 

 

 أ ( -  11ملحق ) 
 تنازلٌاً  مرتبة أملًفكٌر الت  ختبار الت  الستطبلعٌة الثانٌة لعٌنة اإلا درجات

 

 ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
 
 الدرجة
 

1 29 27 19 53 16 79 13 

2 28 28 19 54 16 80 13 

3 27 29 1`9 55 16  81 13 

4 27 30 19 56 16 82 13 

5 26 31 19 57 16 83 13 

6 26 32 18 58 16 84 13 

7 25 33 18 59 15 85 13 

8 25 34 18 60 15 86 12 

9 23 35 18 61 15 87 12 

10 23 36 18 62 15 88 12 

11 22 37 18 63 15 89 12 

12 22 38 18 64 15 90 12 

13 22 39 18 65 15 91 12 

14 22 40 17 66 15 92 12 

15 22 41 17 67 15 93 11 

16 21 42 17 68 15 94 11 

17 21 43 17 69 15  95 11 

18 21 44 17 70 15 96 11 

19 21 45 17 71 14  97 9 

20 20 46 17 72 14  98 9 

21 20 47 17 73 14 99 9 

22 20 48 16 74 14 100 9 

23 20 49 16 75 14 101 8 

24 20 50 16 76 14 102 8 

25 19 51 16 77 13 103 8 

26 19 52 16 78 13 104 8 
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 (ب  - 11  ملحق )
 أملًفكٌر الت  معامل الصعوبة والسهولة والتمٌٌز للفقرات الموضوعٌة فً اختبار الت  

 

 المجموعة رقم الفقرة
 االجابات

 الصحٌحة 
 معامل

 الصعوبة 
معامل 
 السهولة

 
معامل 
 التمٌٌز
 

1 
 24 العلٌا 

0.70 0.304 0.321 
 15 نٌاالد

2 
 18 العلٌا 

0.536 0.464 0.214 
 12 الدنٌا

3 
 22 العلٌا 

0.679 0.321 0.214 
 16 الدنٌا

4 
 13 العلٌا 

0.357 0.643 0.214 
 7 الدنٌا

5 
 27 العلٌا 

0.804 0.196 0.321 
 18 الدنٌا

6 
 26 العلٌا 

0.768 0.232 0.321 
 17 الدنٌا

7 
 24 العلٌا 

0.75 0.25 0.214 
 18 الدنٌا

8 
 24 العلٌا 

0.571 0.429 0.571 
 8 الدنٌا

9 
 17 العلٌا 

0.446 0.554 0.321 
 8 الدنٌا

10 
 21 العلٌا 

0.571 0.429 0.357 
 11 الدنٌا

11 
 27 العلٌا 

0.732 0.268 0.464 
 14 الدنٌا

12 
 24 العلٌا 

0.75 0.25 0.214 
 18 دنٌاال

13 
 17 العلٌا

0.393 0.607 0.429 
 5 الدنٌا

14 
 14 العلٌا 

0.393 0.607 0.214 
 8 الدنٌا

15 
 19 العلٌا 

0.429 0.571 0.5 
 5 الدنٌا

 
 
 
 



 (220) ................................................................................................ املالِحل 

 

 

 المجموعة رقم الفقرة
 االجابات

 الصحٌحة 
 معامل

 الصعوبة 
معامل 
 السهولة

 
معامل 
 التمٌٌز

 

16 
  16 العلٌا 

0.357 0.643 0.429 
 4 الدنٌا

17 
 20 العلٌا 

0.446 0.554 0.536 
 5 الدنٌا

18 
 20 العلٌا 

0.446 0.554 0.536 
 5 الدنٌا

19 
 24 العلٌا 

0.571 0.429 0.571 
 8 الدنٌا

20 
 23 العلٌا 

0.589 0.411 0.464 
 10 الدنٌا

21 
 13 العلٌا 

0.339 0.661 0.25 
 6 نٌاالد

22 
 23 العلٌا 

0.696 0.304 0.25 
 16 الدنٌا

23 
 25 العلٌا 

0.679 0.321 0.429 
 13 الدنٌا

24 
 23 العلٌا 

0.661 0.339 0.321 
 14 الدنٌا

25 
 18 العلٌا 

0.446 0.554 0.393 
 7 الدنٌا

26 
 24 العلٌا 

0.679 0.321 0.357 
 14 الدنٌا

27 
 24 ا العلٌ

0.571 0.429 0.571 
 8 الدنٌا

28 
 19 العلٌا

0.482 0.518 0.393 
 8 الدنٌا

29 
 25 العلٌا 

0.589 0.411 0.607 
 8 الدنٌا

30 
 15 العلٌا 

0.393 0.607 0.286 
 7 الدنٌا

 
 
