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 اقرار المشرف

 

المحطرر ا الممميررة  رر   ةسررارااي ياأثررر  " هههههالمو ههوم   هان اعهه ا  هههلر الة هه ل   أشهه       
الته  وافكيررن  اسسرادسل  " عمر  اححير       م دةاحصيل ط لب ا الصف الرابع الممم  

ليعيهو   تة ره اليه  ليره    إشهةاي قه  جهة   مروة ب س  ص لح(الم ج هترة        ط ل  تتق م
ج معهه   اهه ا  ي وههه  جههطل مههن متطي هه ت ارههي  ةجهه  الم ج ههترة يهه   ،/ ا ههن ال رهه  الصههةي  
 (ي طرائق ادريس عمو  الحي ة التة ر   

 

 

 

 التوقرع :                                        

 اي  ي     ل  ع   هللا  يم ناال   :                                     

  7102الت ةرخ  :    /    /                                         

      

 ةشح هلر الة  ل  الى الما قش  يأ ق م  من المشةفالم   ا ل عيى التوصر

 

 التوقرع :

  ةئرس ق   العيو  التة ور  والاف ر                                       

  ي ا م عري ا ةاهر  عي                         أي اال   :                                   

       7102الت ةرخ :    /     /                               



 

 المغوي المقو اقرار 

المحط ا المممية    احصيل  ةسارااي ياأثر " هههههأش   ان هلر الة  ل  المو وم   ه     
   ليط ل  "وافكيرن  اسسادسل  عم  اححي       م دةط لب ا الصف الرابع الممم  

 . ه  ص لح  ليما قش تمت مةاجعت   وتقورم   لاورً  و ق  ( مروة ب س  ص لح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقرع:                     

  اال   :                     

  :العيم  يقبال                            

   7102الت ةرخ :      /    /                                           

 

 

 

 



 اقرار الخبير الممم 

 

المحط ا المممية     ةسارااي ياأثر  " هههههأش   ان اع ا  هلر الة  ل  المو وم   ه        
ليط ل    "وافكيرن  اسسادسل عم  اححي       م دةاحصيل ط لب ا الصف الرابع الممم  

الا حر  العيمر  وه  ص لح  األن من    قورمتمت مةاجعت   وت( ق  مروة ب س  ص لح 
 يجيه وقعتوأل ليما قش 

 

 

 

 

 

 

 التوقرع:                    

 اال   :                    

 المةت   العيمر  :                

   7102الت ةرخ :      /    /                                          

 

 

 

 

 

 



 قرار ل نة المن قشةإ

الم ج ترة ة  ل  اا  اطيعا  عيى أ ا ر اش   أعض ل لجا  الما قش  الموقعرن أ احن 
اسارااي ية المحط ا المممية    احصيل ط لب ا الصف الرابع  ثر)أههههه  هالمو وم  

مروة ب س  )  من الط ل المق م   (الممم     م دة عم  اسحي   وافكيرنً  اسسادسل 
طرائق ادريس   الم ج ترة ي  التة ر   وه  جطل من متطي  ت اري  ةج  (ص لح 

، ووج ا ه  م توير  ي  محتور ت   وي  م  رتعيق      وق  ا قشا  الط ل  ( عمو  الحي ة
 لمتطي  ت اري ال ةج  ، وعيره اوص   ق وي الة  ل   تق رة              (ي

 عضو الم نة                                                     الم نة  رئيس      

 الاوقيع:           الاوقيع                                                       

 : ن دية حسي  المفو اسس                                      حيدر مسير حمد هللا اسس :     

  .دأ المرابة المممية:                                                أ.د.ية : المرابة الممم     

        8102الا ريخ :   /    /                                          8102الا ريخ :   /    /      
  

 /مشر    الم نةعضو                                                      عضو الم نة     

 الاوقيع                الاوقيع                                                  

اسس : س ل  عبد هللا                                         حسي  س ل  مك و  اسس :     
   سمم  

 أ. .د المرابة المممية:                                             أ. .د المرابة المممية :     

   8102الا ريخ :  /  /                                          8102الا ريخ :    /    /     

 مص دقة عم دة كمية الاربية / اب  الهيث                          

 الاوقيع                                      

 خ لد  هد عم   اسس  :                                      

 أ.دالمرابة المممية :                                       

  8102الا ريخ :      /    /                                       
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 هداءاال 
 إىل واهب احلٍاة أسزار دميىمخها، وصىَّرها فأحسه صىرها اهلل ربً وخالقً 

 إىل مشس اذلداٌت اليت بددث ظلماث اجلهل وأوارث طزٌق احلٍاة

    .الزسىل حممد)صلى اهلل علٍه وآله وسلم(.         

 أروع مه ضحى مه اجلً  ......... والدي العشٌش.                                                        واىل        

 ,وجههاا مخعات لقلايب     وإلٍكِ ٌا ربٍع أُمنٍاحً ومعطلت مخاعيب ... ٌاا ماه الن از إىل       

 .وقلبها ٌنبض يف أحداقً....... أُمً

إخىحً مثار  ...علًّ بعطزها وأذلمخين الشجاعت يف ادلضً بزساليتاليت فاضج  الشهىر إىل

 .احلب واخلري

 واخص بالذكز منهم  آسرووً  وثبخىا خطاي ومنحىوً الثقتسمالئً الذٌه إىل 

 (معد ٌاسني سلمان,شهد عبد ادلطلب,)بخىل جٍجان

  

 الباحثت                                                             

 مروة باسم صاحل

 

 



 ب
 

 شكر وامتنان

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات، والصالة والسالم عمى صفـوة خمقو وخاتم أنبيائو ورسمو 
 وعمى آل بيتو األطيار وصحبـو األخيار أجمعيـن إلى يوم الدين.

أكرمني بكتابة كممات الفضل األكبر بعد أن لو ، (عز وجل)إلى الباري أتوجو بالشكر والحمـد    
 ىذه الرسالة.

عمى ثماره،وأقدم الشكر الجزيل إلى واحد من روافد العمم الذي غّذى ىذا الغصن حتى أعطى     
( أسأل هللا أن يجعل ما بذلو معي سالم عبد هللا سممان الرسالة األستاذ المساعد الدكتور الفاضل)

 لعطاء.افية واستمرار بالصحة والعا ويمده من جيد ووقت في ميزان حسناتو

في وزارة التربية  واقدم شكري وتقديري الى االستاذ الدكتور)نصيف جاسم عبيد الخزرجي (  
  .لما قدمو من مساعدة في انجاز ىذا البحث /الكمية التربوية المفتوحة 

وشكري وتقديري لألساتذة كافة الذين درسوني في السنة التحضيرية والذين أسيموا 
 .آرائيم ومقترحاتيم إلعداد مستمزمات البحث بيانبخبرتيم وتجاربيم العممية والبحثية الطويمة في 

     االساتذة كل منواتقدم بالشكر الجزيل الى اعضاء لجنة الحمقة الدراسية المتممثة ب
    و)أ.م.د سالم عبد هللا سممان( د فاطمة عبد االمير ( مسير حمد هللا ( و)أ.)أ.د حيدر 

و)أ.م.د احمد عبيد حسن( و)أ.م.د ابتسام حسين فياض( و)أ.م.د عالء حاكم ناصر(،كما اتقدم 
بخبراتيم وآرائيم  ةالباحث تالذين استعان ينإلى األساتذة األفاضل المحكم بالشكر والعرفان

 ن تسييالت ملما قدموه ادارة مدرسة اعدادية الدجيل لمبنات الى التقدير وخالص الشكر و .
 .نو نعم المولى ونعم النصيرإومن هللا العون والتوفيق،  ومساعدة

 

 

 

 ةالباحث                                                                                   

 مروة باسم صالح      
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 البحث صممخ

في تحصيل طالبات  المحطات العممية ستراتيجية ا) أثر التعرف عمى  البحث الحالي ىدف       
( ولمتثبت من ىدف البحث وضعت وتفكيرىن االستداللي الصف الرابع العممي في مادة عمم األحياء

 الباحثة الفرضيتين الصفريتين األتيتين :

لمجموعة ( بين متوسط درجات طالبات ا0.05)حصائية عند مستوى اداللة  اال يوجد فرق ذ .1
المجموعة ت ومتوسط درجات طالبا المحطات العممية ستراتيجية ال اً وفق  درسنيلالتي التجريبية ا
 عتيادية في التحصيل.مطريقة االل اً وفق درسنيالتي الالضابطة 

لمجموعة ( بين متوسط درجات طالبات ا0.05) عند مستوى حصائية اداللة  اال يوجد فرق ذ .2
المجموعة  ومتوسط درجات طالبات المحطات العممية ستراتيجية ال اً وفق درسنيالتي التجريبية ال
 .االستدالليختبار التفكير اعتيادية في مطريقة االل اً وفق درسنيتي الالضابطة ال

البحث تحدد كما  التجريبي ذا الضبط الجزئي،ستعممت الباحثة التصميم التحقيق ىدف البحث      
 ممديريةلالتابعة  رسميةالنيارية الواألعدادية الثانوية  بع العممي في المدارسالحالي بطالبات الصف الرا

 الدجيلعدادية ا  أختيرتو  ،م(2017 -2016عام الدراسي ) بمد لمدجيل // ال صالح الدينتربية ل العامة
 شعبتين من الصف الرابع العممي ختيارا يجر ة لتكون طالباتيا عينة البحث ثم أقصديبصورة لمبنات 
عة الضابطة. وبمغت عينة البحث لتمثل أحداىما المجموعة التجريبية واألخرى المجمو  ةعشوائي بصورة

 ( طالبة في المجموعة الضابطة.30البة في المجموعة التجريبية و )( ط31(  طالبة بواقع )61)

ختبار نياية الكورس ادرجات مادة األحياء في ، ) العمر الزمنيالبحث في متغيرات  اكوفئت مجموعت    
، كما حددت (اختبار التفكير االستداللي ،ختبار الذكاءا ،قةختبار المعمومات األحيائية السابا األول،

       مقرر تدريسو لمعام الدراسيالمادة العممية بالفصول الخمسة األخيرة من كتاب عمم األحياء ال
ممثمة  اً سموكي اً غرض( 230) السموكية ليذه الفصول وبمغ عددىا غراضاألصيغت  ،م (2017 -2016)

 ستيعاب، تطبيق، تحميل، تركيب، تقويم(ابموم في المجال المعرفي )تذكر،  لممستويات الستة لتصنيف
قامت الباحثة   إذأعدت الخطط التدريسية لمجموعتي البحث ثم  ،وفقًا لعدد الحصص المقترحة لكل فصل

الفصل الثاني لمعام من  اً بوع( أس12ستمرت )ابة التي وعتين بنفسيا خالل مدة التجر بتدريس المجم
 (.2017 -2016الدراسي )



 ث
 

لمفصول  تحصيمياً  ختباراً اذ أعدت إحثة أداة واحدة لكل متغير تابع، البااعتمدت دوات البحث فقد اأما 
(  فقرة تمثمت باألسئمة 00من ) لمصف الرابع العممي مؤلفاً  الخمسة األخيرة من كتاب عمم األحياء

األسئمة  ( فقرة تمثمت في 36من ) التفكير االستداللي مؤلفاً ختبار االباحثة  اعدت، كما الموضوعية
، وقد جرى تم التحقق من صدق األداتين من خالل عرضيما عمى مجموعة من المحكمينموضوعية ، ال

كانت خرى طالعيتين أحدىما لمعرفة مدى وضوح الفقرات وزمن األجابة واألستاتطبيقيما عمى عينتين 
، الستخراج معامل الصعوبة والتمييز وفعالية البدائل الخاطئة حصائياً اختبار االفقرات لغرض تحميل 

 ستخراج الثبات لكال األختبارين.افضال عن 

جابات الطالبات وتمت اثم صححت  ،نتياء التجربة تم تطبيق األداتين عمى مجموعتي البحثاوبعد 
 ظيرت النتائج األتية : إذحصائيا، ا معالجتيا

ختبار التحصيمي وبحجم أثر لصالح المجموعة التجريبية في اال حصائيةاوجود فرق ذات داللة  .1
 (.0.99لممتغير المستقل بمغ )كبير 

ير االستداللي التفكحصائية لصالح المجموعة التجريبية في أختبار اوجود فرق ذات داللة  .2
 .(1.15)لممتغير المستقل بمغ  كبيروبحجم أثر 

ويات التحصيل ومستفي  المحطات العممية ستراتيجية اج الى وجود أثر أيجابي لمتدريس بأشارت النتائ
 والمقترحات.ثة عددا من التوصيات عمى ذلك قدمت الباح ، وبناءً االستداللي التفكير
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 ثبت المحتويات

 الموضوع الصفحة
 االية القرانية  

 هداءاال أ 

 شكر و أمتنان ب   

 البحثص ممخ ت   

 ثبت المحتويات ج   

 المخططاتثبت  خ   

  ثبت الجداول د    

 ثبت المالحق ذ    

 التعريف بالبحثالفصل األول :  1-11
 مشكمة البحث 2

 أهمية البحث 3

 البحث فهد 6

 البحث اتفرضي 7

 البحثحدود  7

 تحديد المصطمحات  7

 سابقةالدراسات الو االطار النظري الفصل الثاني :  11-11
 االطار النظري 11  

 المحطات العممية أستراتيجية   11 

 التفكير االستداللي  17



 ح
 

 : الدراسات السابقة ثانياً  11  

 ومدى االستفادة منها من الدراسات السابقة مستخمصة دالالت ومؤشرات 11 

 جراءاتهلبحث واالفصل الثالث : منهج ا 11-51
 منهج البحث  11

 أجراءات البحث 11

 التصميم التجريبي 13

 مجتمع البحث وعينته 13

 تكافؤ مجموعتي البحث 15

 ضبط المتغيرات الدخيمة 31

 مستمزمات البحث 33

 تحديد المحتوى 33

 السموكية صياغة األغراض 33

 عداد الخطط الدراسيةا 34

 أدوات البحث 37

 ختبار التحصيمياال 37

 تفكير االستدالليختبار الا 46

 جراءات تطبيق التجربةا 51

 حصائيةالوسائل اال 51

 : عرض النتائج و تفسيرها رابعالفصل ال 51-61
 عرض النتائج  51

 ومناقشتها تفسير النتائج  57



 خ
 

 االستنتاجات 61

 التوصيات  61

 المقترحات 61

 المصـــــادر 61-68
 المصادر العربية 61-67

 المصادر األجنبية 68

 المالحق 71-178

A بالمغة االنكميزية بحثص المخستم 

 

 

 

    

 ثبت المخططات 




 

 

 

 المخطط العنوان الصفحة

 1 انواع المحطات العممية    13
 1 التصميم التجريبي لمبحث 13
 1 توزيع المحطات داخل الصف الدراسي  36



 د
 

 ولثبت الجدا

 الجدول العنوان الصفحة

 المدارس الثانوية و األعدادية الحكومية النهارية لمبنات التابعة لتربية صالح الدين / الدجيل 13
 (1116 -1115,بمد لمصف الرابع العممي  وعدد الطالبات في كل مدرسة لمعام الدراسي ) 

1 

 1 عينة البحثعدد الطالبات في  14

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية في العمر الزمني  16
 لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة  

1 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية في اختبار نهاية  16
لطالبات المجموعتين التجريبية  (1116-1115األحياء لمعام الدراسي )لمادة الكورس االول 

 والضابطة  

3 

في أختبار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  17
 لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة   المعمومات األحيائية السابقة

4 

 في متغير لمذكاء  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  18
 لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة  

5 

لية في متغير التفكير المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدو  31
  لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة   االستداللي 

6 

 7 توزيع الحصص الدراسية في مادة األحياء لمصف الرابع العممي بين مجموعتي البحث 33

 8 األغراض السموكية عمى وفق مستويات بموم الست موزعة عمى الفصول الخمسة  34

               11 عدد األسئمة في كل خمية و أوزان المستويات المعرفية 41

 11 فقرات االختبار التحصيمي موزعة عمى الفصول الخمسة لممادة التعميمية 48

 11 لدرجات طالبات مجموعتي البحث في أختبار التحصيل  ( T-testنتائج اختبار ) 54

 11 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير التحصيل 55

 13 قيم حجم األثر و مقدار التأثير 55
 14 جموعتي البحث في أختبار التفكير االستدالليحلدرجات طالبات م ( T-testاختبار )نتائج  56

57 


 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير التفكير االستداللي
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 المالحقثبت 

 الممحق العنوان الصفحة
كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الهيثم الى  –كتاب تسهيل مهمة من جامعة بغداد  71

 المديرية العامة لتربية صالح الدين /الدجيل
 أ-1

كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الهيثم الى  –كتاب تسهيل مهمة من جامعة بغداد  71
 المديرية العامة لتربية صالح الدين /بمد
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 مشكمة البحث

مجاالت الاننا نعيش عصر التطور العممي والتقدـ التكنولوجي في مختمؼ بلـ يعد ىناؾ شؾ     
العممية واالجتماعية حتى بات الفرد ال يستطيع االحتفاظ بالمعمومة التي تشيد تغيرا بيف الحيف 
واالخر, وال يخفى  عمى احد اف اي تقدـ في مجاؿ ما ال بد اف يرافقو تطور معرفي الذي يكوف عمى 

كؿ غير طبيعي, فاصبح الفرد بحاجة ماسة الى اف يجتيد ويعمؿ بشكؿ متواصؿ نحو متسارع بش
ليتكيؼ مع ما يحدث مف تغيرات عمى مختمؼ األصعدة, واف يتشارؾ في الحياة بصورة ايجابية 
ويصبح قادرا عمى مجاراة المعمومات, واف يعمؿ بجد وفكر منظـ إلختيار افضؿ البدائؿ والحموؿ التي 

را فعاؿ في  مجتمعو حتى يستطيع المحاؽ بركب الحضارة والتقدـ , وبات مف تدفعو ليكوف عنص
ال أف يحفظ المقررات الدراسية دوف فيميا واستيعابيا بصورة  ضروري اف نعمـ المتعمـ كيؼ يفكرال

 صحيحة في مجاالت حياتو.

اذا يفرض التوسع الحاصؿ في المعارؼ والمعمومات وانتشار التعميـ وتطور مؤسساتو 
واختالؼ مستوياتو وتنوع اىدافو عمى الميتميف بالتعميـ ايجاد طرائؽ واستراتيجيات حديثة تساعد عمى 

مف بمداف ذا تعد التربية والتعميـ في اي بمد فاعاًل في العممية التربوية , لتنشيط فكر المتعمـ ليكوف 
العالـ مف اكثر المياديف اىمية, ألنيا تختص ببناء االنساف وتطوره, وما تزاؿ العممية التعميمية في 

تمقيف وتحفيظ ماتـ اعداده  العراؽ يقتصر دورىا عمى التمقيف مما يجعؿ دور المعمـ فييا يقتصر عمى
رسات مادة عمـ االحياء في وكوف الباحثة خبرتيا قميمة في التعميـ قامت بمناقشة بعض مد, فقط 

ومدى ممارستيـ مدارس المرحمة االعدادية في مدى استيعاب الطالبات لممادة ومستوى تحصيميـ 
 وكذلؾ اطالعيا عمى بعض الدراسات التي تناولت طرائؽ تدريس عموـ الحياةلمتفكير االستداللي 

, فوجدت اف ىناؾ  (2106دراسة )كاظـ ,و  (2104)العنبكي ,( ودراسة 2102)محمد,دراسة  مثؿ
في المستوى العممي لمطالبات اذ اف كثيرا ف المدرسات  يشكوف مف ضعؼ استيعاب الطالبات  ًا ضعف

زارت الباحثة المدارس ولمتحقؽ مف استنتاجيا  لممادة الدراسية واعتمادىف عمى الحفظ االصـ لممادة.
 الباحثة  قامتاذ  ( 2(,)0ب تسييؿ الميمة, ممحؽ )الثانوية واالعدادية في الدجيؿ وبمد بموجب كتا

سات في الثانويات واالعداديات التابعة لمديرية تربية مدرٌ الالى  ( 3 ممحؽ )بتوجيو استبانة مفتوحة 
 تي :يا امكانت النتائج كاذ  بمد الدجيؿ,
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 ف المدرسات لـ يسمعف باستراتيجية المحطات العممية .م  %100 -
 في تحصيؿ الطالبات في مادة عمـ االحياء  المدرسات تشير الى وجود تدفٍ راء مف ا %80 -
 مف اراء المدرسات تشير الى اف الطالبات ليس ليف القدرة عمى التفكير االستداللي   %90-
ي المعتمدة في عتيادية )الحفظ والتمقيف(ىات تشير الى اف الطريقة االمف اراء المدرس %100 -

 التدريس.
ستبانة مف نتائج التي افضت الى وجود قصور وانخفاض في مستوى الا افرزتو اونتيجة لم  

ومنيا  تخداـ استراتيجيات التدريس الحديثةتحصيؿ الطالبات مف ناحية والى ضعؼ في معرفة واس
 السؤاؿ االتي: تتضمف فأف مشكمة البحث  وفؽ ذلؾ عمى و  ,استراتيجية المحطات العممية

المحطات العممية في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة عمـ االحياء "ما اثر استراتيجية 
 "وتفكيرىف االستاللي؟

 أهمية البحث 

مف الفرد و  حياة اف التربية عممية اجتماعية واسعة سعة الحياة كونيا تشمؿ كؿ ما يؤثر في   
ـً   والروحية والجسمية والصحية والوجدانيةية عما يوجو شخصيتو وينمييا في جوانبيا العقمية واالجتماث
  (2112:03الشبمي وآخروف,) .

ليس مجرد نقؿ المعرفة العممية الى  ةً خاص وتدريس العموـ  ةاف التعميـ عام ف و يؤكد التربوي
فالميمة االساسية في تدريس العموـ ىي ,ة تشخصي وتكامؿالمتعمـ بؿ ىي عممية تعني بنمو الطالب 

تعميـ كيؼ يفكروف ال كيؼ يحفظوف المقررات والكتب الدراسية عف ظير قمب دوف فيميا او ادراكيا 
ـً لتحقيؽ ذلؾ و  المفتاح الرئيسِ  ـالعموـ ى يولعؿ مدرس,وتوظيفيا في الحياة  تحقيؽ االىداؼ  مف ث

درسية قد ال والكتب والبرامج والنشاطات العممية والم اىجوالغايات التربوية لتدريس العموـ فاحسف المن
الوسائؿ  تعماؿقة تدريسو واسموب تعميمو واسطري فيَا كف مدرس العموـ مميز يتتحقؽ اىدافيا مالـ 

 (03: 0994. )زيتوف, التعميمية التقنية المناسبة 
نشطة التعميمية في حجر االساس في التربية العممية, وتدريس العموـ في مراحؿ تعد اال   

التعميـ المختمفة, وتؤكد االتجاىات الحديثة التي اىتمت باعداد معممي العموـ عمى تمكيف المعمـ مف 
امتالؾ الميارات العممية, وممارستيا التي تتعمؽ بقدرة معمـ العموـ عمى تصميـ وممارسة وتطوير 

  (2110:236)عايش زيتوف,  .النشطة التعميمية ا
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تبرز اىمية البحث مف اىمية اعتماد االستراتيجيات الحديثة في التدريس التي اظيرت الدراسات    
 اذ, (scientific stationفاعميتيا في رفع مستوى التحصيؿ ومنيا استراتيجية المحطات العممية )

مجموعات يقوموف ل اً وفق يـتوزيع عبر النشط لمطمبة في التعمـ تؤكد المحطات العممية عمى الدور
نشاط معيف مختص في نفس المجاؿ لموضوع اجراء  العممية لغرضالمحطات مف  عددل نتقاؿباال

طات العممية والتي قاـ وتعد استراتيجية المح, اخرى وحؿ مسألةع في محطة و او قراءة موضالدرس 
تمثؿ احد  التي الحديثة ستراتيجيات التدريسمف ا Denise J. Jonesدينس جونز بتصميميا 

 حيث االنشطة التعميمية المختمفة,  اضافة الى التدريس, أساليبو  ؽائطر ل اشكاؿ التنوع والتميز
التي  تصميـ منظـ يتمثؿ باعادة توزيع مقاعد الدراسةالى  شكمو اعتياديمف فييا  لصؼيتحوؿ شكؿ ا
منيا محطة تعميمية مزودة كؿ تعدو  محدد,لنظاـ وفقًا  الطمبة يطوؼ حوليا مجموعاتتسمح باف 

المتنوعة, فيناؾ العديد مف  كنوع مف انواع االنشطة مواد تعميمية واوراؽ عمؿ لممارسة ميمة تعميميةب
المحطات مثؿ: المحطة االستقصائية االستكشافية, المحطة القرائية, المحطة الصورية, المحطة 

, )نعـ( ارية, محطة متحؼ الشمع, ومحطة  المحطة االلكترونية, المحطة االستشالسمعية البصرية, 
د في تصميميا عمى طبيعة كؿ ؿ مختمفة مف تطبيقات المحطات العممية, تعتماوىناؾ اشك )ال(,

, وطبيعة الطمبة نموذج يتالءـ مع طبيعة إلعدادبيف ىذه االنواع المختمفة  يمكف الدمجاذ درس, 
عمـ وينبغي اف يجيب عنيا ية, والوقت المتاح في كؿ محطة, وىناؾ مياـ يضعيا المالمفاىيـ العمم

عمى الدور المحطات العممية  استراتيجية وتؤكد اجدىـ في كؿ محطة مف ىذه المحطاتعند تو لطمبة ا
ويمكف لممعمـ اختيار عدد المحطات وفقًا لطبيعة  والتعمـ في مجموعات صغيرة طالبملااليجابي 

  .وفقًا لطبيعة االنشطة المتضمنة بالمحتوى العممي صؼداخؿ اللطمبة د اوعدالدرس 
   (2: 2104)زكي, 

فأف لذا متعددة بطرائؽ واساليب اف المحطات العممية تعرض موضوع الدرس او الحصة الدراسية     
يتعمموف  بة داخؿ الصؼ الف اكثر  الطم مبة تراعي الفروؽ الفردية بيف الط المحطات العممية

راءة قالتدريس فالبعض يتعمـ مف خالؿ البطريقة واحدة معينة في باستعماؿ طرائؽ مختمفة وليس 
 .وىذا مااكدتو نظريات التعمـ بعض مف خالؿ الصورة والصوت وال

 (82: 2106,الشوف وماجد)
بالمستوى كما اف العمـ والتفكير مفيوماف مترابطاف اليمكف الفصؿ بينيما ,فإذا ما أريد النيوض 

  (49: 0980)احمد,               .التعميمي ينبغي االىتماـ بأنواع التفكير ومنيا التفكير االستداللي
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االستغناء عنو  يمكف لمطالب اذ اف التفكير االستداللي يعد مف انماط التفكير المتقدمة التي ال     
النو يعد مف اسس التطور المعرفي واالرتقاء الفكري فالعمميات المنطقية ىي التي تساعد الفرد عمى 

الحسية فضال الوصوؿ الى استنتاجات جديدة في نشاطو المعرفي بدال مف اف تييمف عميو المدارؾ 
 يدة.جديفيد في مواجية المشكالت ال االخبرات السابقة بم في تنظيـ غف دورىا

(9: 0994)الجباري,                
المػػتعمـ بحاجػػة ماسػػة بشػػكؿ او بػػتخر الػػى اسػػتعماؿ نػػوع مػػف انػػواع التفكيػػر المنػػتج القػػادر  اف 

عمػػى حػػؿ المشػػكالت التعميميػػة التػػي تواجيػػو ليسػػاىـ فػػي اسػػتمرار الحيػػاة ونموىػػا نحػػو االفضػػؿ ويعػػد 
ة فػي التفكير االستداللي احد انواع التفكير الفعػاؿ, فػالتفكير االسػتداللي مػف مسػتمزمات الطريقػة العمميػ

مػػػا يالئػػػـ حػػػؿ المشػػػكالت. اذ عنػػػدما يواجػػػو الفػػػرد مشػػػكمة وسػػػؤاؿ يتطمػػػب اجابػػػة وال يجػػػد مػػػف خبراتػػػو 
وجمػع  مة عف طريؽ افتراض الفروضيزداد نشاطو العقمي ويحاوؿ حؿ المشكاالجابة او حؿ المشكمة 

  (211: 0999)يوسؼ, . الخبرات المخزونة في ذىنو المعمومات وايجاد عالقة جديدة مف
رز اىمية التفكير االستداللي كونو يعد ضرورة مف الضرورات التي تقوـ عمييا انواع وتب

اف التفكير االستداللي ىو العنصر المشترؾ بيف كؿ انواع  الى كير االخرى ويكاد يتفؽ الجميع التف
. فكير الناقد, واسموب حؿ المشكالتالتفكير االخرى مثؿ التفكير العممي, والتفكير التأممي, والت

 (8: 0997)الحسو,
العالـ  يقوؿفي ىذا الصدد اتجيت التربية الحديثة الى تنمية التفكير بجميع انماطو  قدل
, ( اف الجانب العقمي مف التربية ىو تكويف عادة التفكير الدقيؽ المنظـJohn Dewy) التربوي 

اشياء جديدة وليس اعادة يتمكنوف مف عمؿ افراد ىو اعداد س لمتربية اف اليدؼ الرئي يو(بياج)يرى و 
االشياء القديمة التي قامت بيا االجياؿ السابقة وتشكيؿ العقوؿ التي ال تقبؿ كؿ شيء يقدـ ليا مف 

  (Elkind:1970:25). دوف تمحيص وتحميؿ
يدخؿ في معظـ الطرائؽ التدريسية فمو تتبعنا حركة  بانو اسموب التفكير االستداللي  يوصؼ

العقؿ وىو يقوـ بعممية االستدالؿ االنموذجية فانو يمر بمراحؿ توازي خطوات المنيج العممي الذي 
يتبعو الذكاء لموصوؿ الى النظريات والقوانيف والشخص في االستدالؿ يستيدي الى حؿ المشكمة بما 

قة ال بمجرد ما يتزود بو مف خصائص الموقؼ المشكؿ عف طريؽ توحي اليو ذاكرتو وخبراتو الساب
(, فيناؾ حاجة ماسة لتعميـ الطمبة في المدارس التفكير 284: 0973المالحظة المباشرة. )احمد, 

وعممياتو ومياراتو وىذا ما يطمؽ عميو )تعميـ التفكير( بؿ اف العديد مف الجامعات اليوـ قررت تدريس 
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كير, وتعد النظرية التربوية الحديثة نقمة نوعية في التعميـ والتعمـ النيا تتيح مقرر او اكثر في التف
      .لممتعمميف اكتساب ميارات التفكير الساسية الالزمة لفيـ واستيعاب المعرفة وتطبيقيا في الحياة

   (40: 0999)يعقوب, 
وصوؿ الى الاف التعميـ يرمي الى مساعدة الطالب عمى التفكير بصورة صحيحة مف اجؿ 

فر بيئة ينيمؾ الطالب ( انو لتحقيؽ ذلؾ البد مف تو 0999ويرى )الحيمة, استنتاجات صحيحة ودقيقة
فييا شخصيًا في عممية البناء ُتعَرؼ ببيئة التعميـ الفعاؿ اذ ال يكفي اف يصغي الطالب او يراقب 

يصموا الى استنتاجاتيـ عندما تُقَدـ المعمومات اليو في الصؼ فعمى المدرس اف يسمح لمطمبة اف 
 (59: 0999)الحيمة, بيـ واف يؤكدوا حقيـ في عمؿ ذلؾ.الخاصة 

فيو  ,يعد عاماًل مف العوامؿ االساسية في حياة االنساف عاـبشكؿ التفكير ترى الباحثة اف 
الذي يساعده عمى توجيو الحياة وتقدميا كما يساعده عمى حؿ الكثير مف المشكالت وتجنب الكثير 
مف االخطار وبوساطتو يستطيع االنساف السيطرة والتحكـ في امور كثيرة وتسييرىا لصالحو اذ 

الطاقة استطاع بوساطتو اف يبدع في مجاالت الحياة كافة ويكتشؼ اسرار الكواكب مثاًل ويستعمؿ 
 الشمسية والتفاعالت النووية ودراسة الكوف واسراره.