 
 
 



 (221) ................................................................................................ املالِحل 

 

 ج ( - 11ممحؽ ) 
 ف متعدد في اختبار الت فكير الت أمميفعالية البدائؿ الخاطئة لمفقرات المكضكعية مف نكع اختيار م

رقم 

 الفقرة
 المجموعة

 فعالٌة البدائل البدائل

 د ج ب أ د ج ب أ

1 
 24 1 2 1 العلٌا

 ص -0.143 -0.071 -0.107
 15 5 4 4 الدنٌا

2 
 5 0 18 5 العلٌا

 - 0.036 -0.071 ص - 0.107

 6 2 12 8 الدنٌا

3 
 4 0 2 22 العلٌا

 -0.036 -0.143 - 0.036 ص

 5 4 3 16 الدنٌا

4 
 4 1 13 10 العلٌا

 - 0.107 -0.036 ص - 0.071

 7 2 7 12 الدنٌا

5 
 -0.036 ص - 0.179 -0.107 0 27 1 0 العلٌا

 1 18 6 3 الدنٌا

6 
 0 1 1 26 العلٌا

 -0.036 -0.25 -0.036 ص

 1 8 2 17 الدنٌا

7 

 

 ص - 0.143 -0.036 1 24 1 2 العلٌا
0.036- 

 2 18 5 3 الدنٌا 

8 
 ص -0.143 - 0.179 -0.25 24 1 1 2 العلٌا
 8 5 6 9 الدنٌا

9 

 

 1 6 4 17 العلٌا
 -0.036 -0.214 -0.071 ص

 2 12 6 8 الدنٌا

10 
 2 3 2 21 العلٌا

 -0.107 -0.214 -0.036 ص

 5 9 3 11 الدنٌا

11 
 0 1 27 0 العلٌا

 -0.179 -0.107 ص -0.179

 5 4 14 5 الدنٌا

12 
 ص - 0.071 -0.107 -0.036 24 3 1 0 العلٌا
 18 5 4 1 الدنٌا

13 
 - 0.036 ص -0.321 - 0.071 7 17 3 1 العلٌا

 8 5 12 3 الدنٌا

14 

 

 5 5 4 14 العلٌا
 -0.107 -0.071 -0.036 ص

 8 7 5 8 الدنٌا

15 
 ص -0.143 -0.25 4 19 3 2 العلٌا

0.107- 

 7 5 7 9 الدنٌا 

16 
 ص - 0.143 -0.036 -0.25 16 5 3 4 العلٌا
 4 9 4 11 الدنٌا

 -0.143 - 0.179 ص -0.214 3 2 20 3 العلٌا 17



 (222) ................................................................................................ املالِحل 

 

 7 7 5 9 الدنٌا

18 
 4 3 1 20 العلٌا

 - 0.143 - 0.071 -0.321 ص

 8 5 10 5 الدنٌا

19 

 

 -0.321 ص -0.143 -0.107 2 24 2 0 لعلٌاا

 11 8 6 3 الدنٌا

20 
 ص -0.214 -0.214 -0.036 23 1 2 2 العلٌا
 10 7 8 3 الدنٌا

21 
 - 0.036 -0.143 ص - 0.071 1 4 13 10 العلٌا

 2 8 6 12 الدنٌا

22 
 - 0.036 ص -0.179 -0.036 1 23 4 0 العلٌا

 2 16 9 1 الدنٌا

23 
 ص - 0.25 -0.036 - 0.143 25 1 2 0 العلٌا
 13 8 3 4 الدنٌا

24 
 3 1 1 23 العلٌا

 -0.036 - 0.179 -0.107 ص

 4 6 4 14 الدنٌا

25 
 -0.143 ص -0.214 -0.036 3 18 5 2 العلٌا

 7 7 11 3 الدنٌا

26 
 -0.214 -0.071 ص -0.071 3 0 24 1 العلٌا

 9 2 14 3 الدنٌا

27 
 -0.214 -0.179 ص -0.143 3 2 23 0 العلٌا

 9 7 8 4 الدنٌا

28 
 1 3 5 19 العلٌا

 - 0.286 - 0.071 -0.036 ص

 9 5 6 8 الدنٌا

29 
 -0.071 ص - 0.214 -0.321 1 25 2 0 العلٌا

 3 8 8 9 الدنٌا

30 
 -0.107 ص - 0.107 -0.071 3 15 1 9 العلٌا

 6 7 4 11 الدنٌا
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 ( د -11ممحؽ ) 