لذلؾ فإف التربية بحاجة الى ضخ افكار ومنيجيات جديدة تتيح بناء ناشئة تتحمى بالعقؿ المنيجي 
 ,التيـ المتوقعةككي تبتعد عف التمقيف ألف ذلؾ ال يؤدي الى افراز اجيااًل قادريف عمى التصدي لمش

يـ العقمية الى ىتماـ بالتفكير لدى الطمبة لتجديد ذكائيـ ومف ثـ لرفع قدراتوليس ىناؾ افضؿ مف اال
 (03: 2110,)ادوارد.المستوى المنشود
 -هـــدف البحث :

 يهدف البحث الى التعرف عمى :
ابع العممي في مادة عمـ اثر استراتيجية المحطات العممية في تحصيؿ طالبات الصؼ الر  .0

 .االحياء
رابع العممي المحطات العممية في التفكير االستداللي لدى طالبات الصؼ الاثر استراتيجية  .2

 .في مادة عمـ االحياء
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 -فرضيتا البحث :
 لغرض التحقؽ مف اىداؼ البحث وضعت الباحثة الفرضيتيف الصفريتيف االتيتيف :

ت طالبات بيف متوسط درجا0.05) ) صائية عند مستوى داللةحداللة اذا فرؽ  يوجد ال -0
 اتجدر  تيجية المحطات العممية ومتوسطستراإلف وفقًا رسيد التيالمجموعة التجريبية ال

ادية في تحصيؿ مادة عمـ مطريقة االعتيف وفقًا لدرسيتي الالمجموعة الضابطة الطالبات 
 .االحياء

طالبات بيف متوسط درجات ( 0.05)داللة احصائية عند مستوى داللة ا يوجد فرؽ ذ ال -2
 المحطات العممية ومتوسط درجات تيجيةستراف وفقًا إلرسيد التيالالمجموعة التجريبية 

االعتيادية في اختبار التفكير مطريقة ف وفقًا لدرسيتي الالالمجموعة الضابطة طالبات 
 . اللياالستد

 -حدود البحث :
 يقتصر البحث عمى الحدود االتية :

 .2107-2106الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  الكورس :الحد الزماني .0
 .النيارية التابعة لمديرية تربية صالح الديف /الدجيؿ  : احد المدارس لمكانيا الحد .2
 الحد البشري: طالبات الصؼ الرابع العممي في محافظة صالح الديف /الدجيؿ /بمد. .3
الفصوؿ الخمسة االخيرة مف كتاب عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي  :الحد المعرفي .4

تالئـ الحيواف  -وتشمؿ )الفصؿ السابع  (2107-2106)المقرر( تدريسو لمعاـ الدراسي )
تالئـ الحيوانات  -)الفصؿ التاسع تالئـ النبات مع البيئة (, -مع البيئة (, )الفصؿ الثامف

العالقات بيف الكائنات الحية  -)الفصؿ العاشر بيئة(,والنباتات مع انماط الحياة في ال
 .التموث البيئي(-والتعاقب البيئي (, )الفصؿ الحادي عشر 
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 مصطمحات التحديد 
 -عرفو كؿ مف :: االثر -1

 .  ""القدرة عمى بموغ االىداؼ المقصودة والوصوؿ الى النتائج المرجوة -( بإنو:2112)صبري -
 (401: 2112)صبري ,                                                                          

تغيير مرغوب او غير مرغوب فيو يحدث لممتعمـ  ة"محصم-( بإنو :2113)شحاتة وزينب  -
 (22: 2113)شحاتة وزينب ,                                       . "نتيجة عممية التعمـ

"كمية التغيير المقصود إحداثو في المتغير التابع بفعؿ مايحدثو  -( بأنو :2102السعدوف ) -
 (22: 2102المتغير المستقؿ عميو ".                                        )السعدوف ,

  (2102تتبنى الباحثة تعريؼ )السعدوف ,
 :بأنو  اجرائياوتعرفو 

 بعد استخداـ استراتيجية تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي الذي يطرأ عمى ذلؾ التغيير      
 .ادة االحياء وتفكيرىف االستدالليالعممية في مالمحطات 

 -عرفيا كؿ مف : : االستراتيجية -2
محموعة مف االجراءات والممارسات التي يتبعيا المعمـ  -بأنيا : (2113)شحاتة وزينب  -

 الفصوؿ لموصوؿ الى مخرجات في ضوء االىداؼ التي وضعيا.  داخؿ
 (39 :2113)شحاتة وزينب, 

محموعة مف االجراءات والوسائؿ التي تستخدـ مف قبؿ  -بأنيا : ( 2116)شبر واخروف -
المعمـ ويؤدي استخداميا الى تمكيف التالميذ مف االفادة مف الخبرات التعميمية المخططة 

 (20:  2116)شبر ,واخروف,                          وبموغ االىداؼ التربوية المنشودة . 
الجراءات واالنشطة واالساليب التي يختارىا المعمـ مجموعة مف ا -بأنيا: (2118)الحيمة  -

ويخطط إلتباعيا الواحد تمو االخرى وبشكؿ متسمسؿ مستخدما االمكانات المتاحة لمساعدة 
 (051 :2118)الحيمة ,                                .طمبتو عمى اتقاف االىداؼ التربوية
 (2118)الحيمة ,التعريؼ النظري : تتبنى الباحثة تعريؼ 

: مجموعة مف الخطوات االساسية التي ستتبعيا الباحثة في اثناء بأنيا الباحثة اجرائيا  اوتعرفي
 تدريس مادة عمـ االحياء مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ الفعمية المرجوة مف البحث. 
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 -:كؿ مف  عرفيا :المحطات العممية -3
داخؿ غرفة الصؼ او المختبر  منضداتمجموعة مف  بأنيا : (2119)والبموشي سعيد امبو  -

تعد محطة يتـ فييا تقديـ المادة العممية بصورة انشطة متنوعة ويقوـ الطمبة  منضدةوكؿ 
بزيارة ىذه المحطات بالتعاقب والتزود بالمعمومات والمعارؼ بأنفسيـ وبإشراؼ المعمـ وتعتمد 

 رية ايضا.عتمادىا في الدروس النظفي تدريس الدروس العممية كما يمكف ا 
 (283 :2119)امبوسعيد والبموشي ,

ستراتيجية تدريسية تقـو عمى  مجموعة األنشطة العممية المتنوعة ا( بأنيا : 2100الشمري ) -
التي يضعيا المعمـ والتي ينفذىا الطمبة دوريا وبالتعاقب عمى طاوالت محددة في الصؼ أو 

 زمني يتناسب وطبيعة األنشطة .المختبر بغية تحقيؽ  أىداؼ معينة  عمى وفؽ تسمسؿ 
 (8: 2100)الشمري , 

      الرابع  ؼف األنشطة يتعمـ فييا طالبات الصستراتيجية تقوـ عمى مجموعة ماالتعريؼ اإلجرائي :    
وااللكترونية(  الصورية,, عمى ثالث محطات )القرائية دوري ومتعاقب في أثناء تجواليـ بنحوٍ  العممي
 .مـ االحياء وتفكيرىف االستدالليبيدؼ تحصيؿ مادة ع إلى أوراؽ العمؿ بإشراؼ الباحثة استنادا

 عرفو كؿ مف : التحصيل: -4
( بأنو  " مقدار ما يحصؿ عميو الطالب مف معمومات ومعارؼ  2113شحاتة والنجار )  -

      .معبرا عنيا بدرجات في االختبار المعد  بشكؿ يمكف معو قياس المستويات المحددة "
 )89: 2113والنجار , )شحاتة                                                          

الدرجة التي يحققيا الفرد او مستوى النجاح الذي يحرزه او يصؿ اليو " -بأنو: (2116عالـ ) -
 (315: 2116)عالـ ,                                . "في مادة دراسية او مجاؿ تعميمي

"محصمة ما يتعممو الطالب بعد مرور مدة زمنية ويمكف قياسو  ( بأنو:2119,)أبو جادو -
يحصؿ عمييا في اختبار تحصيمي وذلؾ لمعرفة مدى نجاح االستراتيجية التي  التي بالدرجة

 . المدرس لتحقيؽ أىدافو وما يصؿ إليو الطالب مف معرفة تترجـ إلى درجات" يخطط إلييا
 ( 425: 2119) ابو جادو ,                                                             

التعريؼ االجرائي : ىو محصمة ماتعممتو طالبات الصؼ الرابع العممي بعد انتياء  مدة 
عمييا الطالبات في اختبار تحصيؿ مادة عمـ  تحصؿالبحث المحددة ويقاس بالدرجات التي 

 االحياء الذي اعدتو الباحثة. 
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 عرفو كؿ مف:التفكير االستداللي : -5
نػػػوع متقػػػدـ مػػػف التفكيػػػر نتوصػػػؿ بػػػو عػػػف طريػػػؽ المنطػػػؽ الػػػى حػػػؿ " بأنػػػو: (2112)العنبكػػػي -

لممشػػػكمة حػػػال ذىنيػػػا منطقيػػػا واتخػػػاذ قػػػرار او الوصػػػوؿ الػػػى قػػػانوف عػػػاـ او قاعػػػدة ويػػػتـ ذلػػػؾ 
.                                                 "(الجزئيػات )االسػتنتاج كميػات الػىاو مػف ال باالنتقاؿ مف الجزئيات الى الكميات )االستقراء (

 (22: 2112)العنبكي ,
( بأنػػو: "العمميػػة الذىنيػػة التػػي ننتقػػؿ فييػػا مػػف شػػيء نعرفػػو الػػى شػػيء 2118رزوقػػي وزينػػب ) -

 (078: 2118)رزوقي وزينب ,   اخر يرتبط بو بطريؽ ما".                              
عممية تفكيرية تتضمف وضع الحقائؽ والمعمومات بطريقة "بأنو : ( 2103)وسيى رزوقي -

    ". او حؿ المشكمة منظمة بحيث تؤدي الى استنتاج او قرار
 (06: 2103)رزوقي وسيى ,  

 :اما التعريؼ االجرائي لمتفكير االستداللي  
عندما تواجييا مشكمة معينة لموصوؿ  عمميتعممو طالبة الصؼ الرابع النوع مف انواع التفكير تسىو 

طالبة مف الى النتائج مف خالؿ مقدمات معمومة ويقاس مف خالؿ الدرجة التي تحصؿ عمييا ال
اس انماطو عمى الترتيب : االستدالؿ والمتمثؿ بقي ةلذي اعدتو الباحثبار التفكير االستداللي اتاخ

 بي , االستدالؿ االستنباطي (., االستدالؿ التركي يالتناسبي , االستدالؿ االحتمال
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 االاطار النرري 
مف متطمبات العصر الحالي عصر العمـ والتكنولوجيا واالتصػاالت والحاوػوب....البو وأف يصػب  
، هو تعميـ األفػراو كيػؼ يركػروف، وكيػؼ يواجهػوف تحػويات الحػرف الحػاوي  الهوؼ األواوي في تعميـ العمـو

التركيػػػػر والعشػػػػريف بعحػػػػوؿ ىػػػػاورة عمػػػػ  التصػػػػوي لممشػػػػك ت والتعامػػػػؿ معهػػػػا  وحمهػػػػا، وكػػػػ لؾ ىػػػػاورة عمػػػػ  
اإلبػواعي، ولكػف ال يوػػتطيم المػتعمـ أف يركػػر تركيػرًا إبػػواعيًا أو ويػرا مػف أنػػواع التركيػر طالمػػا ال توجػو لويػػ  
الوافعية لتعمـ العمـو التي توتثيرا وتحث  لمزيو مف التعمـ والتركير، وه ا يتػتت  مػف لػ ؿ مماروػة األنشػطة 

معمميػػة التػػي توػػاعو المػػتعمـ فػػي اكتوػػاب لبػػرات مباشػػرة ال التعميميػػة والتعامػػؿ الحػػي مػػم المػػواو واألووات ال
 تضاهيها أي نوع آلر مف اللبرات. 

                Scientific station  strategyالمحاطات العممية         استراتيجية
تضـ مجموعة أنشطة عممية يتـ مماروتها اوتراتيجيةاتوصؼ المحطات العممية بتنها عبارة عف 

أنروهـ، وتكوف منوعة، منها: االوتكشافية البويطة ،أو الحرائية الطمبةوالؿ الصؼ أو الملتبر مف ىبؿ 
مجموعة مف الطاوالت والؿ ورفة الصؼ  :بتنها يعبر عنها ا ،وتحصائية ،أو االلكترونية وويرها،أو اال

 (21: 3122)الشمري,نشاط معيف يححؽ هوفًا معينًا.  أو الملتبر وكؿ طاولة تعو محطة لها
 المحاطات العممية استراتيجيةاالتجاىات الفكرية ال

 االتجاه البنائي .2
ميف بتنروهـ وعم  المعم والعممومات  عف المعارؼ الطمبةأف يبحث يؤكو االتجاا البنائي عم  

الوصوؿ إل  ترويرات متعووة أحواث تتحوى تركيرهـ وتشجعهـ في توضي  أفكارهـ وتحويـ مواعوتهـ في 
إف العممية التعميمية التعممية عممية بحث وتنحيب يراع  ال  لمظواهر الملتمرة، وه ا ما ركز عمي  بياجي  

فيها عنو توريس العموـ البوء بالنشاط الحوي ىبؿ النشاط المغوي وضرورة اوتثمار الملتبر والووائؿ 
 ( 35 : 3121ان, عريفج وسميم )ة في لومة التعمـ. التعميمي
 االتجاه االستكشافي .3

عم  اكتشاؼ األفكار والحموؿ الطمبةيواعو  اف التعمـ باالكتشاؼ( 3111) الكبيوي يرى
بتنروهـ، وه ا  بوورا  يولو عنوهـ شعورا بالرضا والروبة في مواصمة التعمـ، ويرو  لهـ المجاؿ الكتشاؼ 

                                             (231: 3111الكبيسي ,).بتنروهـأفكار جويوة 
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 االتجاه االستقصائي .4
ناوى باالوتحصاء كتفضؿ الطرائؽ إلحواث تعمـ ىوام  ( Broner)( بتف 1002الحيمة )اشار 

الرهـ، فاالوتحصاء مف أكثر أواليب التوريس الحويثة فاعمية في تنمية التركير العممي لوى الطمبة، إ  يتي  
 ميات  ومماروة االوتحصاء بتنروهـ.لمماروة طرائؽ العمـ وعمالطمبةالررصة أماـ 

  (201: 1002)الحيمة ،                                                                      
 

 الصوري  هاالتجا .4

ا ا كانت لغة التعميـ هي ملتارات توافؽ بيف المغة المرظية )الشكمية(  (1006ترى )العموي ،    
والمغة البصرية الحوية الحاصمة عف المشاهوة فه ا يؤكو بما ال يوع مجاال لمريبة عم  ان  مف 

اف يكوف االهتماـ بتكنموجيا الصورة محاكيا االهمية التي تحظ  بها المغة الشكمية مف روري الض
ية وتنظيـ تنظيـ وتتويس ، لؾ الف الصورة يمكنها اف تحوـ بوور رئيِس في توجي  الروالة التعميم

 (16: 1025)الشوف وماجو،الشبكة المعرفية.
 أنواع المحاطات العممية 

 الومج ويمكف،ورس كؿ طبيعة عم  تصميمها في تعتمو العممية، المحطات تطبيحات مف ملتمرة نواعأ هناؾ

 المتاح والوىت العممية، المراهيـ وطبيعة ،الطمبة مم طبيعة يت ءـ نمو ج لتصميـ الملتمرة األنواع ه ا بيف

محطػة مػف كػؿ  فػي تواجوهـ عنو الطمبة عنها يجيب أف وينبغي المعمـ أوئمة يضعها وهناؾ محطة، كؿ في
 وهي كاالتي : ه ا المحطات

ال يوتغرؽ افية : وتلتص باألنشطة الملتبرية التي تتطمب إجراء تجربة معينة محطات االوتكشال -1
 تنري ها وىتا طوي .

موتحميف لويهـ طمبة المحطات الحرائية: وتعتمو عم  ماوة ىرائية يتـ تهيئتها مف المعمـ بهوؼ تكويف  -2
 المعرفة مف مصاورها األصمية.الحورة عم  اوتلراج 

المحطات االوتشارية: وتكوف ملصصة لملبراء، فيحؼ المعمـ لمؼ تمؾ المحطة أو احو  -3
إل  اللبير يوجهوف إلي  أوئمة تتعمؽ  الطمبةالمتروىيف أو مهنوس أو طبيب وعنوما يصؿ الطمبة

 بموضوع الورس.
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ريب المراهيـ العممية واللبرات المحطات الصورية: وتواعو ه ا النوعية مف المحطات عم  تح -4
 .الطمبةالمحوووة إل  أ هاف 

مشاهوة  الطمبةالمحطات االلكترونية: ويحتاج في ه ا المحطة إل  جهاز حاووب ، إ  يطمب مف  -5
وىتا طوي   الطمبةعرض تحويمي عم  البوربوينت ل  ع ىة بموضوع الورس، بحيث ال يوتغرؽ 

 عنو ه ا المحطة.
 وترتبط بشلصيات عممية لها ع ىة بموضوع الورس. محطات متحؼ الشمم: -6
وتكوف إجابة اللبير بكممة نعـ أو  الطمبة: وفيها يتـ طرح مجموعة أوئمة مف  ()ال ،()نعـ محطات  -7

 ال حت  يتـ التوصؿ إل  اإلجابة.        
المعمـ في ما حووا  الطمبةبصرية: ويتـ اوتعماؿ جهاز توجيؿ أو تمراز ، يوتمم  –( محطات الومم 7

 أوراؽ العمؿ أو يشاهوون  ،ثـ يجيبوف عم  األوئمة المحووة.
 (74: 1021ي،)العنبك                                 

 
 

 
 (2ملطط )
 
 
 
 
 

 انواع المحطات العممية
 (2مخاطاط )

 انواع المحاطات العممية 
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 المحاطات العممية وتاطبيقيا داخل الصف :استراتيجية
 -المحطات العممية وفؽ االتي:اوتراتيجيةتطبيؽ ا( طرائؽ 1008)وميمافو أوض   أمبو وعيوي 

وتعتمو عنوما تحتاج المحطات إل  وىت ىصير، وفيها يحوو المعمـ عوو  ( التجواؿ عم  كؿ المحطات:2
( 5-3الصؼ ال   مجموعات تواوي عوو المحطات، كؿ مجموعة تضـ )طمبة ونوع المحطات ويحوـ 

( وىائؽ يعمف المعمـ انتهاء الوىت ، طالبًا مف المجموعات االنتحاؿ إل  المحطات 6وبعو مرور ) طمبة 
التي عم  يمينها أو يوارها بحوب الحانوف ال ي يضع  المعمـ في بواية الحصة، وبعو االنتهاء مف زيارة 

ؿ ومناىشة نتائج جميم المحطات تعوو المجموعات إل  أماكنها ثـ يبوأ المعمـ بمناىشة ورىة العم
 المجموعات في كؿ محطة ثـ يغمؽ المعمـ النشاط .

( وىائؽ فيمجت إل  6(التجواؿ عم  نصؼ المحطات:وتعتمو عنوما تحتاج األنشطة ال  وىت أكثر مف )1
محطات مث  يتـ المرور عم  محطتيف فحط،  3التصار المحطات إل  نصؼ العوو ، وبوؿ المرور عم  

 ( وىيحة.24طات كؿ اثنتيف متشابهتيف ويوتغرؽ المكوث عنو كؿ محطة نحو )مح 3وهنا يتـ تصميـ 
( التعمـ المجزأ: وتعتمو عنوما يراو التصار الوىت، وفيها يتوزع أعضاء المجموعة الواحوة بيف 2

المحطات الملتمرة، إ  يزور كؿ عضو مف أعضاء المجموعة محطة واحوة فحوب، ثـ يجتمعوف بعو 
زارها، وب لؾ يتباولوف  وو، ويولي كؿ طالب بما ىاـ ب  وشاهوا في المحطة التيانتهاء الوىت المح

 (181: 1008،وميماف)أمبو وعيوي و                                                       .اللبرات
 -)التجوال على كل المحطات( لألسباب اآلتٌة: الطرٌقة األولىوستختار الباحثة 

ألنها تالئم طبٌعة البحث من حٌث عدد المجموعات فً داخل الصف ونوعٌة المحطات التً تم  -1

 .تصمٌمها 

ألن المجموعة بكامل أعضائها تمر على كل محطة مما ٌتٌح الفرصة لكل طالب باكتساب المعرفة  -2

 .مما قد ٌساعد على رفع مستوى التحصٌل العلمً لدٌهم ،العلمٌة بنفسه 

 وفق المحاطات العممية تدريس ال استراتيجية
يعرض المعمـ محومة عف الورس وما مطموب مف المجموعات الحياـ ب  عنو تجوالها عم   -2   

 المحطات العممية.
عواوها بيف ) -1  .طمبة (  5-3يتـ تشكيؿ مجموعات التعمـ التعاوني ويرضؿ أف تكوف وير متجانوة وا 
 اإلجابة في المكاف الملصص لها.يضم المعمـ أوراؽ عمؿ كؿ محطة مم ورىة  -2
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ال يتجاوز المكوث في كؿ المحطات ويتـ احتواب الوىت عم  أيعمف المعمـ البوء بتنري  أوراؽ عمؿ  -3
 ( وىائؽ.6محطة أكثر مف )

يعمف المعمـ انتهاء موة المكوث في المحطة ويطمب مف المجموعات بالتحرؾ إل  المحطة التالية  -4
 الواعة .بحوب اتجاا حركة عحرب 

تعوو المجموعات إل  أماكنها بعو االنتهاء مف التجواؿ عم  كؿ المحطات والبوء في مناىشة ما  -5
 توصمت إلي  كؿ مجموعة، ويتـ  لؾ بإشراؼ المعمـ.

 يتومـ المعمـ أوراؽ اإلجابة مف المجموعات ويحوـ بتصحيحها وا عاوتها إليهـ في الورس ال حؽ. -8
 (34: 1025)الشوف وماجو،

 المحاطات العمميةاستراتيجيةأىداف ا
 : المحطات العممية باآلتياوتراتيجيةيمكف توضي  أهواؼ ا

واإلمكانات المتاحة لمماروة  ،والمواو ،أو مشكمة نحص األووات ،لتغمب عم  ىمة الموارو المتاحةا   -2
 الطمبػػةعػوـ وجػػوو مػا يكرػػي مػف المعػػوات لجميػم لعمػ  عػػوـ مماروػة األنشػػطة األنشػطة التعميميػػة، و 

حيث أن  وفحًا إلوتراتيجية المحطات العممية يػتـ وضػم مػواو كػؿ تجربػة عمػ  طاولػة موػتحمة تحمػؿ 
جراء التجربػة، وهكػ ا فػ  يمػـز  عنوانًا معينًا، ويحوـ المتعمموف في مجموعاتهـ  بزيارة ه ا المحطة وا 

 توفير مواو وأووات بعوو أفراو المجموعات.

 الطمبػػةفحػػو يمجػػا المعمػػـ الوػػتلواـ العػػروض العمميػػة أمػػاـ  ،مميػػةعمػػ  وػػمبيات العػػروض العالتغمػػب  -1
أو  الطمبةوىو يحـو المعمـ بإشراؾ أحو  ،لمتغمب عم  ىمة اإلمكانات الماوية المتوفرة إلجراء التجارب
المشػاهوة فحػط، أمػا فػي المحطػات   الطمبػةويرا فػي إجػراء العػرض العممػي وفػ  كػؿ األحػواؿ فػوور 

بػػوور إيجػػابي فػػي مماروػػة التجػػارب واألنشػػطة بتنروػػهـ، ممػػا يوػػاعوهـ عمػػ    العمميػػة يحػػوـ التمميػػ
 اكتواب لبرات حوية مباشرة ال يضاهيها أي نوع آلر مف أنواع اللبرات التعميمية. 

فػي الرصػؿ إلػ  مجموعػات،  الطمبةبعو تحويـ  ،إضراء جو مف المتعة والتغيير والحركة في الرصؿ -2
ها عم  طاوالت متباعوة في الرصؿ، تحػـو كػؿ مجموعػة بػالمرور وتصميـ المحطات العممية وتوزيع

والتراعؿ معها ومماروة النشاط المطموب فيها حوػب اوػمها وطبيعتهػا فحػو  ،عم  كؿ محطة عممية
 ،أو ىػػراءة مػػاوة عمميػػة معينػػة، أو مشػػاهوة مػػاوة تعميميػػة معينػػة ،بػػإجراء تجربػػة معينػػة الطمبػػةيحػػـو 

األوػػئمة المطموبػػة فػػي كػػؿ محطػػة، ممػػا يضػػر  جػػوًا مػػف المتعػػة وهكػػ ا ،ثػػـ اإلجابػػة عػػف عػػوو مػػف 
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وعػػػوـ االلتػػػزاـ  ،والتغييػػػر والحركػػػة فػػػي الرصػػػؿ، ممػػػا يتػػػي  لمت ميػػػ  تحريػػػؾ أجوػػػامهـ مػػػم عحػػػولهـ
 بالجموة المعتاوة عم  الكراوي في الرصوؿ.