 في اختبار الت فكير الت أممي معامؿ ارتباط الد رجة الكمية لكؿ فقرة بالد رجة الكمية لمميارة
 المهارة

تسلسل 
 الفقرة

درجة معامل 
 رتباطاإل

 المهارة
تسلسل 
 الفقرة

درجة معامل 
 رتباطاإل

ظة
ح
بل
لم
وا
ل 
أم
لت
ا

 

1 0.47 

ت 
را
سٌ
تف
ء 
طا
ع
ا

قن
م

عة
 

3 0.50 

2 0.51 4 0.39 

6 0.38 5 0.53 

7 0.38 20 0.56 

8 0.51 22 0.51 

9 0.58 23 0.51 

ن 
ع
ف 
ش
لك
ا

ت
طا
غال
لم
ا

 

14 0.45 

ل 
لو
ح
ع 
ض
و

حة
تر
مق

 
10 0.47 

15 0.63 11 0.55 

16 0.54 12 0.51 

27 0.55 13 0.44 

28 0.49 24 0.53 

29 0.61 25 0.47 

ى
 ال
ول
ص
لو
ا

 

ت
جا
تا
تن
س
ا

 

17 0.49  
18 0.45 

19 0.61 

21 0.41 

30 0.45 

26 0.49 

 ( ق -11ممحؽ ) 
 الت فكير الت أممي إلختباربالد رجة الكمية  ميارةمعامؿ ارتباط ال

 رتباطدرجة معامل اإل  المهارة

 0.60 التأمل والمبلحظة 

 0.73 الكشف عن المغالطات 

 0.73 تالوصول الى استنتاجا

 0.59 اعطاء تفسٌرات مقنعة 

 0.61 وضع حلول مقترحة 

 0.65  متوسط الدرجات 
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 ( و – 11ملحق ) 

  20 –أملً باستعمال معادلة كٌودر رٌتشارد سون فكٌر الت  حساب ثبات اختبار الت  
 

 ت
 

F  T TF ت F T TF 

1 0.70 0.304 0.213 16 0.357 0.643 0.230 

2 0.536 0.464 0.249 17 0.446 0.554 0.247 

3 0.679 0.321 0.218 18 0.446 0.554 0.247 

4 0.357 0.643 0.230 19 0.571 0.429 0.245 

5 0.804 0.196 0.158 20 0.589 0.411 0.242 

6 0.768 0.232 0.178 21 0.339 0.661 0.224 

7 0.75 0.25 0.188 22 0.696 0.304 0.212 

8 0.571 0.429 0.245 23 0.679 0.321 0.218 

9 0.446 0.554 0.247 24 0.661 0.339 0.224 

10 0.571 0.429 0.245 25 0.446 0.554 0.247 

11 0.732 0.268 0.196 26 0.679 0.321 0.218 

12 0.75 0.25 0.188 27 0.571 0.429 0.245 

13 0.393 0.607 0.239 28 0.482 0.518 0.250 

14 0.393 0.607 0.239 29 0.589 0.411 0.242 

15 0.429 0.571 0.245 30 0.393 0.607 0.239 

  3.278   3.53 

  KR-20=0.71                                                                          6.808المجموع الكلً = 
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 ( 12   ملحق )

علل الثماهيت املطخادمت في جلدًم محخىي مادة علم ألاحياء للؿف الثامً عيىت مً  أغياٌ خزائو ال

 ازىاء جهبيم ججزبت البحث ألاضاس ي

                          

 

ت جىضح خسائط العلل والعملُاث العللُت املسجبطت بها  طت العلل الشجٍس  ( )خٍس

خرائط العكن عددِا 

مثاٌية وترتبط كن 

خريطة باحدى 

عىميات التفكري 

 األساسية 

 خريطة العكن الدائرية 
 ترتبط بعىمية  

 التعريف بالشيء

 خريطة العكن الفكاعية 
 ترتبط بعىمية

 الوصف 

خريطة العكن الفكاعية 

 املزدوجة 

 ترتبط بعىمية

 املكارٌة واالختالف 

 خريطة العكن الشجرية 
 ترتبط بعىمية

 التصٍيف 

خريطة العكن الدعاوية أو 

 املشبك 

 ترتبط بعىمية

 التخمين اىل االجزاء 

 خريطة العكن التدفكية 
 ترتبط بعىمية

 التتابع والتشمشن 

خريطة العكن التدفكية 

 املتعددة 

 ترتبط بعىمية 

 الشبب والٍتيجة

 خريطة العكن اجلشرية 
 ترتبط بعىمية 

 املتشابّات واملتٍاظرات



 (226) ................................................................................................ املالِحل 