لزيػػػاوة جػػػووة  فرصػػػة إوػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػة زيػػػاوة جػػػووة المػػػواو التعميميػػػة المعروضػػػة: تتػػػي  -3
أو اوػػػػتلواـ الػػػػتعمـ التعػػػػاوني فػػػػي  ،المػػػػواو التعميميػػػػة المعروضػػػػة فػػػػي الطريحػػػػة التوريوػػػػية التحميويػػػػة

مجموعات حيث يحوـ المعمـ بتوزيم األووات والمواو والعينات عم  المجموعات فيضطر أحيانًا ومم 
إنتػاج هػ ا المػواو  ىمة اإلمكانات إل  إنتاج نوخ مف الصور وف  أحجاـ صػغيرة حتػ  يػوفر تكػاليؼ

 إوػػتراتيجية المحطػػات العمميػػةولكػػف فػػي  ،إنتػػاج صػػور مكبػػرة وممونػػة لكػػؿ المجموعػػات مفػػ  يوػػتطي
يمكف إحضار أو إنتػاج العينػات الحيػة أو صػور مكبػرة وممونػة وأصػمية ووضػعها فػي محطػة واحػوة 

 في كؿ المجموعات. الطمبةيمر عميها كؿ 

تصميـ المحطات العمميػة بحيػث تتنػوع اللبػرات فيهػا بػيف ىػراءة تنوع اللبرات العممية والنظرية: يتـ  -4
واوتكشاؼ وتجريب واوتماع وويرها، فه ا محطة إلجراء تجربة عمميػة، وهػ ا الوػتلراج معمومػات 
مػػف عمػػ  االنترنػػت، وهػػ ا لتصػػميـ نمػػو ج معػػيف، وهكػػ ا يػػتـ تصػػميـ المحطػػات بحيػػث تعػػالج كػػؿ 

 محطة جزء مف المحتوى العممي لمورس.

المصػاور العمميػة اوػتلواـ  إوػتراتيجية المحطػات العمميػةض المصػاور العمميػة األصػيمة: تتػي  عر   -5
وويرهػػػػا، و المراجػػػػم األصػػػػمية  ،والتثحيريػػػػة ،والنشػػػػرات العمميػػػػة ،والحػػػػواميس ،األصػػػػيمة كالمووػػػػوعات

واوػتلراج  ،ويضع  عم  طاولة المحطة الحرائية وتمر كؿ المجموعات عميها وتتعامؿ معهػا مباشػرة
 المعمومات وتصنيرها مف مصاورها األصمية.

مػػػػػػف لػػػػػػ ؿ تنػػػػػوع المحطػػػػػػات مػػػػػػف  إوػػػػػػتراتيجية المحطػػػػػػات العمميػػػػػةتنميػػػػػة عمميػػػػػػات العمػػػػػػـ: تتػػػػػي   -6
اوتحصائية/اوتكشػػػػافية، وىرائيػػػػة، والكترونيػػػػة،و بصػػػػرية صػػػػورية مماروػػػػة مهػػػػارات عمميػػػػات العمػػػػـ 

 نبؤ وويرها.األواوية لملتمرة مف م حظة، اوتنتاج، تصنيؼ، ىياس، اتصاؿ، وت

تنميػػػة أنػػػواع عويػػػوة مػػػف الػػػ كاءات  إوػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػةتتػػػي  تنميػػػة الػػػ كاءات متعػػػووة :  -7
 المتعووة مثؿ ال كاء البصري،و االجتماعي، المنطحي الرياضي، الحركي، المغوي...وويرا.

ر مثػػؿ التركيػػر تنميػػة أنػػواع مػػف التركيػػ إوػػتراتيجية المحطػػات العمميػػةتنميػػة أنػػواع مػػف التركيػػر: تتػػي   -8
 العممي، اإلبواعي، الناىو، اتلا  الحرار........وويرها.
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مػف لػ ؿ مماروػة العويػو مػف أنػواع  إوػتراتيجية المحطػات العمميػةتتػي  زياوة الوافعيػة لمػتعمـ:  -20
 األنشطة التعميمية و زياوة الوافعية لمتعمـ.

 (285-2009:283،  وميماف)  امبو وعيوي و 
 التفكير االستداللي

وب لت  ، زواو االهتماـ العممي بموضوع التركير ازوياوا ممحوظا في عحو الثمانينات مف الحرف العشريفا
الجهوو الكبيرة وانرحت االمواؿ الطائمة عم  البحوث التربوية والنروية ،عم  بمباوئ التربية الهاوفة ال  

  (costa&kallick2000,112) .واالوتراوة مف طاىاتهـ  الطمبةتنظيـ التركير عنو 
التركير في حو  اتها ولحو حاوؿ العويو مف الباحثيف تحويـ تعريؼ واض  لمتركير االنواني اال اف كممة 

مف المراهيـ الغامضة التي نرهمها ولكف نعجز عف تعريرها وشرحها ،وينطوي  لؾ ضمنا عم  التركير  تعو
وجوو اجماع مف ىبؿ باحثي التركير االوتواللي  مف( ان  بالروـ عوـ 1002االوتواللي ،ويرى )العتيبي ،

 حوؿ تعريؼ معيف اال اننا يمكف اف ننظر ال  تعرير  مف موتوييف اواوييف:

 .المستوى االول التفكير االستداللي كعممية عقمية -2
ينتحؿ بها الررو مف نحاط بواية توع  محومات ال  نحاط نهاية او اوتراحة توع  االوتنتاجات  بمعن 

 )النتائج(

  المستوى الثاني التفكير االستداللي كسموك موجو نحو حل المشكمة-1
بمعن  اف التركير االوتواللي نشاط ينلرط في  الررو الكتشاؼ لبرات  بمايعوو عمي  مف لبرات جويوة 

 (8-7 :1002موج  لحؿ مشكم  معينة .                                               )العتيبي،
 

( باف التركير االوتواللي عممية تركيرية تتضمف وضم الححائؽ والمعمومات بطريحة 2013يرى) رزوىي ،و 
 (25: 1022منظمة بحيث تؤوي ال  اوتنتاج او ىراراو حؿ المشكمة .                 )رزوىي ووه  ،

 ميارات التفكير االستداللي:
الشائم باف االوتوالؿ يتكوف مف  ا  مفيترؽ الباحثوف في تحويو مهارات التركير االوتواللي     

الحاالت اللاصة(، واالوتنباط االوتحراء وهو )التوصؿ ال  الحاعوة العامة مف الجزئيات او 
ؽ  االنتحاؿ مف الحاعوة وتطبيحها عم  الجزئيات والحاالت اللاصة(، ويرى ف ورة وعمماء المنطهو)
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يوير االوتحراء مف  ء واالوتنباط )الحياس( إ  باف االوتوالؿ ينحوـ مف حيث مهارات  ال  االوتحرا
الجزئيات وينتهي بالحانوف العاـ ال ي يكشؼ عف الع ىات الملتمرة بينها بينما االوتنباط يعتمو عم  

الرروض بلطوات تطبيؽ ىواعو االوتوالؿ عم  النمو ج الشكمي لممشكمة ويوير مف الموممات و 
  (22: 1002نح  عف )العتيبي ،  (Hunt- 1989) .منطحية حت  يصؿ ال  الجزئيات 

ما بياجي  اف التركير االوتواللي عممية عحمية والمية متجانوة مف ل ؿ تراعمها مم االشياء ويرى    
يضع  اماـ امكانات  هنية جويوة ونامية فيوتطيم التحرر بتركيرا ه ا مف حووو الواىم المحووس ال  

 (6: 1022)عمي ،       عالـ التصورات ال هنية والمباوئ والنظريات.                            
واالوتوالؿ  التناوبي الؿوتواال ل ا فتف مهارات التركير االوتواللي  مف حيث المبوأ تتضمف مهارة    

ا   يمكف معرفة كؿ مهارة مف ل ؿ تعريرها كما  ياالوتنباطالتركيبي واالوتوالؿ االحتمالي واالوتوالؿ 
 ياتي :
الحورة عم  اىامة ع ىة بيف ع ىتيف لموصوؿ ال  حؿ لممشكمة التي تشكؿ  :التناوبي االوتوالؿ -2

 ( 30: 1006)بمة ،                              اواس الع ىة النوبية وفحا لمحواعو النوبية .   
رابطات وع ىات في محاولة إليجاو ة عم  تشكيؿ احتماالت ملتمرة مف االوتوالؿ التركيبي :الحور  -1

  (Nielsen,1996:79)                                                          كمة.حؿ لممش
االوتوالؿ االحتمالي : احكاـ احتمالية حوؿ المواىؼ والموضوعات الملتمرة بشكؿ وىيؽ  -2

 (348: 2875موضوعي .                                                    )موف والروف، 
تاجات مبنية عم  محومات : هو عممية تركيرية  منظمة تنجـ عنها اوتناالوتوالؿ االوتنباطي  -3

 .ا ا كانت مبنية عم  فرضيات صحيحةاو موممات وتكوف صحيحة  افكاراو 
Johson,1999:109)) 

( ال  اف االرتباط Kelleyالتركير االوتواللي يرتبط بشكؿ عاـ بالتحصيؿ الوراوي، فحو توصؿ كيمي )
 طمبة 105% وفي وراوة اجراها ووزاير عم  عينة مف 87بيف التركير االوتواللي والتحصيؿ الوراوي بمغ 

   وطالبة اف هناؾ ع ىة ايجابية بيف االوتوالؿ المنطحي والتحصيؿ الوراوي في ماوة العموـ. 
 اىمية التفكير االستداللي:

ركير بصورة عامة كون  احو انماط  التي مف ل ؿ اهمية الت الوتواللي تتتياف اهمية التركير ا
اهتـ بوراوتها عمماء النرس والمنطؽ والرمورة من  زمف بعيو. فالتركير هو عممية عحمية يحوـ بها الررو 
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لكي يحصؿ عم  حووو وائمة او مؤىتة لمشكمة ما وهو عممية موتمرة في الوماغ ال تتوىؼ او تنتهي 
 ( 225: 2882في حالة يحظة.                                       )اللطيب، طالما كاف االنواف

ويعو التركير االوتواللي مف انماط التركير الراىية، فهو تركير منظـ تراع  في  الحوانيف العممية 
ويعو احو مؤشرات ال كاء ومف موتمزمات الطريحة العممية في حؿ المشك ت. كما ان  يعو اوموب 

ألوس عامة صحيحة في البحث عف صحة الحضايا اللاصة اعتماوا عم  المنطؽ مف حيث  يعتمو
واف كؿ لطوة مف لطوات  البو اف توتنو ال  ىاعوة صحيحة واف اي لطوة ليس لها ه ا الونو ال تعو 

 ( 13: 2855)االبراشي،                                                                 صحيحة.
وىو وار الركر البشري موة طويمة عم  وفؽ التركير الحياوي وبحي موتمرًا حت  الحرف الوابم 

 (. باف الحياس هو اوتحراء يشتمؿ عم  محومة ونتائج.1626عشر، ا  اعمف فرنويس بيكوف)
 (20: 1002وآلروف، )عبيوات                                                               

 :ات التفكير االستداللي مميز 
 نتحاؿ مف المعموـ ال  المجهوؿ .يتـ في  اال .2
 يواعو في الوصوؿ ال  معمومات وحموؿ واكتشافات جويوة . .1
 يحتضي وجوو صعوبة او مشكمة تواج  الررو او الجماعة وتحتاج ال  حؿ . .2
 اليحتاج ال  التجريب ،اي هو تركير عحمي وليس عممي . .3
تصور النتائج بواوطت  بالضرورة مف المحومات و لؾ وفؽ الحواعو إن  عممية منطحية ،اي  .4

 المنطحية ووف الحاجة ال  تجريب .
 يحتاج ال  عمميات التركير العميا)التروير ،التحميؿ ، التركيب ، التحويـ (. .5

 (38-37: 1022)رزوىي ووه  ، 
 خاطوات التفكير االستداللي:    

ال  اف ه ا النوع مف التركير يعو مف اشو انواع التكييؼ االنواني  1963)يشير جيتس وآلروف) 
تعحيوًا وهو تركير منتج تنظـ في  اللبرات الوابحة ويربط بينها بطرائؽ جويوة لحؿ مشكمة ما، وهو في 
الوىت نرو  صورة مف صور التعمـ التي تتضمف التيار لبرة وابحة او البحث بطريحة منظمة عف 

و رتبط بالهوؼ ومف ثـ اوراؾ الع ىات الم ئمة بيف الووائؿ والغايات ل لؾ فهمعمومات جويوة ت
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ومف ل ؿ  لؾ فاننا نجو اف اهـ اللطوات التي يتبعها التركير ، عممية لصائصا الرهـ واالوتبصار
 االوتواللي في حؿ المشك ت هي: 

و لؾ يتتي مف ل ؿ  مف الضروري الحياـ بتصرؼ ما ازاء المشكمة  نالشعور بالمشكمة: اي أ -2
 الشعور بها. فاالوتوالء عاوًة يبتوئ بمشكمة تحمؽ الررو ويرى ضرورة ايجاو حؿ لها.

تحويو المشكمة: اي تحميمها ال  عناصرها وتحوير ىيمة كؿ عنصر ثـ جمم البيانات والمعمومات  -1
نطوي يما يواوترجاع ال كريات الملتمرة ومف ثـ محاولة التوليؼ بيف جميم العناصر والنظر ف

 وتل ص نتيجة معينة. عمي  ه ا التوليؼ مف معن  ال
وتتضمف وضم حموؿ محترحة لمشكؿ وصياوة ه ا الحموؿ في عبارات يوهؿ  ،فرض الرروض  -2

فهمها والتبار صحتها وتوم  ه ا الحموؿ المحترحة بالرروض، وتعو ه ا اللطوة مف اهـ لطوات 
 االوتوالؿ.

االحتماالت الملتمرة ومناىشتها، اللتبار صحة كؿ منها وىيمت  مناىشة الحموؿ او تجربة  -3
المنطحية والعممية يما يؤوي ال  اوتبعاو بعضها والتموؾ ببعضها اآللر ةه ا يتطمب التروي 

 وعوـ التورع في الحكـ.
التححؽ مف الررض الناج  وصحة الحؿ النهائي و لؾ مف ل ؿ االوتمرار في جميم الم حظات  -4

ال فيجب اوتبعاوا والبيانات  فا ا ما أيوت الررض يمكف عوا صحيحًا وهو الحؿ المناوب وا 
 والتححؽ مف ويرا.

 (215، 1007)اللزرجي، 
 العمل ضمن مجموعات في تعميم التفكير:  اىمية     
هـ ال يف يجيبوف بصورة ثابتة عف اوئمة  متميزوفالطمبة في حالة الصؼ العاـ المرتوح فإف ال -2

محووـ ال  مجموعات لروف بجزء مف عممية التركير. اما في حالة الصؼ الالمعمـ وال يشارؾ اال
 ف االىؿ لمعانًا فرصة لممواهمة او عم  االىؿ لمراىبة تركير االلريف فيتل  المتعممو 

لصؼ ىورها لمس اضعاؼ  ععنوما توجو مثً  لمس مجموعات فهناؾ مناىشات توور في ا -1
 المناىشات الوائرية في صؼ مف ووف مجموعات. 

ف ال يف يشعروف باللجؿ او الحمؽ حوؿ و مة افكارهـ اف يعمموا يثحة اكبر ضمف يووم المتعممو  -2
 مجموعة.
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المتعمموف ال  االنصات ال  افكار اآللريف والؿ مجموعة ما ألنهـ يروبوف محابؿ  لؾ في  حرزي -3
 روف ال  افكارهـ.اف يوتمم اآلل

يمثؿ العمؿ ضمف مجموعة الرفاؽ موىرًا طبيعيًا في التركير اكثر مما هو في حالة الع ىة بيف  -4
 معمـ وتممي .

بما اف المجموعات تعمؿ بصورة موتحمة، ف بو مف اف تتجمم في النهاية مجموعة متنوعة مف  -5
لرروية في صؼ عاـ )ا ا تؤثر وجهة االفكار اكثر مما تتجمم في حالة لجوء المعمـ ال  االجابات ا

 نظر شلص ما في اآللريف(. 
تتي  المجموعات "وىتًا لمتركير" فمف الصعب عم  المعمـ اف يحوؿ لمصؼ ))اريوكـ حميعًا اف  -6

تجمووا وتركرواا في ه ا موة لمس وىائؽ(( ولكف في حالة المجموعات فتف وىت التركير متاح 
 ىور ما نحتاج ألن  وىت مناىشة.

مجموعات ناطؽ بإومها يعمؿ عم  توويف ما لرجت ب  المجموعة نهاية الوىت المتاح وربما لم -7
 كاف هناؾ كاتب م حظات بووف االفكار ويملصها.

( 2001:22)اووارو،  
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 دراسات سابقة :
 والتحصيلدراسات تناولت المحاطات العممية 

 
 اسم الدراسة 

 وتاريخيا

مكااااااااااااااان 
اجااااااااااااارا  
 الدراسة
 

 

 ىدف الدراسة

 
المرحماااااااااااة 
 التعميمية

 
 المادة

مااااااااااااااااانيج 
 الدراسة

اساااااااامو  
اختياااااااااار 

 العينة

جااااانس 
 العينة

 حجم العينة
المتغياااااااااااااااااااااار 

 المستقل
 المتغير التابع

ادوات 
 البحث

جيااااااااااااااااة 
اعاااااااااااااداد  

 االداة

الوساااااااااااااااااااااااااااائل 
 االحصائية

 أىم نتائج الدراسة

 الشمري -2
 (1022) 

     

 ويال 
 

 

لتعػرؼ  عمػ  اثػر ا
إوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيتي 
المحطػػػات العمميػػػة 
وملطػػػػػػػػػط البيػػػػػػػػػت 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػوائري فػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
تحصػػػػػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػػػػػاوة 
الريزيػػػػػػػػػػاء وتنميػػػػػػػػػػة 
عمميات العمـ لػوى 

معاهػػػػػػػػػػػػػو  طمبػػػػػػػػػػػػػة 
 .إعواو المعمميف

معاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواو 

 المعمميف
 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهج  الريزياء
 التجريبي

 ي 
الضػػػػػػػػػػػػػػػػػبط 

 الجزئي 

( 61)  كور  ىصوي
طالبػػا ىوػػموا 
عمػػػػ  ثػػػػ ث 
مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميم 
متوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوية 
)مجمػػػػوعتيف 
تجػػػػػػػػػػػػػريبيتيف 
والثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ضػػػػػػػػػػػػابطة(، 
وكػػػػػاف عػػػػػوو 

 كػػػػػػؿ طمبػػػػػػة 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيةا
المحطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وملطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 البيت الوائري

 التحصيؿ -2
 
 
 
 
تنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -1

عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 العمـ

 

2-
التبػػػػػػػػػػػػػػار 
 التحصيؿ

 
 
 
 
1-

التبػػػػػػػػػػػػػػار 
عمميػػػػػػػػات 

 العمـ 

2-
 الباحث

 
 
  
1-

 الباحث

التبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار -2
(t.test إليجاو )

واللػػػػػػػػة الرػػػػػػػػروؽ 
بيف المتووطات 

. 
مربػػػػم )ايتػػػػا( -1

محيػػػػػػػػػاس حجػػػػػػػػػـ 
التػػػػػػتثير لمعرفػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػػػػوى تػػػػػػػػػػػػػتثير 
الثنائيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  
المتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف 

فػػػػػػروؽ  ات واللػػػػػػة  وجػػػػػػوو
إحصػػػػػػػائية عنػػػػػػػو موػػػػػػػتوى 

( فػػػػػػػػي التحصػػػػػػػػػيؿ 0.05)
لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  المجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

لتجريبيػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي ا
هػػػػػػػا باعتمػػػػػػػاو بيػػػػػػػورس ط 

اوػػػػػػتراتيجيةملطط البيػػػػػػػت 
الػػػػػػػػػػوائري، وفػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػة 
عمميػػػػػػػػات العمػػػػػػػػـ لصػػػػػػػػال  

تجريبيػػػػػػػػػػػػػػػة المجموعػػػػػػػػػػػػػػػة ال
  بهػااألول  التي يورس ط

 اوػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية باعتمػػػػػػػػػػػػػػػػاو
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مجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 طالبا13

التػػػػػػابعيف محػػػػػػؿ 
 الوراوة  

 .  المحطات العممية

 العنبكً-2

(2114) 

 بابل

 
عػػػػف اثػػػػر  لتعػػػػرؼا

 اوتراتيجية
المحطػػػات العمميػػػة 
عمػػػػػػػػػ  التحصػػػػػػػػػيؿ 
واالوػػػػػػػػػػػتبحاء فػػػػػػػػػػػي 
ماوة العمػـو العامػة 
لػػػػػػػػػػػػػوى تمميػػػػػػػػػػػػػ ات 
 الصؼ اللامس 

 االبتوائي.
 
 
 
 
 

 االبتدائٌة 

الصفففففففففف 

الخفففففففام  

 االبتدائً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العمـو  

المففففففففففنه  

التجرٌبففففً 

ذي 

الضفففففففففبط 

 الجزئً

وذا 

االختبففففففار 

البعففففففففففدي 

 للتحصٌل

 
 ىصوي

 
 إناث 

(58 )

 طالبففففففففففففففففة 

( 29قفففع)بوا

طالبففففة فففففً 

المجموعفففففة 

التجرٌبٌففففففففة 

ففففففففففً  29و

المجموعفففففة 

 الضابطة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسففتراتٌجٌةالا

محطففففففففففففففات 

 العلمٌة

التحصففففففففففٌل 

وتنمٌففففففففففففففففة 

عملٌفففففففففففففات 

 العلم.

التبػػػػػػػػػػػػػػار 
 التحصيؿ 

2-
 الباحثة 

االختبففففففففففففار -1

-t)     التفففففائً
test) 

 

معامفففففففففففففففففل -2

 .الفقرةصعوبة 

 
معامفففففففففففففففففل -3

 .التمٌٌز

 
معادلففففففففففففففففة -4

كٌفففففففففففففففففففففففودر 

لثبفففففففففففففففففات 21

 االختبار.

 

و داللففة وجػػوو فػػرؽ  -2

فػػي التحصػػيؿ  احصففائٌة
لصػػػػػػػػػػػػػػػال  المجموعػػػػػػػػػػػػػػػة 
التجريبيػػػػػة التػػػػػي وروػػػػػت 
وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
ااوػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيةالمحطات 

 العممية 
و داللة وجوو فػرؽ   -1

فػػػي االوػػػتبحاء  احصفففائٌة
لصػػػػػػػػػػػػػػػال  المجموعػػػػػػػػػػػػػػػة 
التجريبيػػػػػة التػػػػػي وروػػػػػت 
وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
ااوػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيةالمحطات 

 العممية
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 زكً-3

(2114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوهاج

 

 

 

 

 

 

 

أثااار مػػػ  ع تعػػػرؼال
اوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلواـ 

المحطااوػػػتراتيجيةإ
ت العمميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 
تػػػػػػػػػػػػوريس العمػػػػػػػػػػػػـو 
عمػػػػػػػػػ  التحصػػػػػػػػػيؿ 
المعرفػػػي   وتنميػػػة 
عمميػػػػػػػات العمػػػػػػػـ و 
التركيػػػػػر اإلبػػػػػواعي 
والوافعية نحو تعمـ 

 العمـو لوى

ت ميػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػؼ  
 االبتوائي.  الرابم

المرحمػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االبتوائية،

الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 .االبتوائي

 
 العمـو

المففففففففففنه  

التجرٌبففففً 

ذي 

الضفففففففففبط 

 الجزئً

وذا 

االختبففففففار 

البعففففففففففدي 

 للتحصٌل

 

 

 كػػػػػػػور  فصوي
 واناث

(61 )

 طالبففففففففففففففففة 

 (31قع)بوا

طالبففففة فففففً 

المجموعفففففة 

التجرٌبٌففففففففة 

(فففففففً 31و)

المجموعفففففة 

 الضابطة   

 

 

اسففتراتٌجٌةالا

محطففففففففففففففات 

 العلمٌة.

 التحصٌل-1

 

تنمٌفففففففففففة -2 

 عملٌات العلم

  

التفكٌفففففففففر -3

 االبداعً.

اختبار -1

التحصٌل

. 

 

اختبار -2

التفكٌفففففففر 

االبففداعً

. 

2-
 الباحثة

 
1-

 الباحثة

االختبففففففففففففار -1

 t-testالتائً )

 
معامفففففففففففففففففل -2

 صعوبة الفقرة

 
معامفففففففففففففففففل -3

 التمٌٌز
دلففففة الفففففا معا-4

 كرونباخ

 

وجػػػوو فػػػروؽ  ات واللػػػة 
إحصػػػػػائية عنػػػػػو موػػػػػتوى 

( فػػػػي التحصػػػػيؿ 0.05)
لصػػػػػػػػػػػػػػػال  المجموعػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التجريبية
 
  
وجود فروق ذوداللفة -2

عنػػػػو موػػػػتوى احصففففائٌة 
فففففففً مسففففففتوى (0.05)

عملٌفففات العلفففم لصفففالح 

 المجموعة التجرٌبٌة .

 

 

وجػػػػػػػػػوو فػػػػػػػػػروؽ  ات  -3
واللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية عنػػػػػػػو 

( فػػػػػػػػػػي 0.05موػػػػػػػػػتوى )
التركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر االبػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعي  
لصػػػػػػػػػػػػػػػال  المجموعػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التجريبية
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 الزٌتاتً-4

(2114) 

 

 خان 

 ٌون  
  التعرؼ
 وتراتيجيةإأثر  عم  

 المحطات العممية  
 في تنمية عمميات

 العمـ ومهارات 
 التركير التتممي في   

 العمـو لوى طالبات 
 الصؼ التاوم 
 االواوي في
 لاف يونس. 

 

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
التاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 االواوي.

 
 العمـو 

المففففففففففنه  

الوصفففففففً 

التحلٌلفففففففً 

والمفففففففنه  

شفففففففففففففففففبه 

 التجرٌبً  

 
 ىصوي 

 
 إناث

(37 )
( 13)طالبة 

تجريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
( 13و)

 .ضابطة

  اسفففففففففتراتجٌة

المحطففففففففففات 

 العلمٌة.

عملٌفففففففات -1

 العلم.

 

مهففففارات  -2

التفكٌفففففففففففففففر 

 التأملً

اداة -1

تحلٌفففففففففل 

المحتففوى 

 . 

 

2- 

اختبففففففففار 

عملٌفففففات 

 العلم.

 

 3- 

اختبففففففففار 

مهففففففرات 

التفكٌفففففففر 

 التأملً

1-

 الباحثة 

 

 

 

2-

 الباحثة 

 

 

 

3-

 الباحثة

 Testاختبار -1

لعٌنتففففففففففففففففففففففٌن 

 مستقلتٌن .

 

برنفففففففففففففففام  -2

Spss . 

 

معامفففففففففففففففففل -3

ارتباط بٌرسون 

. 

 

معادلة كودر -4

21. 

 

معامففففففففففففل -5  

 مربع اٌتا

وجوو فػرؽ  ي واللػة -2
حصػػػػػائية بػػػػػيف متووػػػػػط ا

ورجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المجموعػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػة 
ومتووػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ورجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
طالبػػػػػػػػػػػػػػات المجموعػػػػػػػػػػػػػػة 

فػػػػػػي التبػػػػػػار الضػػػػػػابطة 
عمميػػػػػػػػات العمػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػزى 
ااوػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيةالمحطات 

 العممية.
              فػرؽ  ي واللػة  وجوو-1

أحصػػػػػائية بػػػػػيف متووػػػػػط 
طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  ورجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

المجموعػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػة 
ومتووػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ورجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
طالبػػػػػػػػػػػػػػات المجموعػػػػػػػػػػػػػػة 
الضػػػػػػػػػػػػػػابطة ولصػػػػػػػػػػػػػػال  
المجموعػػة التجريبيػػة فػػي 
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 .توريس الوحوة 
               واللػة  ي وجوو فػرؽ-2

 متووػػػػػط بػػػػػيف أحصػػػػػائية
 طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ورجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 التجريبيػػػػػػػػػػػة المجموعػػػػػػػػػػػة
 ورجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ومتووػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
 المجموعػػػػػػػػػػػػػػة طالبػػػػػػػػػػػػػػات

 ولصػػػػػػػػػػػػػػال  الضػػػػػػػػػػػػػػابطة
فػػي  التجريبيػػة المجموعػػة

التبػػػػار مهػػػػرات التركيػػػػر 
 التتممي.
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  التركير االوتواللي تناولتوراوات 
 

اسم الدراسة 
 وتاريخيا

 
مكان 
اجرا  
 الدراسة

 ىدف الدراسة

 
المرحمة 
 التعميمية 

 
منيج  المادة 

 الدراسة

اسمو  
اختيار 
 العينة

جنس 
 العينة

حجم 
 العينة

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

ادوات 
 البحث

جية 
اعداد  
 االداة

الوسائل 
 االحصائية

 أىم نتائج الدراسة

 الخزرجً -1

(2118   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ص ح 
 الويف
 /الوجيؿ
 
 
 
 
 
 
 

 

الوراوة هوفت ا
اثر ال  معرفة 
اوتعماؿ 

انمو جي التعمـ 
البنائي والتعمـ 
التعاوني في 
تعويؿ الرهـ 

اللاطئ لممراهيـ 
الريزيائية لوى 
طالبات معهو 

  اعواو المعممات 

 معاهد

اعداد 

 المعلمات

 

المنهج  الريزياء
 التجريبي

 ي 
الضبط 
 الجزئي 

( 61)  إناث ىصوي

  طالبة 

بواقع 

( لكل 21)

مجموعة 

من 

المجامٌع 

الثالثة 

)مجموعتا

ن 

تجرٌبٌتان 

ومجموعة 

 .ضابطة( 

 

 انمو ج-2
 التعمـ البنائي  
انمو ج  -1

 التعمـ التعاوني

الفهم -2

الخاطئ 

 للمفاهٌم 

 الفٌزٌائٌة 

 

التفكٌر -2

 االستداللً  

 

 

 

 

اختبار -1

 المفاهٌم 

 

اختبار -2

التفكٌر 

 االستداللً   

 الباحث-2
 
 
  
 

معامل -1

 صعوبة الفقرة

معامل -2

 التمٌٌز
معادلة -3

لثبا21كٌودر

 ت االختبار

تحلٌل -4

التباٌن 

 االحادي  

طرٌقة -5 

Tuky ًف

المقارنات 

 المتعددة.

معادلة -6 

 سبٌرمان

معامل -7 

ارتباط 

 بٌرسون 

وجوو فروؽ  ات واللة -
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف إحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائية 

متووػػػػػػػػػػػػػػطات ورجػػػػػػػػػػػػػػات 
التركيػػػػػػػػػػػػػر االوػػػػػػػػػػػػػتواللي 
لممجموعػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػة 
االولػػػػػػػػػػػػػػ  والمجموعػػػػػػػػػػػػػػة 
الضػػػػػػػػػػػػػػػابطة  لصػػػػػػػػػػػػػػػال  
المجموعػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػة 

 االول  
وجػػػػػػػوو فػػػػػػػروؽ  ات  -1

بػػػػػػػػيف واللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية 
متووػػػػػػػػػػػػػػطات ورجػػػػػػػػػػػػػػات 
التركيػػػػػػػػػػػػػر  الوػػػػػػػػػػػػػتواللي 
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حساب -8

النسبة المئوٌة 

لالخطاء 

 الشائعة 

  

لممجموعػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػة 
الثانيػػػػػػػػػػػػػػػة والمجموعػػػػػػػػػػػػػػػة 
الضػػػػػػػػػػػػػػػابطة  لصػػػػػػػػػػػػػػػال  
المجموعػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػة 

وجوو فػروؽ -2الثانية   
معنويػػػػة بػػػػيف متووػػػػطات 
ورجػػػػػػػػػػػػػػػػات التحصػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
العممػػي بػػيف المجموعػػات 
الث ثػة كانػػت  ات واللػػة 
احصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المجمػػػػػػػػػػػػػوعتيف الثانيػػػػػػػػػػػػػة 
والثالثػػػػػػة ولػػػػػػـ تكػػػػػػف  ات 
واللػػػػػػػػة احصػػػػػػػػائية بػػػػػػػػيف 
المجمػػػػػػػػػػػػوعتيف االولػػػػػػػػػػػػ  
والثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
لممجمػػػػػػػػػػػػوعتيف االولػػػػػػػػػػػػ  

  والثالثة .
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 نازو-2

(2116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهدف هذه 

الدراسة الى 

التعرف على 

اثر استراتٌجٌة 

حدائق االفكار 

فً التحصٌل 

العلمً لطلبة  

الصف الرابع 

العلمً فً مادة 

الفٌزٌاء 

وتفكٌرهم 

 االستداللً

 

المرحلة 

االعدادٌة/ 

الصف 

الرابع 

 العلمً  

 
 الريزياء 

المنه  

التجرٌبً 

ذي 

الضبط 

 الجزئً

وذا 

االختبار 

البعدي 

 للتحصٌل 

ختبار  واال

 –ً لالقب

  يالبعد

 تفكٌرلل

 االستداللً

 
 ىصوي

 
  كور 

(81 )

 طالب 

 قعبوا

(41) 

طالب فً 

المجموعة 

التجرٌبٌة 

(فً 41و)

المجموعة 

 الضابطة

 استراتٌجٌةا

 حدائق االفكار 
 التحصٌل-1

 

 

التفكٌر  -2

 االستداللً  

التبار -2
 التحصيؿ 

التبار -1
التركير 

 االوتواللي 

 الباحث-2
 
 الباحث -1

االختبار 1

 التائً

(t-test) 
معامل -2

 صعوبة الفقرة
معامل -3

 التمٌٌز
معادلة -4

االنحراف 

 المعٌاري 

 

معادلة -5

 21كٌودر

 لثبات االختبار

معادلة -6

 حجم االثر

وجػػػػػػػػػوو فػػػػػػػػػروؽ  ات -2
واللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية عنػػػػػػػو 

( فػػػػػػػػػػي 0.05موػػػػػػػػػتوى )
التحصػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ لصػػػػػػػػػػػػػػػػال  

 المجموعة التجريبية 

وجػػػػػػػػػوو فػػػػػػػػػروؽ  ات  -2
واللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية عنػػػػػػػو 

( فػػػػػػػػػػي 0.05موػػػػػػػػػتوى )
اتركيػػػػػػػػػػػػػػػر االوػػػػػػػػػػػػػػػتواللي 
لصػػػػػػػػػػػػػػػال  المجموعػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التجريبية
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وبذلك يمكن اعاطا  ممخص ألىم المؤشرات والدالالت من تمك الدراسات التي افادت البحث 
 موضح عمى النحو اآلتي:الحالي وكما 

 االفاوة مف اجراءات الوروات الوابحة في اعواو أواتي البحث وبنائها. .2
 .ايجاو نتائج البحثو  البيانات تـ اوتلوامها لمعالجة  مف الووائؿ االحصائية التياالفاوة  .3
االط ع عم  عوو مف المصاور  ات الع ىة بموضوع البحث الحالي واالوتزاوة منها  .4

 إليها.والرجوع 
 االفاوة مف اللطط التوريوية  .3
 صياوة االهواؼ الوموكية  .4
 اعواو التبار التركير االوتواللي .6

 



 الفصؿ الثالث

 جراءاتهمنهج البحث كا

 منهج البحث 
  اجراءات البحث 
 مستمزمات البحث 
 أدكات البحث 
 اجراءات تطبيؽ التجربة 
 الكسائؿ االحصائية 
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 هجراءاتكا البحث منهج
يتناكؿ ىذا الفصؿ االجراءات التي ستتبع كالتي تستيدؼ لمكصكؿ الى االىداؼ  كالتحقؽ       

ناسب كاختيار مجتمع البحث مف الفرضيات مف حيث اعتمادىا التصميـ التجريبي الم
اداتي البحث فضال عف ط المتغيرات كتحديد مستمزمات البحث كاعداد عينتو,كاجراءات ضبك 

التجربة كالكسائؿ االحصائية المناسبة التي استخدمت في تحميؿ البيانات كعمى اجراءات تطبيؽ 
 النحك االتي :

  أكالن : منهج البحث    
فيو ضبط المتغيرات  التجريبي الذم يتـ اف المنيج المناسب الجراءات ىذا البحث ىك المنيج       

كالبحث ,(9434:891ؼ ,االخارجية ضبطا يمنع مف تأثير عكائؽ الصدؽ الداخمي كالخارجي )العس
التجريبي ىك محاكلة لمكصكؿ الى أعمى مستكيات أىداؼ العمـ كىك التحكـ, بينما ال يتيسر ذلؾ في 

ف أنجح كأكفأ المناىج . لذا فيك يعد م(13: 5002)الكيالني كالشريفيف، أصناؼ البحكث األخرل 
الختبار صدؽ الفركض كتحديد العالقات بيف المتغيرات, فيك المنيج الذم تتضح فيو معالـ الطريقة 

. كعميو اتبعت الباحثة المنيج التجريبي (311: 5000)ابراهيـ، العممية في التفكير بصكرة كاضحة 
 لتحقؽ ىدؼ بحثيا.

   ثانيان : اجراءات البحث

 التصميـ التجريبي   (3
ت الباحثة التصميـ التجريبي ذم الضبط الجزئي لمجمكعتي البحث ذات األختبار عتمدا       

حيث سيتـ ضبط جميع المتغيرات التي يمكف اف تؤثرفي لتفكير االستداللي,كاالبعدم لمتحصيؿ 
اختارت ة المدركسة ,المتغير التابع بإستثناء المتغير المقصكد الذم يراد معرفة تأثيره في الظاىر 

الباحثة مجمكعتيف احدىما تجريبية تتعرض لممتغير المستقؿ )إستراتيجية المحطات العممية( 
كاالخرل ضابطة لـ تتعرض لممتغير المستقؿ كال لممتغيرات الدخيمة . ثـ تجرم الباحثة اختباران 

يف نتائج المجمكعتيف. نيائيان لممجمكعتيف في التحصيؿ كالتفكير االستداللي, ثـ يحسب الفرؽ ب
 (5) المخططكما مكضح في 
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 االختبار البعدم المتغير التابع المتغبر المستقؿ التكافؤ المجمكعة ت

 التجريبية  3
 العمر الزمني.-3
 .عمـ االحياءاختبار نهاية الككرس االكؿ لمادة -5
 اختبار الذكاء.-1
 اختبار المعمكمات االحيائية السابقة-4
 التفكير االستداللي.اختبار -2

 التدريس كفؽ
 استراتيجية 
 المحطات العممية 

 التحصيؿ-3
التفكير -5

 االستداللي 

 التحصيؿ-3
 التفكير-5
 االستداللي 

 الضابطة  5
 الطريقة  

 االعتيادية

 (5مخطط )

 التصميـ التجريبي لمبحث
 مجتمع البحث كعينته   (5

 مجتمع البحث   - أ
يشمؿ مجتمع البحث ىذا طالبات الصؼ الرابع العممي لممدارس الثانكية كاالعدادية        

(  6192-6191صالح الديف )الدجيؿ,بمد( لمعاـ الدراسي ) تربيةالحككمية النيارية لمبنات في 
التي ال يقؿ عدد شعب الصؼ الرابع العممي فييا عف شعبتيف, لذا زارت الباحثة المديرية العامة 

( فكانت المدارس كفؽ ما 9الدجيؿ بمكجب كتاب تسييؿ الميمة في الممحؽ)\لتربية صالح الديف 
 .(3جدكؿ )مبيف في 

 (3جدكؿ)
 لمديرية تربية صالح الديف  /المدارس الثانكية كاالعدادية الحككمية النهارية لمبنات        

 عدد الطالبات عدد الشعب أسـ المدرسة ت
 35 2 ث/ ذم قار لمبنات 3
 115 3 ث/ الضحى  لمبنات 5
 75 2 ث/ النكر لمبنات 1
 25 1 ث/العركبة  لمبنات 4
 27 1 ث/ شهداء بمد لمبنات 2
 114 4 الشهيدة سكنة  لمبنات/ ع 6
 145 4 ع/ بمد لمبنات 1
 107 3 ع/ الدجيؿ لمبنات 8
 643 20 المجمكع 
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 عينة البحث-ب
لتمثؿ المجتمع االصمي تمثيالن صحيحان , لذا يعد اختيارىا خطكة ة بحثيا اختارت الباحثة عين  

البحث لممجتمع االصمي بكاممو. ميمة في البحث العممي, إذ تغني الباحثة عف عناء مشقة دراسة 
 تنقسـ عينة البحث عمى ما يأتي :

 عينة المدارس   .3
بعد التعرؼ عمى أسماء مدارس البنات الثانكية كاإلعدادية النيارية الحككمية التي تتضمف      

شعبتيف فأكثر لمصؼ الرابع العممي. اختارت الباحثة )إعدادية الدجيؿ لمبنات (اختيارا قصديان 
الت الجراء لتطبؽ تجربة بحثيا فييا, كذلؾ لتعاكف ادارة المدرسة مع الباحثة كتقديميا جميع التسيي

 التجربة ككذلؾ لقرب المدرسة مف منطقة سكف الباحثة. 
   عينة الطالبات.5

بعد اف حددت الباحثة المدرسة التي ستجرم فييا التجربة زارت المدرسة كمعيا كتاب تسييؿ      
الميمة الصادر مف المديرية العامة لتربية صالح الديف/الدجيؿ كبما أف المدرسة تحتكم عمى 

لتعييف تيار عينة الطالبات بطريقة اثالث شعب لمصؼ الرابع العممي, لذا قامت الباحثة باخ
, إذ تـ تحديد شعبة )ج( كمجمكعة تجريبية تدرس بأستراتيجية المحطات العممية كشعبة عشكائيال

     (.6)بالجدكؿكما مكضح طة تدرس كفؽ الطريقة االعتيادية )ب( كمجمكعة ضاب
 (5جدكؿ)

 عدد الطالبات في عينة البحث

عدد الطالبات   المجمكعة الشعبة ت
 قبؿ االستبعاد

عدد الطالبات 
 المستبعدات

عدد الطالبات بعد 
 االستبعاد

 30 6 36 الضابطة ب 1
 31 4 35 التجريبية ج 2
 61 10 71 2 المجمكع 3

( طالبة لممجمكعة 83طالبة بكاقع ) (29( أف عدد طالبات عينة البحث بمغ )6نالحظ مف جدكؿ )
مف  الطالبات( طالبة لممجمكعة الضابطة. استبعدت الباحثة بيانات بعض 81التجريبية ك)

( طالبات مف الضابطة احصائيان فقط , فأصبح 1( طالبات مف التجريبية ك )4المجمكعتيف كىف )
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( طالبة 81( طالبة لممجمكعة التجريبية ك)89( طالبة بكاقع )19مجمكع طالبات عينة البحث )
 لممجمكعة الضابطة.

 تكافؤ مجمكعتي البحث   (1
إفَّ أىـ األمكر التي يجب أف تقكـ بيا الباحثة عند قياميا بالتخطيط الجراء بحثيا ىك       

 (.    644: 9433ضبطيا لجميع العكامؿ كالمتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع )محجكب, 
لذا قبؿ , اال اف احتمالية عدـ تكافؤىا أمر كارد, يالعشكائ لتعييفمجمكعتيف بافبالرغـ مف اختيار ال

الشركع ببدء التجربة حرصت الباحثة عمى تكافؤ مجمكعتي البحث أحصائيا ن في بعض المتغيرات 
يـ في التي قد تؤثر في المتغيرات التابعة, كبعد اف جمعت البيانات المتعمقة بالعمر الزمني كدرجات

مدرسية كسؤاؿ مف سجالت المدرسة كالبطاقة ال عمـ االحياءبمادة  اختبار نياية الككرس األكؿ
 الطالبات بشكؿ مباشر. تـ تثبيت المعمكمات االتية :

 ( سنة .91 -94العمر الزمني لمطالبات محصكر بيف ) .أ 
 في اختبار نياية الككرس االكؿ. عمـ االحياءدرجات مادة  .ب 
 درجات أختبار المعمكمات األحيائية السابقة. .ج 
 .درجات أختبار الذكاء  .د 
 ي.اختبار التفكير االستدالل .ق 
 العمر الزمني   .أ 

حصمت الباحثة عمى أعمار الطالبات مف مصدريف ىما سجؿ االدارة كالبطاقة المدرسية مف       
في العمر الزمني لمطالبات,  ان خالؿ تعاكف ادارة المدرسة مع الباحثة, كأجرت الباحثة تكافؤ 

 ربعاءيـك اال إذ تـ حساب أعمار الطالبات باألشير حتى يـك بدء التجربة في (4ممحؽ)
الضابطة في العمر الزمني اعتمدت , كلمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية ك  93/6/6192

 ( 0.84إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة ) مستقمتيف. ( لعينتيفT.testالباحثة االختبار التائي )
ذات داللة كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ  (.2كىي اقؿ مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )

مما يؤكد تكافؤ طالبات المجمكعتيف في  (,59( كدرجة حرية )0.05احصائية عند مستكل داللة )
 .يكضح ذلؾ (1كجدكؿ )متغير العمر الزمني باالشير 
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 (1دكؿ )ج
في العمر الزمني  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التائية المحسكبة كالجدكلية

 التجريبية كالضابطةلطالبات المجمكعتيف 

 

 في اختبار نهاية الككرس االكؿ عمـ االحياءدرجات مادة  .ب 
في اختبار نياية  عمـ االحياءاعتمدت الباحثة في تكافؤ المجمكعتيف عمى درجات مادة      

( التي حصمت عمييا مف سجالت المدرسة, 6192-6191الككرس االكؿ لمعاـ الدراسي )
ف لمعرفة داللة الفرؽ بيف درجات طالبات االختبار التائي لعينتيف مستقمتي كباعتماد (4ممحؽ)

مجمكعتي البحث في اختبار نياية الككرس االكؿ , كجدت الباحثة انو ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة 
( كىي 0.104)احصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف, كاف القيمة التائية المحسكبة 

يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ ذات داللة احصائية ( كىذا 2اصغر مف القيمة التائية الجدكلية كالبالغة )
(, مما يؤكد تكافؤ طالبات المجمكعتيف في متغير 59( كدرجة حرية )0.05عند مستكل داللة )

 (.6192-6191الختبار نياية الككرس االكؿ لمعاـ الدراسي) عمـ االحياءدرجات مادة 
 يبيف ذلؾ (4كالجدكؿ ) 
 (4جدكؿ ) 

في أختبار نهاية  لمعيارم كالقيمة التائية المحسكبة كالجدكليةالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ ا
 (5031-5036الككرس االكؿ لمعاـ الدراسي)

 العدد المجمكعات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة  التبايف
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0.05مستكل 
 الجدكلية المحسكبة

 11.45 3.38 84.03 31 التجريبية
 غير دالة 2 0.104 59

 11.04 3.33 83.7 30 الضابطة

 

المتكسط  العدد المجمكعات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة  التبايف
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0.05مستكل 
 الجدكلية المحسكبة

 25.51 5.13 183.41 31 التجريبية
 غير دالة 2 0.84 59

 31.22 5.56 188.56 30 الضابطة
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  أختبار المعمكمات األحيائية السابقة .ج 
لغرض التكافؤ في ىذا المتغير تـ اعتماد اختبار مف نكع االختيار مف متعدد باربع بدائؿ        

( فقرة اختبارية تغطي المعمكمات التي سبؽ اف درسنيا 61)ف مؤلؼ م عمـ االحياءفي مادة 
الطالبات في السنكات الدراسية السابقة التي ليا عالقة بالمكضكعات التي ستدرس اثناء التجربة, 

لمتحقؽ مف سالمة  (6)ممحؽ تـ عرضو عمى عدد مف المحكميف المتخصصيف  (6ممحؽ )
فاكثر مف ارائيـ, كبعد االخذ بالمالحظات  %(41االختبار حيث تـ االعتماد عمى نسبة أتفاؽ )

 . (2)، ممحؽ كاجراء التعديؿ المناسب اصبح االختبار جاىزا لمتطبيؽ
 ,عمى مجمكعتي البحث في اليكـ نفسو94/6/6192المكافؽ  االحدتـ تطبيؽ االختبار في يـك 

كتـ تصحيح االجابات باعتماد مفتاح االجكبة النمكذجية, باعطاء درجة كاحدة لكؿ اجابة صحيحة 
 (4ممحؽ )كصفر لالجابة الخاطئة اك المترككة اك التي تـ فييا اختيار اكثر مف بديؿ كاحد. 

كباعتماد االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف, ظير عدـ كجكد فرؽ ذم داللة احصائية, اذ بمغت 
( عند مستكل داللة 2( كىي اقؿ مف القيمة الجدكلية كالبالغة )0.55القيمة التائية المحسكبة )

ت ( كىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف احصائيا في درجات اختبار المعمكما59( كدرجة حرية )0.05)
 .يكضح ذلؾ (2كجدكؿ )األحيائية السابقة, 

 (2جدكؿ )
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التائية المحسكبة كالجدكلية في أختبار 

 المعمكمات األحيائية السابقة لطالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
المتكسط  العدد المجمكعات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجة  التبايف
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0.05مستكل 
 الجدكلية المحسكبة

 8.25 2.87 13.58 31 التجريبية
 غير دالة 2 0.55 59

     4.34   2.08 13.93 30 الضابطة  

 اختبار الذكاء     .د 
 Standerلممصفكفات المتتابعة  Ravenاختارت الباحثة اختبار جكف رافف          

Progressive Matrices (S.P.M.) اذ يتككف ىذا , المقنف عمى البيئة العراقية لقياس الذكاء
( 96( مصفكفة مكزعة بيف خمسة اقساـ ىي )أ, ب, ج, د, ق( يضـ كؿ قسـ )11االختبار مف )
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كالمجمكعتاف )د,ق( ليا ثمانية مصفكفة, كالمجمكعات الثالث األكلى )أ,ب,ج( ليا ستة بدائؿ 
بدائؿ, كفي كؿ منيا بديؿ كاحد يمثؿ االجابة الصحيحة. تتككف المصفكفة مف شكؿ كبير حذؼ 
جزء منو كيطمب مف المفحكص أف يحدد الجزء الناقص مف الشكؿ, كاالقساـ مرتبة في سياؽ 

ثر صعكبة مف القسـ متدرج الصعكبة إذ يككف كؿ قسـ أسيؿ مف الذم يميو, أم اف القسـ )ب( اك
 )أ(, ك)ج( اصعب نسبيا مف القسـ )ب(. كىكذا الحاؿ بالنسبة لالقساـ االخرل.

( عاما كأف أعمى درجة يمكف الحصكؿ عمييا في االختبار 11 -91كىي تناسب االعمار مف ) 
  (60:  3881)الدباغ كأخركف،  .( درجة 11)

ابة حت األجابات تبعا لمفتاح االجثـ صح لممجمكعتيف , 91/6/6192ار بتاريخطبؽ االختب
باعطاء درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة كصفر لإلجابة الخاطئة أك المترككة, بعد  النمكذجية,

 (T-test)  راختبا  كباستعماؿ .(4ممحؽ) التي حصمت عمييا الطالبات ذلؾ تـ ترتيب الدرجات 
طالبات المجمكعتيف في االختبار, لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات 

كعند حساب الفرؽ كجدت الباحثة انو ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة أحصائية بيف متكسطي درجات 
( كىي اصغر مف القيمة التائية الجدكلية كالبالغة 1.6المجمكعتيف, كاف القيمة التائية المحسكبة )

في اختبار ( كىذا يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف 0.05( عند مستكل داللة )59( كبدرجة حرية )2)
 يكضح ذلؾ. (6جدكؿ ),الذكاء

 (6جدكؿ )
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التائية المحسكبة كالجدكلية في متغير الذكاء 

 لطالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
المتكسط  العدد المجمكعات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجة  التبايف
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0.05مستكل 
 الجدكلية المحسكبة

 غير دالة 2 1.6 59    71.18 8.59  40.38 31 التجريبية

   111.5 10.55 36.5 30 الضابطة
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 ق.اختبار التفكير االستداللي :
( 81االستداللي, اعدت الباحث اختباران مككنان مف ) لمعرفة قدرة طالبات عينة البحث عمى التفكير

 (ب-1)الممحؽ ار جاىزَا بفقرة مف نكع االختيار مف متعدد ذم االربعة بدائؿ, كاصبح االخت
عد تصحيح اجاباتيـ باعطاء بمكعتيف التجريبية كالضابطة في ,ك المج طالباتكطبؽ االختبار عمى 

درجة كاحدة لالجابة الصحيحة كصفر لالجابة الخاطئة كالمترككة عف كؿ فقرة, كعند اجراء 
المجمكعة  طالباتالمجمكعتيف كجد اف متكسط درجات  طالباتالتكافؤ بيف متكسطات درجات 

جات (, في حيف بمغ متكسط در 6.16( درجة كبانحراؼ معيارم )15.12التجريبية  بمغ )
( لمعرفة t-test( ,كطبؽ اختبار )6.62( درجة كبانحراؼ معيارم )14.83المجمكعة الضابطة )

داللة  ظير اف ليس ىناؾ فرؽ ذكحيث لمجمكعتيف ا طالباتداللة الفريؽ بيف متكسطات درجات 
(,اذ تبيف اف القيمة التائية المحسكبة 59( كدرجة حرية )0.05احصائية عند مستكل داللة )

المجمكعتيف في  كافؤكىذا يدؿ عمى ت(, 6الجدكلية البالغة ) ( اقؿ مف القيمة التائية0.181)
 اختبار التفكير االستداللي. 

 (1جدكؿ)
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التائية المحسكبة كالجدكلية في متغير التفكير 

 االستداللي لطالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

المتكسط  العدد المجمكعات
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  التبايف المعيارم

 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 الجدكلية المحسكبة 0.05مستكل 

 38.04 6.16 15.12 31 التجريبية
 ةر غي دال 2 0.181 59

 43.38 6.62 14.83 30 الضابطة

 ضبط المتغيرات الدخيمة   (4
اف مف اىـ خصائص العمؿ التجريبي في مفيكمو العممي اف يككف عمال مضبكطا كيعد      

ضبط المتغيرات الدخيمة )غير التجريبية( كاحدا مف االجراءات الميمة في البحث التجريبي, حتى 
 .يتمكف الباحث مف اف ُيرجع معظـ التبايف في المتغيرات التابعة الى المتغير المستقؿ في الدراسة

 (11: 5030)ممحـ، 
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ادم اثر بعض فجريبية كالضابطة حاكلت الباحثة تبالرغـ مف اجراء التكافؤات بيف المجمكعتيف الت
التجربة كنتائجيا لذا عمدت الباحثة الى السيطرة  ة التي مف الممكف اف تؤثر فيخيمالمتغيرات الد

                       عمييا كضبطيا  كأىـ ىذه المتغيرات ىي :   
   اختيار العينة .أ 

عينة حاكلت الباحثة السيطرة عمى الفركؽ الفردية في اختيار العينة, كذلؾ باختيارىا         
ي العمر عشكائي, كاجراء تكافؤ احصائي بيف طالبات مجمكعتي البحث فالتعييف الالطالبات  ب

في اختبار نياية الككرس االكؿ  عمـ االحياءر كدرجات الطالبات في مادة شيالزمني محسكبا باال
( كاختبار المعمكمات األحيائية السابقة كدرجات اختبار الذكاء 6192-6191لمعاـ الدراسي )

كاخنبار التفكير االستداللي. ثـ تدريس المجمكعتيف مف قبؿ الباحثة نفسيا فضالن عف التماثؿ في 
 ضرات في اليـك نفسو لكمتا المجمكعتيف.البيئة السكنية كالمدرسية كاستعماؿ حصص المحا

   الحكادث المصاحبة .ب 
أثناء مدة التجربة مثؿ  ية لحكادث طبيعية بيئية كغيرىاتتعرض بعض التجارب العمم        

)الككارث, الفيضانات, الزالزؿ, األعاصير, تساقط الثمكج كاالمطار الغزيرة, الحركب, المظاىرات, 
د التجربة الى حادث داخؿ التجربة اك خارجيا مما يعرقؿ سير االضطرابات(, فقد يتعرض أفرا

 (82: 3881)كريدم، . التجربة 
لـ تتعرض طالبات المجمكعتيف الى أم ظرؼ طارئ اك حادث يعرقؿ سير التجربة طكؿ مدتيا اك 
 يؤثر في المتغير التابع بجانب تأثير المتغير المستقؿ, ما عدا أياـ السفرات كاالحتفاالت كالعطؿ
الرسمية حيث كاف ىناؾ تعكيض لمدركس بأياـ دراسية أخرل, لذا لـ يكف ىناؾ تأثير في نتائج 

 البحث.
  التجريبي )األهدار التجريبي(  أالندثار .ج 

لـ تتعرض التجربة طكؿ مدة اجراءىا الى ترؾ اك تسرب ام طالبة اك انقطاعيا أك أنتقاليا        
ل, بأستثناء حاالت الغيابات الفردية التي تعرضت ليا مف شعبة الى أخرل أك مف مدرسة الى أخر 

 مجمكعتا البحث كبنسبة ضئيمة جدا كمتساكية تقريبا في المجمكعتيف.
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   العمميات المتعمقة بالنضج .د 
التجربة في أثناء الدراسة مما  طالباتيقصد بو النضج البيكلكجي كالنفسي الذم يحدث ل        

 (15: 3881كالجنابي،  )الكبيسي .يؤثر في استجاباتيـ
لتي كىذا ما تـ مالحظتو مف قبؿ الباحثة بكساطة متابعة الطالبات اسبكعيا, كلقصر مدة التجربة ا 

, كالف طالبات المجمكعتيف تعرضف لممدة نفسيا, لذا لـ يكف ىناؾ تأثير ( اشير8)لـ تتجاكز اؿ
 ليذا المتغير في التجربة.