 

 ( 12 - 1 ملحق )   

 

 

طت العلل الشجٍس إطخخدام مهازة الخـيُف مً ب ت جىضح ػعب عالم الحُىان مع لامشلت،)) خٍس

 (لى الخاؾ احدي عملُاث الخفكير لاطاطُت  (إالعام 

 

شــــعب  
عالــــــم 
الحٌوان 
مــــــــع 
 األمثلـة 

 األمٌبا البرامٌسٌوم  شعبة الطلٌعٌات 

شعبة 
 االسفنج االسفنجٌات 

شعبة أمعائٌة 
 الهاٌدرا  الجوف 

 قنادٌل 

 البحر  

شعبة الدٌدان 
 المسطحة 

دودة االكٌاس 
 المائٌة 

 الدودة 

 الكبدٌة 

دودة البلهارزٌا 
 ودودة الببلنارٌا

شعبة الدٌدان 
 الخٌطٌة 

 دودة 

 االسكارس 

 الدودة 

 الدبوسٌة 

 دودة 

 االنكلستوما 

شعبة الدٌدان 
 الحلقٌة

 دودة 

 االرض

 العلق 

 الطبً 

 عدٌدة  

 االشواك

شعبة النواعم 
 الرخوٌات

 المحار  

 والقوقع
 الحبار االخطبوط 

شعبة 
 المفصلٌات

الجرادة 
 والصرصر

 الروبٌان 
 أبو الجنٌب

 والعناكب

شعبة شوكٌة 
 الجلد

 نجم 

 البحر 

 زنابق

 البحر

 خٌار 

 البحر 

 شــــــــعبة الحبلٌـــــــات تصنف الى عدة أصناف هً 

صنؾ 

االسماك 

الؽضروفٌة 

مثل سمكة 

 ال رش

صنؾ 

البرمائٌات 

مثل 

 الضفدع 

صنؾ 

الزواحؾ 

مثل االفعى 

والسلحفاة 

والتمساح 

 والحرباء

صنؾ 

الطٌور مثل 

الحمام  

والعصافٌر 

والنعام 

 والبط

صنؾ اللبائن 

 مثل األرنب

والحوت 

 والخفاش

والجمل 

 وإلنسان

صنف 

االسماك 

انعظمية 

م انشبىط مث

وانكطان 

 وانبني



 (227) ................................................................................................ املالِحل 

 

 ( 12 - 2 ملحق ) 

 

 

  

 

 

  

   

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 ((مشلت والـىز لُت جىضح ػعب عالم الحُىان مع لا طت العلل الخدفخٍس))

 

شعبة الطلٌعٌات ومثالها 

 البرامٌسٌوم واألمٌبا

  

ٌات ومثالها شعبة االسفنج

 االسفنج 

شعبة أمعائٌة الجوف ومثالها 

 الهاٌدرا وقنادٌل البحر

شعبة الدٌدان المسطحة ومثالها 

دودة االكٌاس المائٌة والكبدٌة 

 والبلهارزٌا

شعبة الدٌدان الخٌطٌة ومثالها 

دودة االسكارس والدبوسٌة 

 وما  واالنكلست

شعبة الدٌدان الحلقٌة ومثالها 

 دودة االرض والعلق الطبً

شعبة النواعم الرخوٌات ومثالها 

 القوقع والمحار األخطبوط والحبار

شعبة المفصلٌات ومثالها الجرادة 

 والصرصر والروبٌان وابو الجنٌب 

شعبة شوكٌة الجلد ومثالها نجم 

البحر قنفذ البحر زنابق البحر 

 خٌار البحر
عدة أصناف مثل شعبة الحبلٌات وتضم 

صنف االسماك والبرمائٌات والزواحف 

والطٌور واللبائن وفٌما ٌلً مثال لكل 
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 ( 12 - 3 ملحق )  

 

 

طت العلل ال  (ـفاث العامت لالطفىجُاثال جىضح فلاعُت) خٍس

 

 

الصفات العاوــــــــة  

لإلسفٍجيات وجن 

 اإلسفٍج

حٌوانات بسٌطة  
التركٌب بحرٌة 
 المعٌشة 

حٌوانات جالسة ال  
تتحرك هٌكلها كلسً 

 أو سلٌكونً 

أشكالها كأسٌة أو  
كمثرٌة متفرعة 
وتوجد على شكل 

 تجمعات 
ذات الوان مختلفة  

منها الحمراء 
 والخضراء والصفراء 

تناظرها شعاعً  
وجدار جسمها مكون 
من طبقتٌن البشرة 
والطبقة المعدٌة 
وبٌنهما طبقة 
 المٌزوكلٌا 