   أدكات القياس .ق 
الباحثة أداة كاحدة لكؿ متغير تابع ففيما يخص متغير التحصيؿ طبقت الباحثة  اعتمدت       

االختبار التحصيمي في قياس األداء البعدم فقط ككذلؾ الحاؿ مع متغير التفكير االستداللي فقد 
في قياس األداء البعدم ىك اختبار التفكير االستداللي, كقد سيطرت الباحثة  كانت األداة المعتمدة

ذا المتغير الدخيؿ باستعماؿ األداتيف كتطبيقيما عمى مجمكعتي البحث في آف كاحد بعد عمى ى
 التأكد مف صدقيما كثباتيما. 

 بيئة الصؼ )الظركؼ الفيزيقية( .ك 
, إذ يعد المختبر عمـ االحياءطبقت التجربة عمى طالبات مجمكعتي البحث في مختبر       

 .كضبط التأثيرات كالتفاعالت كمراقبتياالمكاف التقميدم الجراء التجارب العممية 
 (16: 5002)أبك سميماف، 

بعد أف اطمعت الباحثة عمى مساحة المختبر كاالنارة كالتيكية كنكعية االثاث المختبرم كعدد  
المكاد كاألدكات كالكسائؿ التعميمية كاالجيزة االحيائية كانكاعيا المتكافرة في المختبر, اذ كجدتيا الى 

 ة لتطبيؽ تجربة بحثيا.  حد ما مالئم
 أثر االجراءات التجريبية   .ز 

عممت الباحثة لمحد مف ىذا العامؿ في  قد تحدث اثار جانبية اثناء اجراء التجربة , لذا          
 سير التجربة بما يأتي :
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  سرية البحث .9
حرصت الباحثة عمى سرية البحث باالتفاؽ مع ادارة المدرسة كمدرسة المادة بعدـ اخبار       

عمـ الطالبات بطبيعة البحث كأىدافو كتطبيؽ التجربة كي ال يتغير نشاطيـ أك تعامميـ مع درس 
 , مما قد يؤثر في سالمة التجربة كنتائجيا.االحياء

  المادة الدراسية .6
راسية المشمكلة بالتجربة مكحدة لمجمكعتي البحث كىي الفصكؿ الخمس كانت المادة الد     

كالمقرر  6194لمصؼ الرابع العممي الطبعة الخامسة لسنة  عمـ االحياءمف كتاب مادة  االخيرة
 ( .6192-6191يسو لمعاـ الدراسي )تدر 
    مدرسة المادة .8

اف تخصيص مدرس لكؿ مجمكعة قد يؤثر في المتغير التابع الى حد ما نتيجة الى تمكف        
أحد المدرسيف مف المادة أكثر مف األخر أك لفاعميتو اك الى صفاتو الشخصية كنشاطو كدافعيتو 
كرغبتو بتدريس مادتو, اك خبرة المدرس كالى غير ذلؾ مف العكامؿ. لذلؾ فضمت الباحثة تدريس 

 .تجربة  لتالفي تأثير ىذا المتغيرمكعتي البحث طكاؿ مدة المج
 الكسائؿ التعميمية  .4

حرصت الباحثة عمى تقديـ الكسائؿ التعميمية في التجربة الى طالبات مجمكعتي البحث      
بشكؿ متساٍك مف حيث تشابو السبكرات كاستعماؿ األقالـ الممكنة كالنماذج المجسمة كالمصكرات 

 ة كالميتو فضالن عف المكضكعات المقرر تدريسيا.كالعينات الحي
 مدة التجربة  .3

اسبكع, اذ بدأت ( 96كانت مدة التجربة مكحدة كمتساكية لطالبات مجمكعتي البحث كىي )       
 .6192/ 91/3المكافؽ  ربعاءكانتيت يكـ اال 93/6/6192كافؽ الم ربعاءالتجربة يـك اال

  تكزيع الحصص .1
اعتمدت الباحثة جدكؿ الدركس االسبكعي المطبؽ في المدرسة كالمقرر بثالث حصص       

لمصؼ الرابع العممي. اذ درست الباحثة ست  االحياء كعيا لمشعبة الكاحدة في مادة عمـأسب
حصص في االسبكع بكاقع حصتيف في اليكـ الكاحد )حصة لممجمكعة التجريبية كأخرل لممجمكعة 

 يبيف ذلؾ. (8دكؿ )الجالضابطة(. ك
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 (8جدكؿ )
 لمصؼ الرابع العممي بيف مجمكعتي البحث عمـ االحياءتكزيع الحصص الدراسية في مادة 

 زمف الحصة الساعة الدرس المجمكعة اليـك
 التجريبية األحد

 الضابطة
 الثاني

 السادس
8:45     
11:45    

 دقيقة   45
 دقيقة  45

 التجريبية االثنيف
 الضابطة

 االكؿ
 الرابع 

8:00     
10:30    

 دقيقة 45
 دقيقة 45

 الضابطة األربعاء
 التجريبية

 الثاني
 الخامس

 1:15       
3:30       

 دقيقة 45
 دقيقة 45

   ثالثان : مستمزمات البحث
 تحديد المحتكل  (3

. كقد مجمكعتي البحث في أثناء التجربة حددت الباحثة المادة العممية التي ستدرس لطالبات     
 حددت المكضكعات كفؽ المنيج كتسمسميا في الكتاب المقرر. 

  صياغة االغراض السمككية (5
اف مف مكاصفات الغرض السمككي الجيد أف يككف قابال لممالحظة كالقياس كاف يحتكم عمى       

فكرة كاحدة كيصاغ بحيث يعبر عف سمكؾ الطالب كليس المدرس كاف يككف كاضحا في معناه كاف 
)الككيؿ كاتج التعمـ كليس أنشطة التعمـ كأف يشتمؿ اليدؼ عمى جكانب التعمـ المختمفة يصؼ ن

( غرضان سمككيان اعتمادان عمى االىداؼ العامة 611. صاغت الباحثة )(354: 5008كالمفتي، 
كمحتكل مكضكعات الدراسة المحددة التي ستدرس في التجربة, مكزعة بيف المستكيات الستة في 

)التذكر, االستيعاب, التطبيؽ, التحميؿ, التركيب, التقكيـ(  Bloomرفي لتصنيؼ بمكـ المجاؿ المع
كبغية التحقؽ مف صالحيتيا كاستبقائيا قامت الباحثة  بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف 

كاعتمدت الباحثة عمى  (6)ممحؽ كالمتخصصيف في التربية كطرائؽ تدريس العمكـ كعمـك الحياة 
%( معيارا لصالحية كؿ غرض مف ىذه األغراض كحذفت كعدلت بعضيا, 31نسبة أتفاؽ )

( 32. بكاقع )(8ممحؽ )( غرضان سمككيان, 681فاصبح عدد االغراض السمككية بشكميا النيائي )
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حميؿ, ( لمستكل الت91( لمستكل التطبيؽ, ك)83( لمستكل االستيعاب, ك)29لمستكل المعرفة, ك)
   يبيف ذلؾ.  (8ؿ)جدك( لمستكل التقكيـ, 4( لمستكل التركيب, ك)92ك)

 (8جدكؿ )
 األغراض السمككية كفؽ مستكيات بمـك الست مكزعة عمى الفصكؿ الخمسة

 المستكل                      
 المحتكل

 المجمكع مستكيات بمـك
 التقكيـ التركيب التحميؿ التطبيؽ األستيعاب التذكر

الفصؿ السابع / تالـؤ الحيكاف مع 
 البيئة

63 69 99 3 8 9 68 

 41 9 8 6 3 94 93 الفصؿ الثامف / تالـؤ النبات مع البيئة
الفصؿ التاسع / تالـؤ الحيكانات 

 كالنباتات مع أنماط الحياة في البيئة
94 96 3 6 6 1 12 

الفصؿ العاشر / العالقات بيف 
 كالتعاقب البيئيالكائنات الحية كالسمكؾ 

99 96 3 1 8 1 40 

 41 6 1 9 1 96 91 الفصؿ الحادم عشر / التمكث البيئي
 510 4 31 36 12 13 81 المجمكع

   اعداد الخطط الدراسية (1
أف التخطيط لمدرس يضمف تبصير المدرس باألىداؼ, كالكسائؿ كاالجػراءات كأسػاليب التقػكيـ      

المالئمة, كيمكف المدرس مف مراجعة مفػردات المػادة كيجنبػو االرتبػاؾ كيمنحػو الثقػة بػالنفس كيحػدد 
 تكزيػػع مفػػردات المػػنيج كالمكضػػكعات عمػػى زمػػف الدراسػػة الفعمػػي, كفػػي الكقػػت نفسػػو فػػأف التخطػػيط
المنطقػػي المتسمسػػؿ لممكضػػكع يعػػرض الطالػػب الػػى مكاقػػؼ متدرجػػة  بعيػػدة عػػف العشػػكائية كالتخػػبط 

. كعميػػو أعػػدت الباحثػػة عػػدد مػػف الخطػػط التدريسػػية لطالبػػات مجمػػكعتي (588: 5002)الجػػابر، 
 عمػػـ االحيػػاءالبحػػث التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي ضػػكء محتػػكل الفصػػكؿ الخمسػػة األخيػػرة مػػف كتػػاب 

( كاألغػػػػػراض 6192-6191) لصػػػػػؼ الرابػػػػػع العممػػػػػي لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػيا طالبػػػػػاتلالمقػػػػػرر تدريسػػػػػو 
        سػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة,ااؿ ( خطػػة لممجمكعػػة التجريبيػػة باسػػتعم81السػػمككية, إذ تػػـ اعػػداد )

ت الباحثػػة أنمػػكذجيف مػػف ىػػذه مطريقػػة االعتياديػػة. كعرضػػل ان خطػػة لممجمكعػػة الضػػابطة كفقػػ (81ك)
تػػػدريس العمػػػـك كعمػػػـك   كطرائػػػؽ  كالمتخصصػػػيف بالتربيػػػة  كمػػػيف مػػػف المحعمػػػى مجمكعػػػة  الخطػػػط
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لالفػػػادة مػػػف أرائيػػػـ كمالحظػػػاتيـ  لغػػػرض تحسػػػيف صػػػياغة الخطتػػػيف كجعميمػػػا  (2)ممحػػػؽ الحيػػػاة,
سػػميمتيف الػػى حػػد مػػا كفػػي ضػػكء مػػا أبػػداه المحكمػػيف تػػـ اجػػراء بعػػض التعػػديالت عمييمػػا كأصػػبحتا 

 .ب(-8،ممحؽ)(أ-8)  ممحؽ جاىزتيف لمتنفيذ, 
 :أكراؽ عمؿ المحطات العممية

المجمكعة التجريبية األكلى التي  طالباتمف متطمبات ىذا البحث إعداد أكراؽ عمؿ ل
( كرقة عمؿ ككؿ 81تدرس عمى كفؽ ستراتيجية المحطات العممية مما تتطمب مف الباحث إعداد )

 , كالمحطة االلكتركنية (الصكرية ( محطات )المحطة القرائية ,المحطة 8كرقة عمؿ تتضمف )

 -كقد اختارت الباحثة المحطات اعاله لألسباب اآلتية:
 .تالـؤ محتكل الكتاب المقرر مف حيث اإلمكانات المتكافرة  (9
 المختبر الدراسي ال يستكعب أكثر مف ثالث محطات يمكف التحكـ فييا. (6
 .يمكف تكفير المكاد كاألجيزة التي تحتاج إلييا (8
 محطات الثالثة يمكف أف تسيـ في التفكير  االستداللي لدل الطالبات.تكقع الباحثة بأف ال (4

 في المحطات الثالث: طالباتالبو  تقكـكفي ما يمي تكضيح لما   

 مػف أك ,صػحيفة مػف كمقػاؿ قرائيػة ة عمميػةمػاد فييػا كفػى ىػذه المحطػة يكضػع :القرائيػة المحطػة

 الطالبػات  تقػكـكتػاب, ك  أك مكسػكعة مػف مادة عممية, أك مطبكعة أك نشرة عممية مف أك ,االنترنت

كالمتعمقػة بمكضػكع الػدرس, كذلػؾ بيػدؼ تكػكيف نكعيػة مػف  المحطػة فػي المكجػكدة المػادة بقػراءة
المتعممػػػيف يسػػػتطيعكا االعتمػػػاد عمػػػى أنفسػػػيـ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات, كلػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى 

االسػػتقاللية فػػي التعمػػيـ بػػدكف الحاجػػة اسػػتخراج المعرفػػة مػػف مصػػادرىا األصػػمية, كيمتمكػػكف ميػػارات 
 عػدد عمػى اإلجابػة ثػـ إلى كسيط كالمعمـ أك الكتاب المدرسي, مما يزيػد مػف دافعيػتيـ لمػتعمـ, كمػف

 .المصاحبة األسئمة مف

يتصػػػػفحيا  أك الرسػػػػكمات, تتميػػػػز ىػػػػذه المحطػػػػات بكجػػػػكد عػػػػدد مػػػػف الصػػػػكر المحطػػػػات الصػػػػكرية:
بيا, كقد يككف مصدر الصػكر مكسػكعة عمميػة, أك ممصػقان عمى األسئمة المتعمقة كيجيبف  طالباتال

عمػػػى تقريػػػب المفػػػػاىيـ العمميػػػة كالخبػػػػرات  طالبػػػػاتجػػػاىزان, أك قصػػػص عمميػػػػة مصػػػكرة,  فتسػػػاعد ال
 .المحسكسة إلى أذىانيـ
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بمشاىدة  طالباتال تقـكالمحطة االلكتركنية: يضع المعمـ في ىذه المحطة جياز حاسكب, ك 
 البكربكينت أك مشاىدة مقاطع صغيرة مرتبطة بمكضكع الدرس, كما عمىعرض تقديمي عمى 

ف األسئمة الخاص بالمكضكع, ثـ مشاىدة العرض كبعد ذلؾ يجيبكف ع إال فتح البرنامج طالباتال
( تكزيع المحطات العممية التي اتبعت في تنفيذ 1المخطط )كيكضح  المحددة في كرقة العمؿ,

 تجربة البحث.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (2مخطط )

 من تصميم الباحثة الدراسي توزيع المحطات داخل الصف

 

 

 

المحطة 

 الصورية
المحطة 

 االلكترونية 

المحطة 

 القرائية 

المحطة 

 القرائية 
المحطة 

 الصورية

المحطة 

 االلكترونية 

 المدرس
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 رابعان : أدكات البحث   
الباحثة أداتيف لقياس المتغيريف التابعيف لدل طالبات مجمكعتي البحث, إذ أعدت ت اعتمد      

كبعد تحديد الخصائص السايككمترية لألداتيف تـ  لمتفكير االستداللي اختباران لمتحصيؿ كاخر
تطبيقيما عمى مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة(. كفيما يمي تكضيح اجراءات ىاتيف 

 األداتيف :

 االختبار التحصيمي  (3
قامت الباحثة باعداد اختبار تحصيمي مف خالؿ تحديد االغراض السمككية كعدد الحصص       

ستراتيجية المعرفة تأثير المتغير المستقؿ ) لكؿ مكضكع كاالىمية النسبية كجدكؿ المكاصفات 
المحطات العممية ( في المتغيرات التابعة )التحصيؿ كالتفكير االستداللي ( مقارنة بالطريقة 
االعتيادية, كفي ضكء محتكل المادة العممية لمفصكؿ الخمسة األخيرة كىي: )السابع, الثامف, 

اض السمككية لمصؼ الرابع العممي, كاألغر  االحياء التاسع, العاشر, الحادم عشر( مف كتاب عمـ 
 . المحددة, اعدت الباحثة اختبار تحصيمي

 كفيما يأتي تكضيح مفصؿ ليذه الخطكات :
 تحديد الهدؼ مف االختبار  .أ 

عند تصميـ ام اختبار تحصيمي ينبغي عمى مصممو النظر مسبقا الى اليدؼ الذم يسعى إليو    
 .لتتالءـ كاليدؼ الذم صمـ لوبار, مف بناء اختباره, كمف ثـ صياغتو, كتصميـ أسئمة االخت

 (503: 5000)ممحـ، 
 عمـ االحياءالبات في مادة ييدؼ االختبار التحصيمي في البحث الحالي الى قياس تحصيؿ الط 

المقرر تدريسو  عمـ االحياء مسة المحددة في البحث مف كتابلمصؼ الرابع العممي لمفصكؿ الخ
 (.6192-6191لمعاـ الدراسي )

 تحديد المادة العممية  .ب 
 تـ ذكرىا مسبقا ضمف مكضكع )مستمزمات البحث( .       

 صياغة األغراض السمككية كتحديد مستكياتها  .ج 
 تـ التطرؽ الييا مسبقا ضمف مكضكع )مستمزمات البحث( .       

 



 33 ..........................................الفصل الثالث ...............................................

 

  عدد الحصص الالزمة لتدريس المادة

  عدد األهداف في المستوى

 مجموع األهداف الكلية 

  جدكؿ المكاصفات )الخارطة األختبارية(  .د 
تعد مف االجراءات الميمة في اعداد اختبارات تحصيمية تمتاز بالمكضكعية كالشمكؿ        

كالدقة, ألنو يأخذ بالحسباف جانبي )المحتكل التعميمي كاألغراض السمككية(, فمف ناحية محتكل 
المادة التعميمية فاف جدكؿ المكاصفات يمكف الباحث مف تكزيع فقرات االختبار عمى المكضكعات 

, كحددت أكزاف األغراض السمككية مف (385: 3888)عكدة، لدراسية لجميع المحتكل الدراسي ا
قبؿ الباحثة بحساب النسبة المئكية لكؿ مستكل مف المستكيات الست )تذكر, استيعاب , تطبيؽ, 
تحميؿ, تركيب, تقكيـ(, إذ أف النسبة المئكية لكؿ غرض سمككي ىي )عدد األغراض السمككية في 

تكل مقسكما عمى عدد األغراض السمككية الكمية(. فاالختبار الجيد ىك الذم يكفؽ بيف كؿ مس
 . (483: 3881)عدس، األغراض السمككية مف جية كالمحتكل التعميمي مف جية أخرل 

لضماف شمكلية فقرات االختبار لممستكيات المعرفية كالمحتكل الدراسي كتكزيعيا تكزيعان عادالن   
كعدد كمان كنكعان, السمككية  غراضاب الكزف المعرفي اعتمدت الباحثة عمى األكمكضكعيان, كلحس

الحصص الدراسية لحساب الكزف النسبي لممكضكع, كبذلؾ يتـ تحديد عدد الفقرات التي تقيس 
 .األىداؼ المتعمقة بأجزاء محتكل المادة العممية, كىذا يحقؽ صفة الشمكؿ لالختبار

عمى  خمية اعتمادان  ةلممكضكع ككزف المستكل المعرفي كعدد األسئمة في أيتـ تحديد الكزف النسبي 
 العالقات اآلتية :

 011×                                =                       عدد الحصص الالزمة لتدريس الموضوعالوزن النسبي للفصل الدراسي 

        

 ( 205 :5002) الخطايبة ،                                                                                      

 

 X       011=                                          وزن المستوى العقلي 

 

 عدد األسئلة  Xوزن المستوى العقلي    Xخلية = الوزن النسبي للفصل الدراسي  يةعدد األسئلة في أ

 ( 051 -050 :0991) عودة ،                                                                  
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 جاءت أكزاف المستكيات المعرفية كما يأتي :
%(,كتركيب 1.4%(, كتحميؿ )93.6)%(, كتطبيؽ 81.31%(, كاستيعاب )82.36تذكر )

%( كبمساعدة بعض الخبراء كمدرسات المادة كاألستاذ المشرؼ كجدكؿ 9.2%(, كتقكيـ )2.8)
( فقرة , مع األخذ بالحسباف نكع األسئمة 31المكاصفات, تـ تحديد عدد فقرات االختبار بػ )

 (ذلؾ :91كالمستكل العمرم لمطالبات, كيكضح الجدكؿ )
 (30جدكؿ )

 األسئمة في كؿ خمية كأكزاف المستكيات المعرفية عدد

 المستكيات المعرفية                                     
 أكزاف المحتكل

 تذكر
37.8% 

 استيعاب
30.86% 

 تطبيؽ
15.2% 

 تحميؿ
6.9% 

 تركيب
7.3% 

 تقكيـ
1.7% 

عدد 
 الفقرات

 
عدد  الفصكؿ ت

 الحصص
الكقت 
 بالدقيقة

الكزف 
 النسبي

 

 19 0=0.4 1=1.4 1=1.3 3 6=6.17 8=7.6 %40 540 12 الفصؿ السابع 3

 9 0=0.3 1=0.6 1=0.6 1=1.3 3 3=3.2 %17 225 5 الفصؿ الثامف 5

 5 0=0.2 0=0.4 0=0.3 1=0.8 2=1.5 2=1.9 %10 135 3 الفصؿ التاسع 1

 9 0=0.2 1=0.6 1=0.6 1=1.3 3 3=3.2 %17 225 5 الفصؿ العاشر 4

الفصؿ  2
 الحادم عشر

6 270 16% 3 2.4=2 1.2=1 0.6=1 0.6=1 0.2=0 8 

 المجمكع 
 

30 1395 100% 19 16 7 4 4 0 50 

 

   صياغة فقرات االختبار .ق 
لغرض تحقيؽ ىدؼ البحث اعدت الباحثة اختباران لقياس التحصيؿ لمجمكعتي البحث, تككف       
( فقرة اختبارية في ضكء االغراض السمككية كمستكياتيا كاألىمية النسبية لممكاضيع 31مف )

)محتكل المادة( التي تـ تدريسيا أثناء مدة التجربة, ككاف نكع االختبار مكضكعيان, إذ تعد 
االختبارات المكضكعية األكثر شيكعا في الكقت الحاضر كاألكثر استعماالن مف قبؿ التربكييف 

ا في التصحيح كال تتأثر بالخصائص الذاتية لممصحح, كتتسـ بالصدؽ كالثبات لمكضكعيتي
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                           كالشمكؿ إذا بنيت عمى أسس عممية, كأنيا تمكف كاضعيا مف تغطية أجزاء المادة الدراسية كأىدافيا 
 .(11-15: 5005)خمؼ هللا، 

 أشكاؿ ىي :صاغت الباحثة الفقرات المكضكعية عمى ثالثة 
 ( فقرات تؤشر فييا الطالبة عمى مكقع محدد في المقطع اك الرسـ.3) .9
 ( فقرات أكماؿ, أم تكمؿ فييا الطالبة النقص في المخطط.4) .6
 ( فقرة أختيار مف متعدد, تختار فيو الطالبة بديؿ كاحد فقط مف بيف اربعة بدائؿ.49) .8

دد( يعد مف أنسب انكاع أسئمة ( أف اختبار )اختيار مف متعGronlund, 1981حيث يرل )
االختبارات المكضكعية لما يتمتع بو مف مزايا أىميا )الكضكح, قدرتو عمى شمكؿ المحتكل أكثر 
مف غيره, سرعة اإلجابة عنو, سيكلة تصحيحو, مكضكعيتو الكاممة, قدرتو عمى التمييز بيف 

 .(48: 5035)الرشيدم، المستكيات العميا بصكرة كاضحة( نقال عف 
مع نسخة مف جدكؿ المكاصفات عمى  (30ممحؽ )رضت الباحثة االختبار بصيغتو االكلية, ع 

, كمف خالؿ (6ممحؽ )عدد مف المحكميف في التربية كطرائؽ تدريس العمـك كعمكـ الحياة 
تعديؿ فقرات اخرل مف حيث  ا باخرل فضال عف التكجييات تـ حذؼ بعض الفقرات كاستبدالي

 الصياغة.
 ترتيب فقرات األختبار  .ك 

يعتمد الباحثكف في ترتيب فقرات اختبارىـ عمى طرائؽ متعددة, فمنيـ مف يرتبيا بحسب      
الشكؿ, كمنيـ مف يرتبيا بحسب المحتكل, كبعضيـ األخر يرتبيا بحسب الصعكبة أك بحسب 

 .(554: 5000)ممحـ، . طالباتالمستكل العقمي لم
اختبارىا بحسب المحتكل ابتداءن مف الفصؿ السابع ثـ الثامف ثـ التاسع قامت الباحثة بترتيب فقرات 

ثـ العاشر كأخيرا الحادم عشر, إذ أف مثؿ ىذا الترتيب يجعؿ الطالبة في تسمسؿ منطقي عند 
اإلجابة عف األسئمة كيبعدىا عف االرباؾ كالتشكيش الذم قد يصيبيا لك كانت الفقرات متداخمة مع 

 .بعضيا مف كؿ الفصكؿ
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 تعميمات االجابة عف االختبار  .ز 
تيدؼ التعميمات إلى شرح فكرة االختبار في أبسط صكرة ممكنة ليا, لذا تـ اعداد               

تعميمات سيمة ك كاضحة كمفيكمة كمناسبة لمطالبات بالمرحمة االعدادية , لتسييؿ عممية اجراء 
االختبار, كذلؾ ألف التعميمات الكاضحة كالمفيكمة تساىـ في رفع معامالت صدؽ كثبات 

  .(21: 3888)سمارة كأخركف، كمكضكعية االختبار 
تـ صياغة تعميمات االختبار في كرقة االختبار نفسيا كما ضمت تعميمات االختبار معمكمات 
عامة عنو, كاليدؼ منو, كعدد فقراتو, كنكع األسئمة التي أغمبيا مف نكع اختيار مف متعدد ألربعة 

بديالن كاحدان فقط كاال عدت إجابتيا بدائؿ أحدىما صحيحة كاالخرل خاطئة كعمى الطالبة اف تختار 
خاطئة, كأسئمة اكماؿ المخططات, كالتأشير عمى مكقع محدد في الرسـ أك في المقطع الذم 
أماميا عمى الكرقة, كقراءة كؿ سؤاؿ بدقة قبؿ الشركع باإلجابة, كعدـ ترؾ أية فقرة فارغة مف 

 ا كزمف االختبار.اإلجابة,  كحقؿ مخصص لكتابة اسـ الطالبة كمدرستيا كشعبتي
  تعميمات تصحيح االختبار  . ج
يعد كضع األنمكذج لإلجابة عمى كؿ سؤاؿ خطكة أكلى ضركرية في عممية التصحيح كيحسف     

مف ثبات األختبار, كيساعد المدرس عمى تحديد الغمكض في الفقرات إف كجد, كتصبح اإلجابة 
دكنو يمكف أف تتأثر النتائج بعدـ انتباه كفقو, كمف طالباتالالنمكذجية المحؾ التي تقاس إجابات 

المدرس كاالستجابة الذاتية لبعض العكامؿ الخارجية مثؿ تأثير الخط كاأللفاظ المستعممة, فضالن 
 .(553: 5004)السعدم، عف أنو قد يزيد مف ثبات عممية التصحيح 

لكؿ الفقرات,  خصصت الباحثة درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة عف الفقرة كصفر لإلجابة الخاطئة
كعكممت الفقرة المترككة معاممة الفقرة الخاطئة, ككذلؾ عكممت فقرات اختيار مف متعدد التي 
أختير فييا أكثر مف بديؿ كاحد في اإلجابة معاممة الفقرة ذات اإلجابة الخاطئة, عمما باف ىذه 

درجة, أم أف أعمى ( 31التعميمات تـ تكضيحيا في كرقة االختبار كبذلؾ أصبحت الدرجة الكمية )
 .صفر() ( كأقؿ درجة لو31درجة لالختبار )

  صدؽ االختبار .ح 
يعد الصدؽ مف الخصائص الميمة التي يجب أف يتأكد الباحث مف تكافرىا في االختبار الذم     

يعده قبؿ تطبيقو, كاالختبار الصادؽ يتمثؿ بالدرجة التي يقيس بيا االختبار السمة التي كضع 
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أعتمدت الباحثة عمى نكعيف   . لمتحقؽ مف صدؽ األختبار(351: 5001آخركف، )التؿ ك لقياسيا 
 :ىما 

   الصدؽ الظاهرم .9
تشير أدبيات المكضكع إلى أف أفضؿ كسيمة لمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لالختبار ىك       

 ,عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف لتقدير مدل تحقؽ الفقرات لمصفة المراد قياسيا
(EbeL,1972: 555)  .  

لذلؾ تـ التحقؽ مف صدقو الظاىرم  بعرضو عمى مجمكعة مف المحكمييف المتخصصيف في  
% فأكثر 31التربية كطرائؽ تدريس العمـك كعمكـ الحياة , كحازت أغمب الفقرات عمى مستكل قبكؿ 

كعدتيا الباحثة معيارا لقبكؿ الفقرة مع اجراء التعديالت لبعض الفقرات كعدت ىذه االجراءات كافية 
 صدؽ األداة.ل

 صدؽ المحتكل .6
قامت الباحثة بتحميؿ محتكل المادة الدراسية إلى عناصرىا كتحديد األغراض السمككية المؤمؿ      

تحقيقيا في نياية التجربة ككضع جدكؿ المكاصفات كبناء اختبار تحصيمي مالئـ لجدكؿ 
)عكدة، ل, إذ يشير المكاصفات كمتفؽ مع األغراض السمككية المحددة, تحقؽ كميا صدؽ المحتك 

كبالرغـ إلى أف استعماؿ جدكؿ المكاصفات يعد مؤشران لصدؽ محتكل االختبار.  (586: 3888
مف أف الباحثة صممت االختبار كفقان لخارطة اختبارية تستند إلى األغراض السمككية التي تـ 

جابة مع تكزيع تحديدىا لمحتكل المادة الدراسية إال انيا عرضت فقرات االختبار مع مفتاح اال
الدرجات عمى فقراتو مع قائمة األغراض السمككية ركالخارطة االختبارية عمى عدد مف المحكميف 

. الستطالع أرائيـ (6ممحؽ), عمـ االحياءكالمتخصصيف في التربية كطرائؽ تدريس العمـك كعمـ 
% فأكثر لمدل  31حكؿ مدل مالءمة فقراتو لممادة الدراسية المحددة, كقد اتخذت الباحثة نسبة  

صالح قبكؿ الفقرة, إذ اتفؽ المحكميف عمى جميع فقرات االختبار بعد اجراء التعديؿ عمى بعضيا, 
حتكل لفقرات االختبار كتـ تعديؿ تمؾ الفقرات, كبذلؾ تمكنت الباحثة مف التثبت مف صدؽ الم

 .حيتياكصال
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 التطبيؽ االستطالعي لألختبار التحصيمي .ط 
 األكؿ التطبيؽ االستطالعي .3

أف الغرض مف التطبيؽ االستطالعي األكؿ ىك لتحديد الزمف الذم يحتاج إليو الطالبات       
لإلجابة كلمتأكد مف كضكح فقرات االختبار كتعميماتو. طبقت الباحثة اختبار التحصيؿ عمى عينة 

( طالبة في الصؼ الرابع العممي مف مدرسة ثانكية )ذم قار لمبنات( 86استطالعية مؤلفة مف )
. بعد التأكد مف اكماليف لمفصكؿ الخمسة األخيرة مف كتاب 62/4/6192المكافؽ  الخميسكـ ي

, كمف خالؿ اشراؼ الباحثة عمى التطبيؽ الحظت أف تعميمات اإلجابة كفقرات االحياءعمـ 
االختبار كانت كاضحة مف خالؿ قمة استفسارات الطالبات عف كيفية اإلجابة, كحددت الباحثة بعد 

ختبار الزمف المستغرؽ لإلجابة عمى الفقرات مف خالؿ أسرع ثالث طالبات اكممف تطبيؽ اال
( مف زمف الحصة, كمف ثـ 41( كأخر ثالث طالبات اكممف اإلجابة بالدقيقة )81اإلجابة بالدقيقة )

فقرات االختبار فكاف تـ حساب الكقت مف خالؿ استخراج متكسط الزمف المستغرؽ لإلجابة عمى 
 ( دقيقة.83)
 التطبيؽ االستطالعي الثاني-5

ستطالعي الثاني ىك تحميؿ فقرات االختبار لتحسينو مف خالؿ أف الغرض مف التطبيؽ اال     
التعرؼ عمى نكاحي القصكر فيو, كالكشؼ عف الفقرات الضعيفة لمعالجتيا أك أستبعاد غير 

ألختبار يكشؼ عف كما أف التحميؿ االحصائي لفقرات ا(، 331: 5004)الهكيدم، الصالح منيا
مدل صالحية ىذا االختبار كقدرتو عمى التعرؼ عمى الفركؽ الفردية بيف الطمبة, أم لمعرفة أم 

. لمتأكد مف ىذه الخصائص السايككمترية (341: 5030)ككافحة،  اأكفأ مف غيرى طالباتمف ال
ة مف طالبات ( طالب919لالختبار جرل تطبيؽ األختبار عمى عينة استطالعية ثانية مؤلفة مف )
. بعد التأكد 81/4/6192الصؼ الرابع العممي في مدرسة اعدادية )بمد لمبنات ( يكـ االحدالمكافؽ

, عمما بأنو تـ أبالغيف عف مكعد عمـ االحياءفصكؿ الخمسة األخيرة مف كتاب مف اكماليف لم
مع بعض مدرسات األختبار قبؿ أسبكع مف تطبيقو, كأشرفت الباحثة عمى التطبيؽ بنفسيا بالتعاكف 

 المدرسة كمراقبات. 
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 التحميؿ األحصائي لفقرات األختبار .ؾ 
أف اليدؼ األساسي مف التحميؿ االحصائي لفقرات االختبار ىك مساعدة الباحث عمى          

عف طريؽ سيكلتيا كصعكبتيا, طالباتالالتأكد مف أف فقرات االختبار تراعي الفركؽ الفردية بيف 
)أبك زينة، ذكم القابميات الضعيفة طالباتالذكم القابميات العالية ك طالباتالكقدرتيا عمى التمييز بيف 

3888 :42). 
بعد تصحيح إجابات طالبات العينة االستطالعية الثانية قامت الباحثة بترتيب درجات الطالبات  

ثـ قسمت  (33ممحؽ )(, 91أدنى درجة ككانت )( الى 43تنازليا مف أعمى درجة ككانت)
%( كرقة اجابة مف االكراؽ الحاصمة عمى أعمى 62الدرجات الى  نصفيف: العمكم كيشمؿ ) 

%( كرقة إجابة مف الحاصالت 62الدرجات لتمثؿ المجمكعة العميا, كالنصؼ االسفؿ كيشمؿ )
بمغ عدد الطالبات في العينة  . كبيذا(18: 5001)العزاكم، عمى أقؿ  لتمثؿ المجمكعة الدنيا 

( طالبة في 62( طالبة في المجمكعة العميا ك)62( طالبة بكاقع )34االستطالعية لممجمكعتيف )
المجمكعة الدنيا, بعدىا حممت الباحثة إجابات المجمكعتيف العميا كالدنيا احصائيا الستخراج 

 لسايككمترية لالختبار كما يأتي :الخصائص ا
 رات  مستكل صعكبة الفق .3

أف الغاية مف حساب صعكبة الفقرة ىك اعطاء مؤشر لمباحث عف مدل ىذه الصعكبة لكي        
يجعؿ مف صعكبتيا مناسبة لممكقؼ المراد قياسو, إذ أف الفقرات الصعبة جدا كالسيمة جدا يجب 

 .(11: 3883)الزكبعي كالغناـ، حذفيا أك تعديميا ألف ذلؾ يجعؿ مف االختبار أقؿ ثباتا 
( فقرة, ثـ 31فقرات االختبار كالبالغ عددىا ) ػسبت عدد اإلجابات الصحيحة عف كؿ فقرة مفحُ 

ُطبقت قانكف)معادلة ( معامؿ الصعكبة عمى كؿ فقرة مف الفقرات االختبارية فكجدت أنيا تنحصر 
 .(35ممحؽ),(0.72-0.52بيف )
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 قكة تمييز الفقرات .6
: 6113)الدليمي كعدناف , فأكثر( (0.20تعد فقرات االختبار صالحة اذا كانت قكة تمييزىا       

بعد حساب قكة التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار باستعماؿ قانكف معامؿ تمييز الفقرة ك ( 41
 (35)ممحؽ(, 0.66 -0.22)لفقرات تراكحت بيف كجدت أف قكة تمييز ا

 الصحيحة )الممكهات أك المشتتات(فاعمية البدائؿ غير  .1
أف أسئمة االختيار مف متعدد تشتمؿ عمى مجمكعة مف اإلجابات المحتممة كلكف يككف ىناؾ      

بديؿ كاحد يمثؿ اإلجابة الصحيحة. لذا يفترض بالبدائؿ الفعالة أف تجذب اكبر عدد ممكف مف 
المفحكصيف مف المجمكعة الدنيا كأقؿ عدد ممكف مف المجمكعة العميا. كتعديؿ اك حذؼ البدائؿ 

تي تجذب المفحكصيف مف المجمكعة العميا أكثر مما تجذبو مف المفحكصيف مف المجمكعة الدنيا ال
أف اليدؼ مف ىذا التحميؿ ىك الحصكؿ عمى قيـ سالبة . (353: 5035)أبك فكدة ك يكنس، 

لمبدائؿ غير الصحيحة كي تككف الفقرة جيدة, أما البدائؿ التي ال تجذب أحدا منيـ أك تجذب 
 .(560: 5030)الخياط، المجمكعة الدنيا فيي  غير فاعمة كيفضؿ استبداليا القميؿ مف 

حساب فعالية ( فقرة, كعند 31( فقرة اختيار مف متعدد مف أصؿ )41يشتمؿ ىذا االختبار عمى )
كجدت الباحثة انيا الفقرات عف طريؽ تطبيؽ قانكف فعالية البدائؿ الخاطئة  هالبدائؿ الخاطئة ليذ

  (31)ممحؽ, (ػ 0.37-ػػػػػػػػػػ 0.11-) تنحصر بيف
 حساب معامؿ الثبات

المستعمؿ لغرض بحكثيـ كلكؿ طريقة االختبار يتبع الباحثكف طرائؽ متعددة لحساب ثبات        
شركطيا كمكاصفاتيا في التطبيؽ, فقد تصمح طريقة دكف األخرل أك أكثر مف طريقة لحساب 

االعتماد عمى البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف . كب(331: 5031)الهاشمي، معامؿ الثبات 
 -الثاني استخرجت الباحثة معامؿ الثبات مف خالؿ تطبيؽ معادلة كيكدر التطبيؽ االستطالعي

(, إذ أف ىذه الطريقة يمكف تطبيقيا عندما تككف فقرات االختبار KR20) 61ريتشاردسكف
. كما يعد معامؿ (531: 5030)العبسي، مكضكعية تتضمف أحد االحتماليف صح أك خطأ 

( حساسان ألخطاء القياس الناجمة عف معاينات المحتكل, كىك أيضا مقياس لعدـ KR20ثبات )
تجانس المفردات, كيمكف تطبيقو عندما تككف درجات مفردات االختبار ثنائية اإلجابة أم تقدر 

 .(316: 5031)عالـ، ( 1أك 0درجاتيا ب )
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كىك معامؿ  مقبكؿ إذ أف  (34ممحؽ),(0.86بمغ معامؿ الثبات عند حسابو بيذه المعادلة ) 
( 0.85 – 0.60معامؿ ثبات االختبارات غير المقننة تعد مقبكلة إذا كانت قيمتيا تتراكح بيف )

 (641: 6114)النبياف ,فأكثر. 
 االختبار بصيغته النهائية .ؿ 

بعد االنتياء مف االجراءات االحصائية المتعمقة بصالحية فقرات االختبار مف صدؽ كثبات       
( فقرة 31كمعامؿ صعكبة كتمييز كفعالية البدائؿ الخاطئة, أصبح االختبار التحصيمي متككف مف )

جاىزا لمتطبيؽ عمى عينة  (33جدكؿ )اختبارية مكزعة عمى فصكؿ المادة التعميمية كما في 
 .(32ممحؽ )البحث 

 (33جدكؿ )
 فقرات االختبار التحصيمي مكزعة عمى الفصكؿ الخمسة لممادة التعميمية

 العدد الفقرات الفصؿ
 94 94, 93, 92, 91, 93, 94, 98, 96 ,99, 91, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 8, 6, 9 السابع
 4     63, 62, 61, 63, 64, 68, 66, 69, 61 الثامف
 3 88, 86, 89, 81, 64 التاسع
 4 46, 49, 41, 84, 83, 82, 81, 83, 84 العاشر

الحادم 
 عشر

48 ,44 ,43 ,41 ,42,43 ,44 ,31 3 

 31 المجمكع

 
 اختبار التفكير االستداللي   (5

مف متطمبات البحث الحالي اختبار التفكير االستداللي  لتطبيقو عمى طالبات عينة البحث,     
عمى ما تيسر مف األدبيات كاألبحاث كالدراسات السابقة التي  كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اإلطالع

( , كقد 6191نازك( كدراسة )6113تناكلت التفكير االستداللي كمتغير تابع مثؿ دراسة)الخزرجي
 كجدت الباحثة مف المناسب اعداد اختبار لمتفكير االستداللي:

 االختبار : اعتمدتها الباحثة في اعداد كتهيئتهكفيما يأتي المراحؿ التي 
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 محتكل األختبار .أ 
" القدرة عمى  ,فقد عرفو : االستداللي تبنت الباحثة اكالن التعريؼ النظرم)تعريؼ بياجيو (لمتفكير

 "حؿ المشكالت باستخداـ العمميات المنطقية 
كاستنادان الى التعريؼ اعاله, كاالنماط المنطقية التي حددىا بياجيو لمتفكير االستداللي, قسـ بياجيو 

  االستدالالت عمى االنماط اآلتية : االستدالؿ )التناسبي, االحتمالي ,التركيبي, االستنباطي(. 
 (50، 5036)نازك،                                               

( فقرة مف نكع 81مككف مف ) اكقد اعدت الباحثة اختبار لمتفكير االستداللي ضمف حدكد بحثي
( فقرات لكؿ نكع مف انكاع التفكير االستداللي الفرعية 4( بدائؿ كبكاقع)4االختيار مف متعدد ذم )

 . ب(-1الممحؽ) االختبار جاىزا كما في ,كاصبح
  صدؽ االختبار

حرصت الباحثة عمى اف تتحقؽ مف صدؽ االختبار كجعمو يقيس ماكضع ألجمو كيحقؽ االىداؼ 
 التي كضع مف اجمو.

 الصدؽ الظاهرم:
تـ التحقؽ مف الصدؽ  الظاىرم  بعرضو عمى مجمكعة مف المحكمييف المتخصصيف في التربية 

ارائيـ في صالحية فقرات االختبار ,   البداء كالنفسية كطرائؽ تدريس العمكـ كالعمكـ التربكية
% فأكثر كعدتيا الباحثة معيارا لقبكؿ الفقرة مع اجراء 41كحازت أغمب الفقرات عمى مستكل قبكؿ

 االختبار.التعديالت لبعض الفقرات كعدت ىذه االجراءات كافية لصدؽ 
 اعداد تعميمات االختبار .ب 

ت االختبار كصدقيا .حددت الباحثة التعميمات الخاصة بعد التأكد مف صالحية فقرا      
باالختبار ككيفية االجابة عف فقراتو,فكانت اسئمة االختبار مف نكع االختيار مف متعدد كاعتمدت 

(لالجابة الخاطئة كعكممت الفقرة المترككة اك التي تحمؿ  اكثر 0(لالجابة الصحيحة ك)9الدرجة)
  .مفتاح االجابة تبعد اف كضع مف اجابة معاممة االجابة الخاطئة
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 التطبيؽ االستطالعي الختبار التفكير االستداللي  .ج 
 التطبيؽ االستطالعي االكؿ -3
لمتأكد مف كضكح فقرات االختبار كمدل كضكح التعميمات كتحديد الصعكبات التي تكاجو       

تطبيقو لتالفييا, كالكقت الذم تستغرقو االجابة عف االختبار, تـ تطبيؽ اختبار التفكير االستداللي 
( طالبة مف طالبات 83( عمى عينة استطالعية مككنة مف )93/9/6192يكـ األحد المكافؽ )

اتضح فييا أف جميع فقرات لصؼ الرابع العممي في أعدادية ذم قار لمبنات مف غير عينة البحث ا
االختبار كاضحة كمفيكمة بعد أف تـ شرح يسير عنيا, كقد تـ حساب الزمف المستغرؽ لإلجابة 

, كبيذا تـ تحديد الزمف 34بالطريقة نفسيا التي تـ أتباعيا مع االختبار التحصيمي في ص
 ( دقيقة.11ؽ لإلجابة ب )المستغر 
 التطبيؽ االستطالعي الثاني -5
( طالبة مف 911بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية ثانية مككنة مف ) قامت  الباحثة    

( لغرض 93/9/6192)طالبات الصؼ الرابع العممي في اعدادية بمد لمبنات يكـ االربعاء المكافؽ 
كبعد تصحيحيا رتبت الباحثة درجات الطالبات تنازليا ايجاد الخصائص السايككمترية لالختبار, 

ثـ قسمت الدرجات عمى  (36ممحؽ)(, 4( الى أدنى درجة ككانت )62مف أعمى درجة ككانت )
%( كرقة اجابة مف االكراؽ الحاصمة عمى أعمى الدرجات لتمثؿ 62نصفيف: العمكم كيشمؿ ) 

%( كرقة إجابة مف الحاصالت عمى أقؿ الدرجات 62المجمكعة العميا, كالنصؼ االسفؿ كيشمؿ )
( طالبة 34كعتيف )لتمثؿ المجمكعة الدنيا, كبيذا بمغ عدد الطالبات في العينة االستطالعية لممجم

 ( طالبة في المجمكعة الدنيا.62ك)( طالبة في المجمكعة العميا 62بكاقع )
 حصائي لفقرات اختبار التفكير االستداللياالالتحميؿ 

    مستكل صعكبة الفقرات .3
استخرجت الباحثة معامؿ صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار مف خالؿ تطبيؽ قانكف       

ممحؽ (, 0.24-0.57ص بالفقرات المكضكعية فبمغت نسبة صعكبتيا بيف )معامؿ الصعكبة الخا
. إذ يشير بمكـ الى اف فقرات االختبار تعد مقبكلة إذا انحصر معامؿ صعكبتيا بيف  (31)
((0.20 - 0.80 (Bloom, 1971: 66 ). 
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   قكة تمييز الفقرات .5
خالؿ تطبيؽ قانكف معامؿ التمييز فقرات االختبار مف تـ حساب قكت تمييزكؿ فقرة مف           

(,كىي جيدة اذ تككف فقرات 0.63-0.26بيف) فقرات المكضكعية فبمغت قكة تمييزالخاص بال
 (.31الممحؽ )(كما مكضح في 0.80-0.20يزىا يتراكح بيف )ياالختبار جيدة اذا كاف معامؿ تم

   فاعمية البدائؿ الخاطئة .1
تـ التحقؽ مف فاعمية البدائؿ الخاطئة لمفقرات مف خالؿ تطبيؽ قانكف فاعمية البدائؿ      

 .(38ممحؽ)أف معامالت فعالية البدائؿ الخاطئة سالبة مما يدؿ عمى فعاليتيا, الخاطئة, كجد
   حساب معامؿ الثبات .4

 61ريتشاردسكف -استخرجت الباحثة معامؿ الثبات مف خالؿ تطبيؽ معادلة كيكدر        
(KR20,)كىك معامؿ مناسب كمقبكؿ إذ  (38ممحؽ )(,0.79بمغ عند حسابو بيذه المعادلة ) إذ

( 0.85 – 0.60أف معامؿ ثبات االختبارات غير المقننة تعد مقبكلة إذا كانت قيمتيا تتراكح بيف )
 فأكثر.  

                                       خامسان : اجراءات تطبيؽ التجربة  
الثاني مف العاـ الدراسي       لككرس ات تطبيؽ التجربة مع بداية االباحثة باجراء تباشر    

كانتياءن بتطبيؽ آخر اختبار يكـ االربعاء  93/6/6192( يكـ االربعاء المكافؽ 6191-6192)
 كآخر اجراء مف اجراءات التجربة , كاتبعت الباحثة اآلتي :   91/3/6192المكافؽ 

بع العممي منذ صؼ الرالم االحياء اتفقت الباحثة مع إدارة المدرسة عمى تدريس مادة عمـ  (3
( كفؽ المكافقات اإلدارية فحصمت عمى كتاب 6192-6191الثاني لمعاـ الدراسي ) ككرسبداية ال

 .(1ممحؽ )تسييؿ ميمة صادر مف المديرية العامة لتربية صالح الديف/ الدجيؿ 
ـ بدأت الباحثة بتطبيؽ التجربة عمى طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  مف يك  (6

تـ تسجيؿ اعمار الطالبات كدرجاتيـ في اختبار نياية الككرس  إذ 93/6/6192المكافؽ االربعاء 
االكؿ بعد اختيار المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالطريقة العشكائية التي ذكرت سمفان , كمف ثـ 

 كاآلتي : كالذكاء   سابقةالمعمكمات االحيائية التطبيؽ أختبارم 
                                                                         طبؽ اختبارالذكاء.  91/6/6192 يـك الخميس المكافؽ - أ

 طبؽ اختبارالمعمكمات االحيائية السابقة . 94/6/6192يـك االحد المكافؽ -ب  
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 طبؽ اختبار التفكير االستداللي القبمي.                                                                       61/6/6192يـك االثنيف المكافؽ  -ج 
 .  66/6/6192بدأ التدريس الفعمي لممادة الدراسية بدءان مف يكـ االربعاءالمكافؽ  (8
كالضابطة  يبية كفؽ إستراتيجية المحطات العمميةدرست الباحثة بنفسيا المجمكعتيف, التجر  (4

 كفؽ الطريقة االعتيادية كبكاقع ثالث حصص أسبكعيا لكؿ مجمكعة. 
قامت الباحثة بتطبيؽ الخطط التدريسية المعدة كفؽ إستراتيجية المحطات العممية عمى   (3

 (1ممحؽ)عتيادية طالبات المجمكعة التجريبية, كتطبيؽ الخطط التدريسية المعدة كفؽ الطريقة اال
 الذم يعرض أنمكذجاف مف تمؾ الخطط.

 بعد انتياء الباحثة مف تدريس مجمكعتي البحث المادة الدراسية المقررة طبؽ اآلتي : (1
بعد اخبار الطالبات  4/3/6192المكافؽ ثالثاءر التحصيمي : طبؽ في يكـ الاالختبا .أ 

 بمكعده قبؿ اسبكع مف التطبيؽ كساعدت الباحثة في التطبيؽ مدرسات مف المدرسة كمراقبات . 
كتـ مساعدة  91/3/6192المكافؽ  ربعاءكيراالستداللي: طبؽ في يـك االاختبار التف .ب 

 الباحثة مف قبؿ بعض المدرسات في التطبيؽ كمراقبات.
بتفريغ البيانات عف طريؽ تصحيح اجابات الطالبات كفؽ االنمكذج  قامت الباحثة (2

بت التصحيحي لكؿ مف االختبار التحصيمي كاختبار التفكير االستداللي, ثـ أخذت الدرجات كبك 
 .(50ممحؽ),في جداكؿ لمعالجتيا احصائيان 

  سادسان : الكسائؿ االحصائية 
استعممت الباحثة الكسائؿ االحصائية اآلتية في معالجة البيانات الخاصة بالبحث كبناء أدكات    

 :البحث كاستخراج نتائجو 
  ( االختبار التائيt-test لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف )  / استعمؿ لمتحقؽ مف

كاء, التحصيؿ اختبار الذتكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات )العمر الزمني, 
, اختبار المعمكمات األحيائية السابقة,اختبار التفكير االستداللي ( عمـ االحياءالسابؽ في مادة 

كفي النتائج النيائية لالختبار التحصيمي, كلمعرفة داللة الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية 
  تبار الفرضيتيف األكلىالخ ككذلؾلمجمكعتي البحث في اختبارم التحصيؿ كالتفكير االستداللي 

 . spssباستخداـ البرنامج االحصائي  الثانيةك 
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  / اعتمدت في حساب معامؿ الصعكبة لفقرات معادلة صعكبة الفقرات المكضكعية
 االستداللي. االختبار التحصيمي كالفقرات المكضكعية الختبار التفكير

الفقذر  يذي المجمذوعتين العليذا  عذنمعامل الصعوبة= عدد الطالب الذيين ججذابوا اجابذة صذحيحة  

 (عدد طالب المجموعة العليا +عدد طالب المجموعة الدنيا) \والدنيا 

  ( 592 : 8995)عود  ،                                                                       

 اعتمػػػدت فػػػي حسػػػاب معامػػػؿ التمييػػػز لفقػػػرات االختبػػػار  / الفقػػػرات المكضػػػكعية معادلػػػة تمييػػػز
  االستداللي . التحصيمي كالفقرات المكضكعية الختبار التفكير

 ف ع ف دت=              
ف

                                                                      -حيث:  

 ت   :  قكة تمييز الفقرة

 إجابتيـ صحيحة في المجمكعة العمياف ع : عدد الطالب الذيف 

 ف د : عدد الطالب الذيف إجابتيـ صحيحة في المجمكعة الدنيا

 (633 : 9443ف   : إحدل المجمكعتيف                                            ) عكدة , 

  / اعتمدت في حساب فاعمية البدائؿ الخاطئة لمفقرات معادلة فاعمية البدائؿ الخاطئة
 كضكعية مف نكع اختيار مف متعدد في االختبار التحصيمي كاختبار التفكيرالم

 ي:اآلتكك االستداللي
 ن م د  -ن م ع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ت م =                         
 ن                                                       

 
 -: ان اي

 ت ـ = معامؿ فعالية البدائؿ .
 ف ـ ع = عدد الذيف اختاركا البديؿ غير الصحيح مف المجمكعة العميا .

 ف ـ د = عدد الذيف اختاركا البديؿ غير الصحيح مف المجمكعة الدنيا . 
 المجمكعتيف   إحدلف      = عدد الطالب في 

      (  649:  6116,) عكدة                                                                    
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 50-ريتشاردسكف  -معادلة كيكدر  ،kuder – Richard son equation  -20   
 . كاختبار التفكير االستداللي التحصيمي ختبارلالاعتمدت لحساب معامؿ الثبات 

         )
.

1(
1 220

xS

qp

n

n
R





 

 إف: إذ

20R  معامؿ الثبات 

 qp.  خاطئة   إجابة أجابكاصحيحة عف الفقرة مضركبان بنسبة الذيف  إجابة أجابكانسبة الذيف 

n  عدد فقرات االختبار 

2
xS  تبايف االختبار الكمي 

 ( 911: 6113)العزاكم ,                                                                

 معادلة مربع ايتا  /( أستعممت الستخراج حجـ األثرd.)    (kiess, 1996: 164 ) 
 التابعمتغير المستقؿ في المتغير أستعممت لبياف مقدار تأثير ال/  معادلة حجـ األثر. 