تتغذى عن طرٌق  
دخول الماء من عدة 
فتحات جانبٌة 

وخروجة من فتحة 
 الفمٌم

ٌثكاثر االسفنج ال 
جنسٌاً بالتبرعم أو 
جنسٌاً من خبلل خبلٌا 
ذكرٌة وانثوٌة تندمج 
مكونه الزٌجة تنمو الى 

 حٌوان جدٌد



 (229) ................................................................................................ املالِحل 

 

  (12 - 4 ملحق ) 

   

 

 

طت العلل الخدفلُت املخعددة جىضح طبب لاؿابت ))  ((ؿابت بدودة الاهُاض املائُت وهدُجت لا خٍس

 

 

اإلصابة 

دودة ـــب

االكٌاس 

 المائٌة

أضررررررساز ضررررررٍ  

اٌؼضى اٌّصبة 

ِضرررررً اٌرررررس زُٓ 

واٌىٍُزررررررررررررررررُٓ 

 واٌمٍت

رٕبوي اٌاضساواد  

اٌىزلُرررررخ اٌٍّىصرررررخ 

ِضرررررررررً اٌىرررررررررسضط 

واٌسدررررررررررررررررررررررررررربد 

واٌّؼرررررررررررررررررردٔىض 

 وغُسهب

دررررررررررررررررررررررؼىز  

اٌ ررررررررررررررررررا  

اٌّصبة ثبٌزؼت 

اٌ ررررررررررررررررررررررردَد 

ودحىة اٌىجق 

وضمداْ اٌ رهُخ 

 ٌٍطؼبَ

رٕررررررربوي ا ٔعررررررربْ  

ٌحرررررىَ اٌحُىأررررربد 

اٌّصرررررربثخ ثرررررردودح 

 ا وُبض اٌّب ُخ 

ٌصاااااااب االنسااااااان 
بالبٌوض عند لعاق 
الكاااااابلب والقطااااااط 
لؤلوانااااً المنزلٌااااة 

  التً ٌستخدمها

صااااااعوبة فااااااً 

التااااااانفس ثااااااام 

  االغماء
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ت جىضح الخىاظس في بعم الؼعب الحُىاهُت ( طت العلل الجظٍس  ) خٍس

 

 

 

ت جىضح هىع الخغرًت في الحُىاهاث ( طت العلل الجظٍس  ) خٍس

 

 اإلظفٕجُبد  الطلٌعٌات
الدٌدان 

 الخٌطٌة
 البلسعات

 شعاعٌة

 التناظر

 ػدَّخ

 اٌزٕبظس

 جانبٌة

 التناظر

شعاعٌة  

 التناظر

 

ح
مٌ
لر
ا

 

 

 
غ
مس
اٌ

 

سد 
ال
ا

 
 

 

ً
ع
فا
ال
ا

 
 

 الفقمة   
دلب ك اٌّىاد  

اٌؼضىَخ ضٍ 
 اٌّبء

 الجرذان  الغزال 
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االنثى أطول 

 من الذكر

أنثى دودة 

 االسكارس

االنثى 

أعرض من 

 لذكرا

النهاٌة الخلفٌة 

غٌر معقوفة 

 مستدقة النهاٌة 

الذكر أرفع 

 من االنثى 

النهاٌة الخلفٌة  

معقوفة الى 

  الجهة البطنٌة 

الذكر أقصر 

 من األنثى 

ذكر دودة 

 االسكارس 

معاء تعٌش فً األ

نسان الدقٌقة لئل

  واللبائن اآلخرى  

اسطوانٌة الشكل 

منفصلة 

 االجناس

تقع الفتحة 

لتناسلٌة فً نهاٌة ا

الجسم مع نهاٌة 

 الجهاز الهضمً

     مكونا فتحة المجمع

تقع الفتحة    

التناسلٌة على 

السطح البطنً فً 

 الثلث االمامً للدودة
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 ((حدي عملُاث الخفكير لاطاطُت  إلى الاحصاء  إالخحلُل 

ت
ٌا
قر
لف
 ا
ف
نا
ص
أ

 

 الؽضروفٌةاالسماك 

 ك العظمٌةاالسما

 البرمائٌات

 الزواحؾ

 اللبائن

 الطٌور

 القرش

 أبو مطرقة

 

 

 

 

 

 لكطانا

 الشبوط

  االفاعً

 حرباءال 

 لقردا

 االنسان

  الببغاء

 الببلبل 

 اٌضفبدع

 السلمندر
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 (( لخفكير لاطاطُتل احدي عملُاث اوالدظلظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لونها 