   
 



 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها
 عرض النتائج 
 تفسير النتائج ومناقشتها 
 االستنتاجات 
  التوصيات 
 المقترحات 
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 عرض النتائج وتفسيرها
، لييا في الفصل الثالثإلتي أشارت وفق الخطوات ا نتيت الباحثة من التجربة وذلكابعد أن      

مقارنة بين متوسط الومن خالل  لييا ميدانياً إا الفصل نتائج البحث التي توصمت تعرض في ىذ
ختبار اطالبات المجموعة الضابطة في درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 

حصائية لمفرق بينيما لغرض تجربة، وتعرض مقارنة بالداللة االالذي طبق في نياية ال التحصيل
ثم تفسير تفكير االستداللي ختبار الاث الصفريتين وكذلك مقارنة درجات التحقق من فرضيتي البح

 : وفق األتي اسات السابقة، وقد تم تفسيرىايده الدر ؤ ما تالنتائج بضوء 

 أوال: عرض النتائج  

 عمى أنو :لمتحقق من الفرضية الصفرية األولى التي تنص ل: نتائج التحصي (1
( بين متوسط درجات طالبات 0.05) داللة داللة أحصائية عند مستوى اوجد فرق ذ)الي

وبين المحطات العممية ستراتيجية  أل اً وفق عمم االحياءة الالتي يدرسن مادة المجموعة التجريبي
عتيادية مطريقة االل قاً رسن المادة نفسها وفتي يدجات طالبات المجموعة الضابطة الال متوسط در 

 رض النتائج بطريقتين كما يأتي :وقد قامت الباحثة بع ،ختبار التحصيل(افي 
والقيمة التائية واالنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط تم ايجاد لمتحقق من صحة الفرضية  - أ

لعينتين مستقمتين لممقارنة بين متوسط درجات المجموعة االختبار التائي  باستعمال
الجدول وختبار التحصيل اجات طالبات المجموعة الضابطة في التجريبية ومتوسط در 

 يوضح ذلك : (11)
 (11جدول )  

 االختبار التحصيمي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في  (t- test)نتائج اختبار

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0.05مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 52.32 7.22 35.2 31 التجريبية
 دالة 2 3.7 59

 34.86 5.9 28.96 30 الضابطة
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 التي درست مادة عمم البات المجموعة التجريبيةأن متوسط درجات ط (23)يتضح من الجدول 
(، بينما 7.22)نحراف معياري مقداره ا( وب35.2) قد بمغستراتيجية المحطات العممية ال اً وفق االحياء

( 28.96) قد بمغالتي درست المادة بالطريقة االعتيادية متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة 
( وىي أكبر من القيمة 3.7( وان القيمة التائية المحسوبة بمغت )5.9نحراف معياري مقداره )اب

وىذا يدل عمى وجود فرق ذي  ،(0.05( ومستوى داللة )59( عند درجة حرية )2الجدولية البالغة )
ولصالح المجموعة المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي حصائية بين اداللة 

داللة لذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة والتي مفادىا )ىناك فرق ذو  التجريبية.
 .ة(أحصائية بين تحصيل طالبات المجموعة التجريبية وتحصيل طالبات المجموعة الضابط

في المتغير استراتيجية المحطات العممية ( )لبيان حجم األثر )مدى فاعمية( لممتغير المستقل - ب
التي ( dستخراج حجم األثر )ات الباحثة معادلة مربع )أيتا( في مماستع )التحصيل( التابع
ستراتيجية المحطات يجابي الإوىذا دليل مادي عمى وجود أثر  ،عن حجم التأثيرتعبر 

 يوضح ذلك : (11)الجدول و العممية في التدريس.

 (11جدول )
 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير التحصيل

 مقدار حجم األثر dقيمة حجم األثر المتغير التابع المتغير المستقل

 أستراتيجية
 العمميةالمحطات 

 كبير 0.96 التحصيل

( وىي قيمة مناسبة لتفسير حجم 0.99( التي تعكس مقدار حجم األثر والبالغ )d) ستخراج قيمةاوب
وفق  عمم االحياءفي التحصيل بمادة عمم المحطات العممية ستراتيجية المتغير كبير  األثر وبمقدار

 (11الجدول )التدرج الذي وضعو كوىن وحسب 
 (11جدول )

 حجم األثر ومقدار التأثير قيم
 
 
 

 
     (kiess, 1996: 164 ) 

 مقدار التأثير dقيمة حجم األثر 
 صغير 0.4 -0.2
  متوسط 0.7 -0.5

 كبير فما فوق 0.8
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 االستداللي نتائج التفكير  (1
 :التي تنص عمى أنو حقق من الفرضية الصفرية الثانية لمت -

( بين متوسط درجات طالبات 0.05)داللة حصائية عند مستوى اداللة  ا)ال يوجد فرق ذ
ومتوسط درجات طالبات المحطات العممية ستراتيجية أل اً وفقالالتي يدرسن لمجموعة التجريبية ا

  (االستداللي ختبار التفكيراعتيادية في مطريقة االل اً وفقالالتي يدرسن طة المجموعة الضاب
 رض النتائج بطريقتين كما يأتي :قامت الباحثة بع 

والقيمة واالنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط تم ايجاد لمتحقق من صحة ىذه الفرضية  - أ
لعينتين مستقمتين لممقارنة بين متوسط درجات المجموعة االختبار التائي  باستعمالالتائية 

التفكير االستداللي  ختباراجات طالبات المجموعة الضابطة في التجريبية ومتوسط در 
 ذلكيوضح  (11الجدول )و

 (11) جدول
 االستدالليلدرجات طالبات مجموعتي البحث في أختبار التفكير (  t- test)نتائج اختبار 

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0.05مستوى 
 الجدولية المحسوبة

 دالة 2 4.41 59 27.84 5.2  23.22 31 التجريبية

 30.85 5.5 17.1 30 الضابطة

 
التي درست  أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية  (21)من الجدول  يتبين
 ،(5.2) نحراف معياري ا( وب23.22) قد بمغ وفق إستراتيجية المحطات العممية  عمم االحياء مادة 

رست المادة وفق الطريقة التي د بينما المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة
( وأن القيمة التائية المحسوبة بمغت 5.5نحراف معياري مقداره )ا( وب17.1)االعتيادية قد بمغ 

 (0.05( ومستوى داللة )59( عند درجة حرية )2( وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )4.41)
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية وتقبل البديمة، وىذه النتيجة تدل عمى الفرق دال احصائيا وىذا 
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عمى طالبات  المحطات العمميةستراتيجية إة التجريبية الالتي درسن وفق تفوق طالبات المجموع
 .ستداللياال التفكير ختبارالمجموعة الضابطة الالتي درسن وفق الطريقة األعتيادية في ا

حدائق  ةستراتيجياعمى فاعمية اعتماد  أكدت تيال( 3122 نازو)دراسة  اتفقت نتائج ىذا البحث مع
 التفكير االستداللي لدى المتعممين .في  االفكار

في المتغير  استراتيجية المحطات العممية ( )لبيان حجم األثر )مدى فاعمية( لممتغير المستقل - ب
ستخراج حجم األثر ات الباحثة معادلة مربع )أيتا( في مماستع )التفكير االستداللي( التابع

(d )يوضح ذلك : (11ل)الجدو، والتي تعبر عن حجم التأثير 
 (11جدول )

 تمتفكير االستدالليحجم األثر لممتغير المستقل في متغير ال
 مقدار حجم األثر dقيمة  التابع المتغير المستقل

المحطات أستراتيجية 
 العممية

 كبير 1.15 االستدالليالتفكير 

 

حجم  لتفسير( وىي قيمة مناسبة 1.15)البالغ ( التي تعكس مقدار حجم  التأثير dقيمة ) ستخراج اوب
 تغير استراتيجية المحطات العممية.التأثير وبمقدار كبير لم

  ثانيا : تفسير النتائج ومناقشتها 
 :نتيجة الهدف االول ومناقشتها تفسير  (1
درجات  حصائية بين متوسطياوق ذات داللة وجود فر  (11الجدول )أظيرت النتائج في       

لصالح المجموعة التجريبية.  عمم االحياءختبار التحصيل لمادة امجموعتين التجريبية والضابطة في ال
عمى المحطات العممية ستراتيجية إجموعة التجريبية الالتي درسن وفق وىذا يعني تفوق طالبات الم

الباحثة  رجعريقة األعتيادية في التحصيل وت  وفق الط لمجموعة الضابطة الالتي درسنطالبات ا
من  المحطات العمميةستراتيجية إ استعمالن البيئة التعميمية التي وفرىا التدريس بأأسباب ذلك الى 
ىتمامات وأثارت ا واصل بين الطالبات ولدت لدى طالبات المجموعة التجريبية حيث التفاعل والت

 .االحياء دافعيتيم نحو مادة عمم 
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(  3122( و )العنبكي3122( و )الزيناتي 3122)الشمري  لقد جاءت نتائج البحث الحالي متفقة مع نتائج
تي درسن اللمجموعة الضابطة الا بالنسبة لطالبات المجموعة التجريبية مقارنة لطالبات(،  3122و )زكي

وىذا  الباتعمى تحصيل الطالمحطات العممية ستراتيجية يجابي الاذن ىنالك أثر إعتيادية، وفق الطريقة اال
د وقت ستراتيجية، لكن كمما زاوفق خطوات ىذه اال من المدرس وتحضير مسبق اً عالي اً يتطمب جيد

لي التأثير في التحصيل ما يجعل األثر األيجابي عاأفضل م نوتكيفي الباتستعمال كان تعويد الطاال
 وجودتو

 :ومناقشتها نتيجة الهدف الثانيتفسير  (1
حصائية بين متوسطات درجات اوجود فرق ذات داللة  (11الجدول )أظيرت النتائج في       

وىذا لصالح المجموعة التجريبية. االستداللي ختبار التفكير امجموعتين التجريبية والضابطة في ال
عمى طالبات المحطات العممية ستراتيجية إجموعة التجريبية الالتي درسن وفق يعني تفوق طالبات الم

 مستوى التفكيرتحسين في عتيادية مما زاد لمجموعة الضابطة الالتي درسن وفق الطريقة االا
 .االستداللي

بخصوص  (3122)نازو( و 3112)الخزرجيمع نتائج دراسة  لقد جاءت نتائج البحث الحالي متفقة
وعة الضابطة بالنسبة لطالبات المجموعة التجريبية مقارنة مع طالبات المجماالستداللي ر التفكي

 اً فيي تمثل نشاط ،ستراتيجية لمتفكيرإذن ال بد من وجود إ عتيادية.تي درسن عمى الطريقة االالال
لغرض التكيف كمة تواجو الفرد أو موجو تمرن عن طريق العمميات العقمية لمواجية أو حل مش اً ذاتي

 لمحيط.ستمرار في اوالتوازن واال
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 ستنتاجات  ثالثا: اال
 التوصل الى :في ضوء نتائج البحث الحالي تم         

لدى طالبات المجموعة  عمم االحياء مل مادة عمتحصيفي المحطات العممية ستراتيجية إاثرت  (1
 المجموعة الضابطة المواتي درسن بالطريقة األعتيادية.ذ تفوقن عمى طالبات إالتجريبية 

مول يجاد الحاوتخدم في  البات كمالدى الطاالستداللي  السيماجية في التفكير ستراتيىذه اال ثرتأ (1
 ختيار الحمول األنسب لممشكمة الواحدة.تجاىات مناسبة الاالمتعددة المناسبة لمكشف عن 

المتعممين بالقيام  المحطات العممية يحفزية جستراتيإأن تدريس طالبات الصف الرابع العممي وفق  (1
ببعض االنشطة من خالل مجاميع تعاونية تعمل عمى انجاز ورقة العمل التي تتطمب ايجاد 

ة الن حمول منطقية لممشكمة المعروضة وتقديم تفسير عممي ليا ومزاولة عمميات تفكيرية مختمف
االنشطة تسمح لممتعمم بان يشارك ويفكر ويتفاعل مع المسائل المطروحة وان يبتكر طرائقًا  ىذه

ونتائج جديدة وىذا بدوره يسيم في استيعاب المفاىيم بصورة   وافكاراً مناسبة ويطرح فروضًا 
 منيا وتنمية التفكير االستداللي.سميمة وتعديل الخاطئ 

 رابعا: التوصيات  
 : بــــالييا الدراسة توصي الباحثة  النتائج التي توصمتفي ضوء           

لدى طمبة  عمم االحياءمادة  فياستراتيجية المحطات العممية استعمال التأكيد عمى ضرورة  (1
 الثانوية بصورة عامة.

حديثة في التدريس وال ومدرساتيا عمى الطرائق واألساليب ال عمم االحياءطالع مدرسي مادة ا  (1
في التعميم الثانوي والجامعي وذلك من خالل عقد الدورات المحطات العممية ستراتيجية إسيما 

 والندوات التربوية والنشرات الخاصة.
في كيفية  تدريبية ت بدورا عمم االحياءمادة  السيمارسي ومدرسات المواد العممية شراك مدا  (1

 ستعماليا.او ستراتيجية أعداد ىذه اال
بنتائج األبحاث والدراسات التي تناولت المواد  عمم االحياءادة مدرسي ومدرسات م اطالع  (1

العممية واألستراتيجيات البنائية لألستفادة منيا وتوظيفيا في تنمية المعرفة بشكل عام وتنمية 
 بشكل خاص.لتفكير االستداللي ميارات اال
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مدرسي دة لمساعة الصفوف والقاعات والمختبرات باألجيزة والوسائل التعميمية الالزمة أتيي (1
المحطات ستراتيجية إستراتيجيات الحديثة ال سيما عمى التدريس وفق اال عمم االحياءعمم 

 .العممية

 خامسا: المقترحات  
 األتية : تتبمور المقترحات في ضوء نتائج البحث

في تنمية ميارات التفكير المحطات العممية ستراتيجية إ اسة تتضمن توظيفدر اجراء   (1
 المختمفة عامة وفي مواد دراسية أخرى خاصة.بأنواعيا 

جراء دراسة مماثمة عمى صفوف دراسية أخرى لمرحمتي التعمم المتوسط واألعدادي ولمواد ا (1
 دراسية أخرى.

من الذكور ولمختمف المواد العممية لمقارنتيا مع األناث المتعممين جراء دراسة مماثمة عمى ا (1
 في مقياس األثر.

 في مراحل دراسية أخرى ولمختمف المواد العممية عمى طمبة الجامعة.جراء دراسة مماثمة ا (1
 . الذكاءات المتعددة مة عمى متغيرات أخرى مثلجراء دراسة مماثا (1
 ستراتيجيات آخر.ا  و المحطات العممية تيجية ستراإجراء دراسة لممقارنة بين ا (1

 



 

 

 
 

 المصادر
 

 المصادر العربية 
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 القران الكريم
:المصادر العربية   

 أسس البحث العممي ألعداد الرسائل الجامعية ( ،0222راهيم، مروان عبد المجيد )أب ،
 ، مؤسسة الوراق لمنشر، عمان.1ط
 الدار الوطنية  التربويمم النفس ع ( ،1744يه وحامد عبد القادر )االبراشي،محمد عط،

 القاهرة، لمطباعة والنشر 
 ( 1761احمد، خيري كاظم وسعد ياس زكي) ،دار النهضة ،القاهرة . تدريس العموم، 
 ( 1751احمد ، عزت راجح ،)المكتب المصري الحديث، القاهرة . 7،ط اصول عمم النفس، 
 ( 0221ادوارد، دي بونو ،) دار الرضاا لمنشار 1،ط واخررونتعميم التفكير ,ترجمة عبد الكرريم ،

 ،دمشق. 
 طرائررت ترردريس العمرروم مفرراييم وتطبيقررا  (، 0227) لبموشااين اسااميما امبااو سااعيد، عبااد   و

 ، دار المسيرة ،عمان.1،ط تعميمية
 ( 1776أبو زيناة، ررياد كامال ، )مكتباة الالا ح لمنشار، أساسريا  القيراس والتقرويم اري التربيرة ،

 الكويت.
 ( 0223أبو سميمان، عبد الوهاب أباراهيم ، ),)مكتباة 7ط كتابة البحث العممي )صياغة جديدة ،

 الرشد، الرياض.
 ( 0210أبو رودة، باسل خميس و نجاتي أحمد بني ياونس ، )دار 1، طاألختبرارا  التحصريمية ،

 المسيرة لمنشر، عمان.
 ( االرتقاء المعرراي المتمركاز حاول0225بمة ، راديا ريصل ، )  الااات وع تتهماا بحااالت الهوياة

، معهااد الدراسااات التربويااة ، جامعااة  اطروحررة دكتررورار غيررر من ررورة،دراسااة ارتقاةيااة اكمينكيااة ،
 القاهرة  

 ( 0225التااال، أشااار  ساااعيد و  خااارون ، ) منرررايل البحرررث العممررري )تصرررميم البحرررث والتحميرررل
 دار المسيرة لمنشر، عمان. (،األحصائي

 ( 0223الجابر، وليد أحمد، )دار 0ط (طرت التدريس العامة )تخطيطهرا وتطبيقاتهرا التربويرة ،
  الالكر لمطباعة والنشر، عمان.



...............................................................................................المصادر  74  

 

 

 ( 1772الجباااري ،محمااد محااي الاادين)" قيرراس التفكيررر االسررتداللي لطمبررة المرحمررة المتوسررطة–
 ابن الرشد .–سالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد كمية التربية وتطبيت ",ربناء 

  دار المسيرة ،عمان. التصميم التعميمي(،1777،محمد محمود)الحيمة، 
 دار الكتاا ا الماا     2ط، طرائققالادرقق راسلراتققررارا ا ر  ،(1002) الحيمااة ،محمااد محمااود ،

 دة.اإل  رات  ال ربية ال تح
 (____________0226،)دار المسيرة ،عمان.0،ط مهارا  التدريس الصفي، 
 ، اثااار اساااتخدام اساااموبي مااان االساااتجواب راااي تنمياااة التالكيااار (،"1775يحياااا تاسااام ) اءناااثالحساااو

،جامعة بغداد، كمية  اطروحة دكتورار غير من ورة، االستداللي لدى الطالبات ري مادة الجغرارية
 التربية ابن الرشد.

 (اثر انماواجي الاتعمم البنااةي والاتعمم التعااوني راي تعاديل 0226الخزرجي، نصي  جاسم عبيد"،)
الخاااااااطا لممالاااااااهيم الاليزياةيااااااة والتالكياااااار االسااااااتداللي لاااااادى طالبااااااات معهااااااد اعااااااداد الالهاااااام       
،جامعااة بغااداد ، كميااة التربيااة لمعمااوم الصااررة   اباان  ",اطروحررة دكتررورار غيررر من ررورةالمعممااات
 الهيثم.

 (0223خطايبة،عبد   محمد ،)عمان.1، دار المسيرة، طتعميم العموم لمجميع، 
 مسااقط  دور المعمررم ارري تنميررة مهررارا  التفكيررر لررد  الطرر  ، ( 3991)الخطيااب ،احمااد حامااد،

 ،عمان داةرة البحوث التربوية ،وزارة التربية والتعميم .
 ( 0220خم   ، سممان ، )دار جهينة لمنشر، عمان.1، طالمر د اي التدريس ، 
 ( 0212الخيااااط، ماجاااد محماااد )ة ، دار المساااير 1، ط: أساسررريا  القيررراس والتقرررويم اررري التربيرررة

 لمنشر، عمان.
 ( 1761الااادباف، رخاااري و  خااارون : ),أختبرررار راارررن لممصرررفواا  المتتابعرررة المقننرررة لمعرررراقيين 

 مطبعة جامعة الموصل.
 ( 0223الااادليمي ، احساااان عمياااوي ، وعااادنان محماااد المهاااداوي ،)مكتباااة 0،ط القيررراس والتقرررويم،

 احمد الدباف ،بغداد.
  مكتباة الكمياة لمطباعاة التفكيرر وانواعر (،0211)رزوتي ،رعد مهدي وسها اباراهيم عباد الكاريم ،

 والنشر، بغداد.
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 ( 0210الرشاايدي، أحمااد عنيااازان ، ) راعميااة تااادريس المغااة العربياااة باسااموب الحاااوار رااي تحصااايل
جامعة الشرق  ،, رسالة ماجستير من ورةطمبة الص  التاسع وتالكيرهم األستقراةي بدولة الكويت

 األوسط، كمية العموم التربوية.
 ( 0211زكي،حنااان مصااطالا احمااد، )  أثاار اسااتخدام إسااتراتيجية المحطااات العمميااة رااي تاادريس

العمااوم عمااا التحصاايل المعررااي   وتنميااة عمميااات العماام و التالكياار ا بااداعي والدارعيااة نحااو تعماام 
 جامعة بابل . رسالة ماجستير، العموم لدى ت ميا الص  الرابع االبتداةي

  1ج منرايل البحرث اري التربيرة,( ، 1761هيم و محمد أحماد الغناام )الزوبعي، عبد الجميل أبرا ،
 مطبعة جامعة بغداد.

 ( 1772زيتون، عايش ،)دار الشروق، عمان.1، طأسالي  تدريس العموم ، 
                (0221)  ،دار الشروق لمنشر، عمان.أسالي  تدريس العموم  ، 
 (اثاار 0212الزيناااتي ،رااداء محمااود صااالس ح محمااد،) اسااتر اتيجيااة المحطااات العمميااة رااي تنميااة

عمميات العمم ومهارات التالكير التاممي ري العموم لدى طالبات الص  التاسع االساساي راي خاان 
 .الجامعة االس مية ،غزة,رسالة ماجستير من ورة يونس ،

 ( اثار برناامل لتعمايم التالكيار راي حال المشاك ت والتحصايل 0210السعدون،زينة عبد المحسن ،)
الدراسي لدى ت ميا من المرحمة االبتداةية ، اطروحاة دكتاوراغ غيار منشاورة ، جامعاة بغاداد ،كمياة 

 التربية لمعموم الصررة ابن الهيثم .
 ( 0222السعدي، ساهرة عباس تنبر ، )  مهارا  التدريس والتدري  عميها )نماذج تدريبية عمر

 ، مؤسسة الوراق لمطباعة والنشر، عمان.1، طالمهارا (
 ( 1767سمارة، عزياز و خارون ),0، دار الالكار لمنشار، طمبراد  القيراس والتقرويم اري التربيرة ،

 عمان
 (0224شاابر، خمياال ابااراهيم واخاارون ،)دار المناااهل لمنشاار والتوزيااع  1،ط اساسرريا  الترردريس ،

 ،عمان.
 ( 0221شاااحاتة ،حساااان وزينااااب النجااااار ،)دار 1،ط معجررررم المصررررطمحا  التربويررررة والنفسررررية ،

 .المبنانية ، القاهرة  المصرية
 ( 0220الشبمي ،ابراهيم مهدي واخرون ،)دار الشروق ،عمان.1، ط مدخل ال  التربية ، 
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 (0211الشااامري،ثاني حساااين،) اثااار اساااتراتيجيتي المحطاااات العممياااة ومخطاااط البيااات الاااداةري راااي
دكتورار غير اطروحة ، " تحصيل مادة الاليزياء وتنمية عمميات العمم لدى ط ب معاهد المعممين

 ،جامعة بغداد ،كمية التربية لمعموم الصررة ،ابن الهيثم . من ورة
 ( العممية اي ضوء استراتيجية المحطا، 0214الشون ،هادي كالطان وماجد صري  الشيباوي  

 ، دار صالاء لمنشر والتوزيع،عمان .1،طالذكاءا  المتعددة
 ( 0220صبري ،ماهر،)مكتباة الرشاد ة وتكنموجيرا التعمريمالموسوعة العربية لمصرطمحا  التربير،

 لمنشر والتوزيع ،عمان .
 ( 0212العبساااي، محماااد مصاااطالا ، )دار المسااايرة التقرررويم الرررواقعي اررري العمميرررة التدريسرررية ،

  لمنشر، عمان.

 (راعمياااة برناااامل مقتااارح لتنمياااة مهاااارات التالكيااار 0221العتيباااي، خالاااد بااان نهااااس محماااد،)
, رسرررالة ماجسرررتير المرحماااة الثانوياااة بمديناااة الريااااضاالساااتداللي لااادى عيناااة مااان طااا ب 

 ،جامعة الممك سعود ،كمية التربية. من ورة
 (1767العسااا  ،صااالح صااالح باان محمااد ،)المرردخل الرر  البحررث ارري العمرروم السررموكية ،

 ، المديرية العامة لممطبوعات ، الرياض.1ط
  ( اثاار اسااتخدام اسااتراتيجية كموزماااير2002العنبكااي ،سااندس عبااد،)  ومااايرل وينسااون وهيمااداتابا

راااي تنمياااة التالكيااار االساااتداللي واكتسااااب المالااااهيم التاريخياااة واالحتالااااظ بهاااا لااادى طااا ب الصااا  
 جامعة بغداد، كمية الترية ابن رشد. ة دكتورار غير من ورةاطروحالرابع العام، 

 ا التحصاايل أثاار التاادريس باسااتراتيجية المحطااات العمميااة عماا (،0210،وراااء عبااد الاارزاق)العنبكي
،رساالة ماجساتير غيار واالستبقاء راي ماادة العماوم العاماة لادى تمميااات الصا  الخاامس االبتداةي

 منشورة ،جامعة بابل، كمية التربية االساسية.

   ادبحققالادمي قق ل ،( 2991)عبياادات ، قاناا ك، اك يااد عبااد الحاار، اعبااد الاارح ك عااد
 ع  ك. ، 4ط ،دار الفكر  ، أ رار ل،لأت داب ل، فهر  ،

 ( 1775عدس، عبد الرحمن ، )دار الالكر 0، ط0، جمباد  األحصاء اي التربية وعمم النفس ،
 لمطباعة والنشر، عمان.

 ،طرالر راسلادرا ضا تلرادميقر (،1020اسلي  ك ن يف اح د)س    سلط ،  عريفج 
 .،دار صف ء، ع  ك2ط
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 ( 0225العاازاوي، رحاايم يااونس كاارو : )1ط التدريسررية, القيرراس والتقررويم ارري العمميررة ،
 دار دجمة لمنشر، عمان.

 ( 1776عودة، أحمد سميمان : )دار األمل، أربد.0، طالقياس والتقويم اي العممية التدريسية ، 
                (1777 )األصادار الثالاث، دار 0، ط: القياس والتقويم اي العممية التدريسرية ،

 األمل.

 األمل دار ،والتقويم اي العممية التدريسيةالقياس  (:0220) أحمد سميمان ،عودة، 
  عمان.

 ( 0222ع م، ص ح الدين محمود : )  القياس والتقويم التربوي والنفسي )أساسيات  وتطبيقات
 ، دار الالكر العربي لمنشر، القاهرة.1، طوتوجهات  المعاصرة(

  (  0224اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ، )دار الالكااار  1، ط يس التربويرررة والنفسررريةاالختبرررارا  والمقررراي ،
 العربي لمنشر والتوزيع ، القاهرة.

                               (0211 : ) ,)أتقان القياس النفسي الحديث )النظريرا  والطررت
 ، دار الالكر ناشرون وموزعون، عمان.1ط
 ( 0211عمااي ، اسااماعيل ابااراهيم : )" العراقرري واقررا لنظريررة االسررتدالل المنطقرري لررد  المرايررت

"،بحث مقدم الا الندوة العممياة الخامساة راي التالكيار ،مركاز التادريس والتطاوير  االرتقاء المعراي
 ري جامعة الكورة ، الكورة .

 ( اثار اساتراتيجية ثناةياة التحميال والتركياب 0214كاظم ، زهراء رضيوي : ) راي تحصايل طالباات
 رسالة ماجستير غير من ورة ء،الرتبااة ري مادة عمم األحياالص  الرابع العممي والتالكياار عالاي 

 ،كمية التربية لمعموم الصررة ،ابن الهيثم ، جامعة بغداد
 ( 1765الكبيسي، وهيب مجياد و ياونس صاالح الجناابي : )طررت البحرث اري العمروم السرموكية ،

 ، مطبعة التعميم العالي والبحث العممي، بغداد.1ج

 طققرالرقق راسلادرا ضققا تلأتقق داب ل لأ  يقق ل ( : 1002د ح يااد ) ــــــــــااـ، عبااد الااحاا

 ، ع  ك. 2،  كتبة ال مت ع ال رب  ، ط ر ن قش تل(

 ( 1775كريدي، خم  كاظم : )مجمرة ، س مة التصاميم التجريبية ري البحوث التربوياة والنالساية
 (، الجامعة المستنصرية، بغداد.1، عدد)كمية المعممين



...............................................................................................المصادر  78  

 

 

 ( 0212كوارحااة، تيسااير مالمااح : ) القيرراس والتقيرريم وأسررالي  القيرراس والت ررخيي ارري التربيررة
 ، دار المسيرة لمنشر، عمان.1، طالخاصة

 ( 0223الكي ناااي، عباااد   زياااد و نضاااال كماااال الشاااريالين : ) مررردخل الررر  البحرررث اررري العمررروم
 ، دار المسيرة لمنشر، عمان.1، طالتربوية واألجتماعية

 مطبعة جامعة الموصل، بغدادطرت البحث العممي ومنايج ( : 1763) محجوب، وجيه ، 
 (1764مساان ،بااول وجااون كااونجر وجيااروم كاجااان:) ترجمااة د. سرريكولوجية الطفولررة والمرايقررة ،

 احمد عبد العزيز س مة ،مكتبة الال ح ،الكويت.
 ( 0222ممحاام، سااامي محمااد )المساايرة  ، دار1، ط: القيرراس والتقررويم ارري التربيررة وعمررم الررنفس

 لمنشر، عمان.
                       (0212 : )دار المساايرة 4، طمنررايل البحررث ارري التربيررة وعمررم الررنفس ،

 لمنشر، عمان.
 ( 0222النبهان ،موسا :)دار الشروق ،عمان . 1،ط اساسيا  اقياس اي العموم السموكية، 
 (0214نااازو، هيااثم جااورج":)  الرابااع العممااي لمااادة اثاار حااداةق االركااار رااي تحصاايل طمبااة الصاا

،جامعاة بغاداد ،كمياة التربياة لمعماوم رسالة ماجسرتير غيرر من رورة ، الاليزياء وتالكيرهم االستداللي
 الصررة  ابن الهيثم.