رمادي 

والجسم 

مغطى 

بحراشف 

 صغٌرة

 

 التكاثر

* أغلبها 

حٌوانات بٌوضة 

 ولودة

 

  

  

 اٌزىبصس

* االخصاب داخلً وتنتقل 

الحٌوانات المنوٌة من 

الذكر الى االنثى عن طرٌق 

زائدتٌن غضروفٌتٌن تقعان 

عند قاعدة الزعنفتٌن 

 الحوضٌتٌن

 

ممٌزات سمكة 

كاثرها  القرش وت

كمثال على صنف 

االسماك 

 الغضروفٌة

  

 التكاثر

* ٌنمو الجنٌن فً 

قناة البٌض 

المتسعة وعند 

وه ٌخرج اكتمال نم

 من جسم االنثى

الجسم متطاول له 

العدٌد من الزعانف 

الطوٌلة ، زعنفتان 

ظهرٌتان وزوج من 

الزعانف الكتفٌة 

والحوضٌة أما 

الزعنفة الذنبٌة 

 فهً غٌر متماثلة

الفم هبللً الشكل ٌقع 

اسفل الرأس ، وٌوجد 

زوج من العٌون ، 

والى الخلف منهما 

ٌوجد خمسة من 

الشقوق الخٌشومٌة 

 على كل جانب

 الزعنفة الذنبٌة

 الزعنفتٌن الحوضٌتٌن

 الزعنفتٌن الظهرٌتٌن

 مــــــــــالف تٌنالزعنفتٌن الكتفٌ

 الش وق الؽلصمٌة

 الزعنفة المخرجٌة 

 الفتحتٌن المنخرٌتٌن

 العٌن
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 ) خرٌطة العقل التدفقٌة توضح دورة حٌاة الضفدع (

 

 

  

االجناس منفصلة واالخصاب خارجً فً الماء  

تضع االنثى البٌوض فً شرٌط من المادة 
البرروتٌنٌة وٌقوم الذكر بطرح الخبلٌا 
الذكرٌة على البٌوض فتتم عملٌة اخصاب 

 البٌوض

تمر البٌوض المخصبة بسلسلة من  
االنقسامات وٌنتج عن البٌوض 
مجموعة االجنة تسمى مذنبات 

 الحتوائها على ذنب مضغوط الجانبٌن

ٌبدأ الحٌوان ٌتنفس الهواء الجوي عن  
 طرٌق الرئات 

 ٌمر الضفدع فً مرحلة استحالة  

ٌمر المذنب بسلسلة من التغٌرات  
فٌفقد الغبلصم والذنب  وظهور 

 االطراف االمامٌة

ٌصبح الضفدع بالغا وناضجا جنسٌا  
بعد مرور سنة أو أكثر  من اكمال 

 دورة حٌاته 

وهكذا تعاد دورة حٌاة الضفدع 
من جدٌد بعد ان استغرقت  ثبلثة 
اسابٌع، وٌصبح الضفدع ناضجا 
 جنسٌا بعد مرور سنة او اكثر 
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تعٌش فً بٌئات مختلفة 

على االشجار وتحت 

خور وبٌن الشقوق الص

وفً المزارع والحقول 

والبساتٌن والبٌوت 

 المهجورة

  

 

 

 

االفاعً فاقدة لؤلطراف 

وتتحرك بالزحف من 

 خبلل تقلصات العضلٌة

الفك العلوي فٌها مشطور 
ٌسمح لدخول وخروج 

اللسان المشطور من منطقة 
االنخفاض الموجود بالفك 
العلوي ، وٌستخدم اللسان 

ٌن ان الفك للشم ، فضبل على
ٌرتبطان ارتباطا مرنا مما 

بتوسع الفكٌن عند  حٌسم

 ابتبلع الفرٌسة

ممٌزات االفعى 

كمثال على شعبة 

 الزواحف

الرئٌسً  الغذاء

 لؤلفاعً هو الطٌور

والجرذان وبعض 

الزواحف اآلخرى وقد 

تبقى دون غذاء لبضعة 

أشهر ، ولها زوج من 

االنٌاب التً تغرسها 

فً الفرٌسة وتشل 

 حركتها قبل ابتبلعها

  

أجسامها طوٌلة مغطاة 

بحراشف وتقوم بتغٌٌر 

جلدها بٌن فترة واخرى 

 الن جلدها ٌعٌق نموها

  

بعض االفاعً له القدرة على 

التخفً ومحاكاة البٌئة التً 

ٌعٌش فٌها حٌث تقوم بتلوٌن 

نفسها بلون البٌئة الموجودة 

فٌها وهذه وسٌلة االقتناص 

 فرٌستها وهروبا من أعدائها
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طت العلل الدائٍس )) ف بالش  هُفُت بىاء أعؼاغ الطُىز ت جىضح خٍس يء بإطخخدام مهازة الخعٍس

 (( حدي عملُاث الخفكير لاطاطُتإ

  

 

 

هُفُت بىاء 

 لاعؼاغ

 في الطُىز 

الدحاحت جلع بُلها 

على الازق في شواًا البِذ 

 او جحذ اشجاز الحدًلت

 

اللللم ًبني العؼ مً 

للؼ اغؿان الاـجار ا

 فىق املباوي املزجفعت

العؿافير جبني العؼ 

مً اللؼ بين الػلىق 

في الجدران وبين 

 الصخىر في الجباٌ

البط على اللؽ فىق 

الحؼائؽ باللسب مً 

 الؼاطىء
الىعاي جبني العؼ في 

الزماٌ في حفز مً 

 الزمل

اللها جبني العؼ بين  

 الاعػاب في العزاء

ؼ مً الحماي ًبني الع

اللؼ واوراق الاـجار 

 على الاـجار

الطىىهى جبني مً 

الهين على جدران 

 الابييت املاخلفت
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ت جىضح عدد بُم إهار الطُىز  )) طت العلل الشجٍس  ((خٍس

 

عدد  
البٌض 
 الذي 

 تضعه 

إناث 
 الطٌور

 العصافٌر    
تضع  

 بٌضتان 

 البط    
تضع أربعة  

 عشر بٌضة 

 النعامة    
تضع خمس  

وعشرون 
 بٌضة

 النسور    
بٌضة  

 واحدة
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طت العلل ال )) ت خٍس ت جىضح مميزاث الجمل همشال على ؿىف اللبائً الصحساٍو  ((شجٍس

 

ممٌزات  
ســفٌنة 
 الصحراء

 الجمـــل 

تكٌف الجمل للمعٌشة الصحراوٌة وٌتحمل الجوع   
والعطش أكثر من إسبوعٌن العتماده على الماء 
   الناتج من أكسدة المواد الغذائٌة فً جسمه 

للجمل خف طري سمٌك وعرٌض ٌساعده على  
   عدم الغوص فً الصحراء 

للجمل تركٌب ٌسمى الكلكل ٌقع فً مقدمة الصدر  
نواه وسائد فً أطرافة االربعة تساعده على تلقً 

   االرض لبلستناد علٌها دون أذى 

ٌغطً اذن وعٌن الجمل شعر كثٌف لمنع الرمال من 
   الدخول الٌها 

قلة المسامات العرقٌة فً جلد الجمل تجعله قادرا 
   على االحتفاظ بالماء لمدة أطول 

قدرة الجمل على التغذي على النباتات الصحراوٌة 
الشوكٌة مثل الشوك والعاقول والكسوب من خبلل 
   تكٌف الشفة العلٌا المشقوقة وبطانة الفم المتقرنه

معدة الجمل مكونة من ثبلث ردهات هً الكرش 
والقلنسوه والمنفحة بدال من اربع ردهات كما فً 

   بقٌة المجترات
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ممٌزات   
أرقى 

الحٌوانات 
 اللبونه 

هو أرقى اللبائن الذي خلقه هللا وذلك لما : االنسان  
ٌتمتع به من كمال الجسم والقدرة العقلٌة القادرة 

   على التفكٌر واالستنتاج والنطق واالبداع 
تطور الجهاز العصبً وقدرة االنسان على التفكٌر   

والنطق بكلمات ذات مدلوالت محددة مما جعل 
   البشر كائن إجتماعً بطبعة 

كغم اما فً (  1،3) لؤلنسان دماغ ٌزن حوالً  
وٌقل وزنا فً (  0،750) القردة فٌصل وزنه 

   الحٌوانات الآلخرى 

انتصاب القامة وتناسق جسمه وقدرته على السٌر  
والعمل فً آن واحد ساعده على التفوق على بقٌة 

   الحٌوانات 

عدم وجود الذنب الذي تستخدمه بعض الحٌوانات  
للتعلق مثل القردة بسبب اندماج الفقرات 

العصعصٌة مع بعضها كون عظم العصعص بدون 
 اي زوائد كما فً اللبائن اآلخرى 

  

االبهام فً االنسان ٌكون بصورة عمودٌة على  
االصابع األخرى فً الٌد مماٌسهل التقاط االجسام 

   الصغٌرة ومسك االجسام الكبٌرة بالٌد 

التقوس الموجود فً أخمص القدم ٌساعد على  
   الجري بسرعة 
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ت جىضح أكظام اللبائً  )) طت العلل الشجٍس  ((خٍس

 أقسام اللبائن

 اللبائن الولودة 

 اللبائن الحقٌقٌة

 مثل 

االرانب والفئران و 
 والمواشً والقرد واالنسان

 صورة

 

لبلنثى كٌس رحمً متسع ٌبقى * 
 فٌه الجنٌن طول فترة الحمل

لها مشٌمة جٌدة النمو تتم من * 
خبللها تغذٌة الجنٌن وتزوٌده 
باالوكسجٌن والتخلص من 

 الفضبلت

ٌحصل الصغٌر على غذائه من * 
 الغدة اللبنٌة بنفسه

عدد االجنة مختلفا ففً الحوت * 
ٌلد فردا واحدا واالرنب ٌلد سته 
 صغار والمراة تلد واحدا او توئما

 

 اللبائن الكٌسٌة

 مثل 

 الكنغر 

 صورة

 االخصاب داخلً * 

 عدم وجود المشٌمة * 

تلد االم صغار طول كل * 
سم بعد مدة (  3) منهما 

شهر من الحمل ثم تلتقطها 
 بشفٌتها وتضعه فً الكٌس

تتغذى الصغار على الحلٌب * 
من الغدة اللبنٌة داخل الكٌس 

لمدة ثمانٌة شهور حٌث 
 ٌكتمل نموها وتغادر الكٌس

 اللبائن البٌوضة 

 مثل 

 منقار البط

 صورة

  

 البائن بدائٌة* 

تضع االنثى بٌضٌتٌن أو * 
 ثبلثة 

عند فقس البٌض تخرج * 
 منه صغار تمتلك أسنان وقتٌة 

الجسم عاٍر وخاٍل من * 
 الشعر 

تلعق الحلٌب الذي ٌسٌل * 
من ثدي االم لعدم وجود حلمة 

 الثدي  
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Abstract 

 The aim of this research is the following:    

1- Identify the effect of  mind's maps strategies in achievement of the eighth –

stage in the subject of biology.                   

2- Identify the effect of  mind's maps strategies of the reflective 

thinking of the eighth –stage in the subject of biology. 

- To be sure of achieving the amis of research, the researcher has been 

formulating the following two null  hypotheses: 

-  

1. There is no difference statistically significant at the level of significance 

(0.05) between the average scores of the experimental group students who are 

studying mind's maps strategies and the average degree of the controlled  

group of students who are studying in the usual way in the achievement  

- test in the subject of biology. 

- 2. There is no difference statistically significant at the level of significance 

(0.05) between the average scores of the experimental group students who are 

studying mind's maps strategies and the average degree of the controlled 

group students who are studying in the usual way, in the reflective thinking       

test. 

-     The researcher selected a design was chose with a  partial seizure 

(experimental group and a control group) with a posttest for each of the 

achievement test and reflective thinking. 

-        The sample of study  selected from  (Kamar Bani Hashim base school for 

boys)  the eighth class in the center of province of Baghdad Affiliated to the 

Directorate General of Education of Baghdad / Al- Risafa/ 1.  The total (71) 

students, who are unintentionally selected from class (B) which is consisted of  

- (35) students to represent the experimental group, and class (A) of the (36) 

-   

- A 



 

- students to represent the control group. The two groups are identical in the 

variables of (age in month, the degree of biology of the final of the first 

semester, the test information in the previous article biology, Raven test 

(intelligence) was applied to the reflective thinking test. Two tools 

achievement test and a test of the reflective thinking  are tested. The 

researcher prepared an achievement test to the last three chapters from the 

subject of Biology for the eighth base class. The test consisted of the 

achievement test of (40) items subjective and essay type,(38) of which are 

multiple-choice, and (2) including the essay. The reflective thinking       test  

consisted of (30) items of  the subjective type. Then, they were calculated   

Alsekoumtre characteristics and stability for them. 

-       The data analyzed processed statistically using (equation T-test, equation 

Kuder Richardson-20 equation, Cronbach alpha, pearson correlation 

coefficient ,variance coefficient of difficulty, the discriminatory coefficient of 

the paragraph, effective alternatives for the substantive paragraphs).  

-          According to the results that  were processed statistically significant 

results indicated the presence of a positive impact of the mind's maps 

strategies in the collection in the average of the subject of biology and 

reflective thinking of the eighth base class students and in favour  of the 

recommendations and suggestions.  
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