 ( 0211الهاشمي، عمي ربياع : )دار غياداء لمنشار،1، طاألن رطة الصرفية والمفراييم العمميرة ، 
 عمان.

 ( 0222الهويااادي، زيااااد : )دار الكتاااااب الجااااامعي 1، طلتقررررويم التربررررويأساسرررريا  القيرررراس وا ،
 لمنشر، العين.

 ( 0226الوكيال، حمماي أحمااد و محماد أمااين المالتاي : )1، طأسررس بنرراء المنررايل وتنظيماتهررا ،
 دار المسيرة لمنشر، عمان.

 ( ،2999ياسف  راد :)  الق هرة دار ال   رف.2، ط  ب  ئلعي لادنفسلادم ، 

 نشارات  -، ع  ك2، طات دابلر راسلادمير (: 2999) اتي قاا ،حسك نشااك ااحيد مير 

 م   ة القد  ال فتاحة.       
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  أ(-8الملحق)

بن الهيثم الى المديرية العامة كمية التربية لمعموم الصرفة / ا –كتاب تسهيل مهمة من جامعة بغداد 
 صالح الدين /الدجيل لتربية
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 ب(-8الملحق)

بن الهيثم الى المديرية العامة كمية التربية لمعموم الصرفة / ا –كتاب تسهيل مهمة من جامعة بغداد 
 صالح الدين /بمد لتربية
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 (أ-8الملحق )

كتاب تسهيل مهمة من المديرية العامة لتربية بمد الى أدارات المدارس الثانوية واألعدادية 
 لمبنات

 

 



 18 ................................................................................................انًالحق

 

 ب(-2ممحق )

من المديرية العامة لتربية الدجيل الى أدارات المدارس الثانوية واألعدادية كتاب تسهيل مهمة 
 لمبنات
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 (أ -8ملحق)
 استبانة تحديد مشكلة البحث

 جامعػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػػػػػػػػداد
 كػميػػة التربيػػػػة لمعمـو الصرفة 
 قسـ العمـو التربوية والنفسية
 الدراسػػات العميا / الماجستيػػر
 استبانة استطالع رأي لتحديد مشكمة البحثـ / 

  ة.....................................................المحترم ةالفاضملست ا    

 طالبات تحصيؿ في العممية المحطات استراتيجية اثر) بػ الموسـو االقياـ ببحثي ةالباحث روـت  
فيكـ ة عيده الباحثتبالنظر لما و  (االستداللي وتفكيرىفً في مادة عمـ االحياء  العممي الرابع الصؼ

كـ عف طريؽ إجابتكـ عف األسئمة تأف  ت لذا ارتأ  مف خبرة ومعرفة في ىذا المجاؿ، ستطمع آرا 
خدمة لمبحث العممي والعامميف بو وجزاكـ  ،دائرة حوؿ أإلجابة التي تراىا مالئمة التالية بوضع 
 هللا خير الجزاء.

 ؟ المحطات العممية ستراتيجية فكرة عف ا / ىؿ لديؾ  1س
 نعـ                                                        ال                                                      

 في مادة عمـ األحياء ؟ الباتعمى تحصيؿ الط يةراض / ىؿ أنت  2س
 ال                                                                          نعـ                                    

 في تدريس الطمبة لمادة عمـ األحياء؟ التفكير االستداللي  يف: ىؿ تعتمد 3س
      ال                                                                   نعـ                                      

 الطريقة التقميدية في تدريس مادة عمـ األحياء؟ يف / ىؿ تعتمد 4س
 ال                                                                     نعـ                                         
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 ب( -3)ممحق 
 الالتي استعين بهم في تحديد مشكمة البحثأسماء المدرسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المُّدرسة  اسم المُّدرس أو المدرسة ت

 اعدادية الدجيل لمبنات وفاء لطيف احمد 1

 اعدادية الدجيل لمبنات ازهار كاظم حميد 2

 ثانوية ذي قار لمبنات سهيمة فاضل عبيد 3

 اعدادية بمد لمبنات لقاء جعفر عباس 4

 اعدادية بمد لمبنات لينا جعفر شكر  5

 اعدادية بمد لمبنات رحيق رعد محمد 6

 اعدادية شهداء بمد لمبنات تغريد طعمه هاشم  7

 اعدادية النور لمبنات جنان عمي حسن 8

 اعدادية النور لمبنات بان نجم عبد هللا  9

 اعداية النور لمبنات كريمة عموان محي  11
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 (8ملحق)

الطالبات في االشهر ودرجات نصف السنة واختبار المعلومات السابقة والذكاء والتفكير  راعما

 االستداللي لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة

اعمار  التسلسل

المجموعة 

 التجريبية

 

 

اعمار 

المجموعة 

 الضابطة

درجات 

نهاية 

الكورس 

االول 

للمجموعة 

 التجريبية

درجات 

نهاية 

الكورس 

االول 

مجموعة لل

 الضابطة

درجات 

اختبار 

المعلومات 

السابقة 

للمجموعة 

 التجريبية

درجات 

اختبار 

المعلومات 

السابقة 

للمجموعة 

 الضابطة

درجات 

اختبار 

الذكاء 

للمجموعة 

 التجريبية

درجات 

اختبار 

الذكاء 

للمجموعة 

 الضابطة

درجات 

امتحان 

اختبار 

فكير الت

االستداللي 

للمجموعة 

 التجريبية 

درجات 

تحان ام

اختبار 

التفكير 

االستداللي 

للمجموعة 

 الضابطة

1 191 181 98 85 17 13 47 29 17 17 

2 192 190 88 91 11 14 42 15 17 13 

3 181 186 98 79 16 13 40 34 27 17 

4 181 190 97 93 19 15 51 41 23 13 

5 189 185 97 79 14 15 49 35 16 9 

6 187 181 89 96 15 12 45 27 15 4 

7 13 183 72 90 15 13 30 49 17 16 

8 188 199 77 98 14 9 46 41 10 21 

9 189 180 97 72 16 14 51 50 22 4 

10 191 196 79 83 16 13 31 24 15 22 

11 181 188 96 79 16 16 57 44 23 26 

12 185 199 86 79 10 14 37 42 18 6 

13 198 187 92 100 13 12 30 41 13 21 

14 189 191 66 58 12 16 36 44 19 18 

15 187 181 76 100 12 15 47 49 20 14 

16 195 190 81 88 16 18 46 10 19 15 

17 188 185 73 75 12 13 28 44 8 15 

18 188 198 68 76 7 11 34 30 22 18 

19 190 192 96 71 11 19 41 39 8 28 

20 197 189 73 100 13 13 33 33 22 20 

21 191 183 86 98 19 14 46 39 10 24 

22 185 192 86 69 14 18 45 49 11 18 

23 193 197 89 78 9 13 35 29 14 11 

24 188 189 56 99 9 13 20 49 20 18 

25 182 191 82 76 11 13 47 39 8 11 

26 197 181 71 72 13 14 41 25 12 7 

27 193 186 72 83 12 15 46 47 20 5 

28 198 185 83 90 13 15 30 19 5 9 

29 194 191 98 79 15 12 50 39 10 6 

30 190 191 98 76 17 13 41 39 4 19 

31 181  85  14  35  4  
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 (5ممحق)

 اختبار المعمومات السابقة في مادة عمم االحياء

 ضعي دائرة حوؿ حرؼ االجابة الصحيحة -س:

 -ىوعمـ :العمـ الذي ييتـ بدراسة التركيب الداخمي لمكائنات الحية  -1

 البيئة -الوراثة                   د -التشريح             ج -الخمية               ب -أ  

 

 النظرية التي تقوؿ اف الحياة نشأت مف تولد تمقائي مف مادة  ميتة ىي النظرية   -2

 الخمؽ الخاص  -الطبيعية              د  -الكونية           ج -تولد الذات        ب -أ

 

 -لقد كانت االرض في بداية نشوئيا مغطاة بغازات ساخنة يعتقد انيا خميط مف:  -3

 الييدروجيف والنتروجيف -أ

 الييدروجيف والنتروجيف وثاني اوكسيد الكاربوف  -ب

 الييدروجيف والنتروجيف وثاني اوكسيد الكاربوف واالوكسجيف  -ج

 الييدروجيف والنتروجيف وثاني اوكسيد الكاربوف واحادي اوكسيد الكاربوف -د 

 

المرحمة التي صنفت الكائنات الحية مف مراتب تصنيفية دنيا وبالتدرج وصوال الى مراتب  -4
 -: مرحمة  عميا ىي

   دراسة االحياء المحمية -د        الوراثة  -ج  التصنيؼ الحديث    -ب  التطور العضوي  -أ 
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 العالـ الذي وضع قانوف التسمية الثنائية ىو:  -5
 داروف  -مندؿ             د -ارسطو          ج -كارلوس لينوس          ب - أ

 

 -اوؿ مف استخدـ النظاـ االصطناعي في التصنيؼ: -6

 اإلغريقيوف  -البابميوف            د -المصريوف           ج -الرومانيوف        ب -أ 

 

تحويؿ المواد الال عضوية الى مواد عضوية ىي  ىالحية التي ليا القابمية عمالكائنات  -7
 الكائنات 

 رميةال -المحممة               د -المنتجة              ج -المستيمكة          ب -أ

 

الطبيعية لمكائف الحي سواء كاف انسانا او حيوانا اواي كائف حي البقعو يسمي الممجئ او   -8
 اخر :

 الموطف  -المجتمع             د -الجماعة            ج -ة              بالبيئ - أ

 

% مف مساحة اليابسة وتتركز في النصؼ الشمالي 21 – 11المنطقة التي تشكؿ حوالي  -9
 مف الكرة االرضية: 

 المراعي -التندرا             د -الصحاري          ج -الغابات           ب - أ

 

 -مياه البحار والمحيطات:تقدر المموحة في  -11

 جزء باأللؼ  25-جزء باأللؼ   د35 -جزء باألؼ   ج55 -جزء باأللؼ  ب 45 -أ 
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 -تتراوح قيمة االس الييدروجيني في المياه الطبيعية بيف: -11
 (  9-4) -(            د 8-4) -(             ج 7-4)  -(            ب 6-4)  - أ

 
 ة الى وجود عنصري :بصورة رئيس ياه البحار والمحيطاتترجع مموحة م -12

 الكاربوف والصوديوـ -أ

 الكمور والصوديوـ  - ب

 النتروجيف والصوديـو   -ج

 االوكسجيف والصوديوـ  -د 

 

   -تقـو بوظائفيا في مدى حراري : تستطيع معظـ النباتات اف -13
 (43-2) -(              د42-2) -(             ج41-2) -(         ب41-2) - أ

 

 -الكائنات المستيمكة الثانوية:تعد  -14
 ىائمات  -مفترسات             د -اكالت اعشاب      ج -اكالت لحـو     ب - أ

 

 -يبمغ تركيز االوكسجيف في الجو حوالي: -15

 %25-%                د24-%                  ج22-%           ب21-أ

 

 -ات:البحيرات التي تكوف ذات مياه رائقة لونيا ازرؽ ىي بحير  -16
 عديمة  -سرة التغذية     دع -قميمة التغذية    ج -غنية التغذية       ب - أ
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 -التصنيؼ الذي يعتمد عمى الصفة الوراثة لمكائف الحي يسمى :  -17

 التطوري  -الوراثي             د -الطبيعي               ج -االصطناعي       ب-أ 

 

 -تنتقؿ االميبا مف مكاف الى اخر بواسطة : -18
 السوط -االىداب            د -الحركة الحمزونية     ج -االقداـ الكاذبة       ب - أ

 

 -كاثر عند عدـ توفر الظروؼ المالئمة :تالحالة التي تمجأ الييا اليوغمينا  في ال -19
 التكيس  -االنشطار        د -االقتراف السممي           ج -التبرعـ             ب - أ

 

يجري داخؿ النظاـ البيئي مف تفاعالت وعالقات بيف المستويات  االىراـ التي تعبر عما -21
 -االغتذائية عمى اساس وزنيا او القيمة الحرارية في داخميا ىي االىراـ:

 البيئية-العددية           د  -الكتمة الحية                ج -الطاقة            ب -أ 
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 السابقةالمعمومات صحيح فقرات اختبار مفتاح ت

 

 االختيار الصحيح تسمسؿ الفقرة االختيار الصحيح تسمسؿ الفقرة
 د 11 ب 1
 ب 12 أ 2
 ج 13 د 3
 أ 14 ج 4
 أ 15 أ 5
 ب 16 ج 6
 ج 17 ب 7
 أ 18 د 8
 د 19 ج 9

 ب 20 ج 10
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 (8ملحق )
 اسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في اجراءات البحث

 المحكميناسماء  ت
المقب 
 العممي

 لمكان العم االختصاص
 طبيعة االستشارة

1 2 3 4 5 6 

 أ.د. اسماعيل ابراهيم عمي 1
عمم النفس 

 التربوي
كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة بغداد
 قسم العموم التربوية والنفسية -/ابن الهيثم

 
    X 

يُاهج وطرائق  أ.د. عهي يحًود اندنيًي 2

   X X X X كهيت انخربيتانجايعت انعراقيت/ انعهووحدريس 

3 
فاطمة عبد االمير 

 الفتالوي
 أ.د.

طرائق تدريس 
 عموم الحياة

كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة بغداد
 قسم العموم التربوية والنفسية -/ابن الهيثم

X 
X X    

 أ.د. اضل جبار عودةف 4
عمم النفس 

 التربوي
التربية لمعموم الصرفة كمية -جامعة بغداد
 قسم العموم التربوية والنفسية -/ابن الهيثم

 
    X 

 أ.د. ماجدة ابراهيم الباوي  5
طرائق تدريس 

 الفيزياء
كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة بغداد
 قسم العموم التربوية والنفسية -/ابن الهيثم

X 
X X X X  

 أ.د. نادية حسين العفون  6
طرائق تدريس 
 عموم الحباة 

كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة بغداد
 قسم العموم التربوية والنفسية -/ابن الهيثم

X 
X X    

 أ.م.د. احمد عبيد حسن 7
طرائق تدريس 

 عموم الحياة
كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة بغداد
 قسم العموم التربوية والنفسية -/ابن الهيثم

X 
X X X  X 

8 
طرائق تدريس  أ.و.د. ثاَي حسيٍ خاجي أ 

 انفيسياء  
 X X X X X X وزرة التربية /ديالى

 أ.د. رائد بايش كطران  9
طرائق تدريس 
 عموم الحياة 

 جامعة سومر /كمية التربية االساسية 
X 

X X    

 أ.م.د. سوزاٌ دريد احًد 11
طرائق تدريس 

 الكيمياء
الصرفة كمية التربية لمعموم -جامعة بغداد
 قسم العموم التربوية والنفسية -/ابن الهيثم

X 
X X    

 X X     وزرة التربية /الكمية التربوية المفتوحة عهى انُفس  أ.م.د. صباح ظاهر َصيف  11

12 
 َصيف جاسى عبيد

 أ.م.د. 
طرائق تدريس 

 الفيرياء
 وزارة التربية /الكمية التربوية المفتوحة 

X 
X X X X X 

13 
عبد  مطشرمنتهى 
 الصاحب

 أ.م.د.
عمم النفس 

 التربوي
 

كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة بغداد
 قسم العموم التربوية والنفسية -/ابن الهيثم

 
    X 
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 طبيعة االستشارة 

 .االهداف السلوكية  .8

 الخطط التدريسية . .8

 اوراق عمل الحطات العلمية . .8

 اختبار المعلومات السابقة . .8

 االختبار التحصيلي. .8

 اختبار التفكير االستداللي . .8

 

 

 

 

 

 

 

14 
طرائق تدريس  م.د. سهيى حوفيق عهي

 عهوو انحياة

كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة بغداد
 والنفسيةقسم العموم التربوية  -/ابن الهيثم

X 
X X X X X 

انعاير عبد انرحًٍ  15

 م.د. يحًود
طرائق تدريس 

 الكيمياء
 كهيت انخربيتانجايعت انعراقيت/

X 
X X X X  

 م.د. ييسوٌ باهر رشاد 16
عمم النفس 

 التربوي
الجامعة المستنصرية /كمية التربية 

 االساسية 
 

    
X 
 

 X X     التربية /الكمية التربوية المفتوحةوزارة  مناهج وطرائق  م.د. َصير خسعم َسال 17

يحسٍ يونود  18

 X X X X X X جايعت حكريج/كهيت انخربيت نهبُاث طرائق تدريس  .مم. انُعيًي

19 
 نًياء عبد انوهاب 

  X X X X X لمبنين د.كهيت بغداد عموم الحياة م 

  X X X X X لمبنين د.كهيت بغداد عموم الحياة م سًير دمحم انكيالَي 21
  X X X X X لمبنين د.كهيت بغداد عموم الحياة م دمحم جوادجاسى  21
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 (أ-7ق)ممح

 آراءالخبراء بشأن اختبار التفكير االستداللياستطالع 

 جامعة بغداد

 كمية التربية لمعمـو الصرفة/ابف الييثـ

 قسـ العمـو التربوية والنفسية

 الماجستير -الدراسات العميا

 طرائؽ تدريس عمـو الحياة

 التفكير االستداللي ـ/ استطالع آراءالخبراء بشأف اختبار

 األستاذالفاضؿ.................................................المحتـر

 المقب العممي...........................التخصص.......................

 مكاف العمؿ.......................................

 السالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو:

استراتيجيةالمحطات العممية في تحصيل طالبات  اثر) بػتروـ الباحثة إجراء بحثيا الموسوـ 
تتمتعوف بو مف  لما ، ونظراوتفكيرهًن االستداللي(  في مادة عمم االحياء الصف الرابع العممي

التفكير االستداللي  خبرة ودراية عممية في مجاؿ تخصصكـ تضع الباحثة بيف أيديكـ اختبار
 ومقترحاتكـ بشأف مدى صالحية فقرات االختبارلمتفضؿ باالطالع عميو وبياف مالحظاتكـ 

 وحذؼ اوتعديؿ بعض الفقرات.

 مع فائؽ الشكروالتقدير

 المشرؼ                                                                 الباحثة

 أ.ـ .د.سالـ عبدهللا سمماف                                          مروة باسـ صالح
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        الفرعي  االختبار
 نوعو

 يحتاج اليصمح يصمح  مصدرىا فقرات االختبار االستداللي
الى 

 تعديؿ 
االستدالؿ 
 التناسبي

حقوؿ دواجف فأذا كاف  مزرعة تحتوي-1
فأف االؼ ( 10عدد الدجاج في حقميف )

  :قوؿ دواجف ىوح( 8عددىا في )
 الؼ(40)-أ
 الؼ(45)-ب
 الؼ(50)-ج
 الؼ(55)-ج
( احواض سمؾ تتسع 5عممت  )إذا  -2
( سمكة فأف عدد االحواض التي 25ؿ)

  :سمكة ىي 100)ػ )تتسع ؿ
 15-أ
 20-ب
 25-ج
 30-د
( حبات مف الفراولة 4اذا عممت اف )-3

تكفي لمحصوؿ عمى قدحيف مف العصير 
،فأف عدد االقداح التي يمكف الحصوؿ 

 ( حبات مف الفراولة ىي 6عمييا مف )
 3-أ
 4-ب
 5-ج
 6-د

 الباحثةاعداد 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
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%مف طالبات صؼ  20اذاعممت  اف-4
الرابع العممي يتعممف المغة الفرنسية 

طالبة يتعممف المغة االنكميزي  (20والباقي)
،فأف عدد الطالبات الالتي تعممف المغة 

 الفرنسية 
 (طالبات .4)-أ 
 طالبات.(5)-ب
 طالبات.(10)-ج
 طالبة .(15)-د
 
ذا كػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػدد اشػػػػػػػػػػػجار الصػػػػػػػػػػػنوبر   -5

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حديقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطيمة 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ـ(6سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحتيا)م
(اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجار،ف ف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددىا 10ـ(ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو)4)

ـ( 8فػػػػػػػػػػػػي حديقػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػتطيمة مسػػػػػػػػػػػػاحتيا)
 ـ ( ىو6في )

 .20-أ
 25.-ب
 30.-ج
 35.-د
 
 
( عمبة جبف في 50معمؿ الباف ينتج ) -6

الساعة الواحدة ،ف ف عدد الساعات التي 
 (عمبة ىي200يحتاجيا المعمؿ إلنتاج )

 ساعات.3-أ
 ساعات.4-ب
 ساعات.5-ج
 ساعات.6-د

 احثةالباعداد 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة  اعداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعداد
 الباحثة
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(كيمو طحيف ،فأعدت منيا 2لدى ليمى ) -7
( قوالب مف الكعؾ المحمى،ف ف كمية 4)

( 10الطحيف التي تحتاجيا ليمى العداد )
 قوالب ىي

 كيموات. 5-أ
 كيموات.6-ب
 ( كيموات.7)-ج
 ( كيموات.8)-د
 
 
اذاعممت  اف عدد الزائريف في حديقة  -8

( شخص (200الحيواف في اليـو الواحد ىو
 ( اياـ ىو5الزوار في )،ف ف عدد 

 .(زائر(1000 -أ
 (زائر.2000)-ب
 (زائر.3000)-ج
 (زائر .4000)-د
 
 
(متر 400)حديقةمساحتيا-9

( متر،ف ذا 20(متر وعرضيا )20طوليا)
ىناؾ حديقة اخرى مساحتيا نفس كاف 
(ف ف 25ة االولى وكاف عرضيا)حمسا

 طوليا يساوي
 متر.14))-أ
 (متر.(15-ب
 (متر . (16-ج
 متر.( 17)-د

 الباحثة  اعداد
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة  اعداد
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة  اعداد
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االستدالؿ 
 االحتمالي 

قامت مدرسة باختبار مجموعة مف  -10
الطالبات فوجدت اف عدد الراسبات بسبب 
سؤاؿ اكمؿ الفراغات اكثر مف عدد 
الراسبات في سؤاؿ الصح والخطأ،فأف 

 احتماؿ الرسوب يرجع الى 
 صعوبة سؤاؿ الفراغات. -أ
نسبة التخميف في سؤاؿ الصح. والخطأ -ب

 اعمى مف سؤاؿ اكمؿ الفراغات.
رة اف تكوف الطالبات ليس بالضرو  -ج

 ناجحات.
 وضوح فقرات الصح والخطأ.-د
 

(ايشاربات 4اذاكاف لدى زينب ) -11
(احذية مختمفة االلواف 3مختمفة االلواف و)

( حقائب مختمفة االلواف ،فبكـ 5ايضا و)
زي مختمؼ مف ايشارب وحذاء وحقيبة 

 يمكف اف تظير بو زينب
 .20-أ 
 .60-ب
 .15-ج
 .25-د
 

الؼ بطاقة يانصيب اذا بيعت -12
واشتريتي انتي بطاقة واحدة فأف احتماؿ 

 فوز بطاقتؾ  ىو
 بااللؼ.1-أ
 بالمئة.1-ب
 بالمميوف. 1-ج
 بالمميار.1 -د

 اعداد الباحثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد 
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ذي  في امتحاف االختيار مف متعدد-13
اذاكاف الطالب اليعرؼ االربع بدائؿ 

  االجابة الصحيحة واعتمد عمى التخميف
 ،فأف احتمالية صحة تخمينو ىي 

 ر%.صف-أ
 %.25-ب
 %.50-ج
 %.100-د
 
 

(خريجة لمتعييف 16(خريجا و)32تقدـ)-14
في احدى الشركات ف ذا عممت اف مدير 
الدائرة يحتاج الى موظؼ واحد وسوؼ 
يختاره عف طريؽ القرعة )كتابة كؿ اسـ مف 
اسماء الخريجيف مف الذكور واالناث عمى  
ورقة منفصمة ووضعيـ في عمبة ثـ سحب 

ؽ بحيث يتـ اختيار الموظؼ احد ىذه االورا
و عمى ىذه الورقة التي تـ الذي يكوف اسم

ف ف احتماؿ اف يكوف الموظؼ  سحبيا(
 المختار مف االناث

 (.1مف 1)-أ
 .(2مف 1)-ب
 .(3مف 1)-ج
 (.4مف 1)-د
 
 
 
 
 

 (156: 2116نازو،)

 
 
 
 
 
 
 
 
 (154: 2116زو،)نا
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اذا كنتي ترغبيف في شراء حقيبة -15
ووجدتي حقيبتيف معروضتيف لمبيع سعر 

دينار وىي  تقاـو ( الؼ 20الحقيبة االولى )
سنوات وسعر الحقيبة الثانية 3لمدة
ة (االؼ دينار وىي تقاوـ لسنة واحد10)

 فاالحتماؿ االفضؿ شراء
 (االؼ دينار.10الحقيبة التي سعرىا )-أ
 ( الؼ دينار.20الحقيبة التي سعرىا ) -ب
 .(الؼ دينار15ابحث عف حقيبة سعرىا)-ج

 د. الاشتري أي حقيبة.
 
 

( قطعة مف 21عمى )صندوؽ يحتوي -16
الحمويات المتنوعة في الطعـ والموف 

 ،وعممت  اف فيو قطع بطعـ
 ( البرتقاؿ ولونيا احمر3)
 ( البرتقاؿ ولونيا اصفر 4)
 ( البرتقاؿ ولونيا اخضر 5)
 ( الفراولة ولونيا احمر 4)
 ( الفراولة ولونيا اصفر 2)
 ( الفراولة ولونيا اخضر 3)

ماىو احتماؿ اف يكوف لوف قطعة الحمويات 
حمراء اذا مددت يدؾ الى ىذا الصندوؽ 

 وعينيؾ مغمضتيف لتأخذ واحدة منيا 
 (.1مف 1)-أ
 (.2مف 1)-ب
 (.3مف 1)-ج
 (.4مف 1)-د
 

 الباحثة اعداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (155، 2116نازو)
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اربع دبموماسييف اجانب :سويدي -17
،الماني ،برازيمي ،امريكي يسافروف عمى 

فرنسية متف طائرة ،يقرأ السويدي وااللماني ال
فقط باالضافة لمغتييما االصمية والبرازيمي 
يقرأ فقط االلمانية باالضافة الى لغتو 
االصمية واالمريكي يقرأ فقط االنجميزية 
،واحد منيـ اعطى الجريدة المكتوبة بمغتو 
االـ الى شخص اخر يقرأ ىذه المغة ،لمف 

 اعطيت الجريدة؟
 السويدي.-أ
 االلماني.  -ب
 االنكميزي.  -ج
 غير ذلؾ.-د
 

التقى ثالث اصدقاء في متنزه فشاىدوا -18
حشرة عديمة الشكؿ فأتفؽ الثالث عمى 

 نقميا الى احد المؤسسات العممية االتية 
 متحؼ التاريخ الطبيعي . -أ
 دائرة البيئة والتموث .-ب
 دائرة البحث والتطوير العممي .-ج
 دائرة الخدمات الصحية .-د
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 898 ................................................................................................انًالحق

 

 
 

االستدالؿ 
 التركيبي

ولدت زينب بعد نور وقبؿ نور ولدت  -19
 لمى فأي الترتيب لوالدتيف اصح

 زينب ثـ نور ثـ لمى.-أ
 لمى ثـ نور ثـ زينب.  -ب
 نور ثـ لمى ثـ زينب .-ج
 .نور ثـ زينب ثـ لمى-د
 

( ارنب ف ذا كاف 24مزارع يمتمؾ ) -20
عدد االرانب البيضاء ضعؼ عدد االرانب 

 ءالسوداء ،فما عدد االرانب البيضا
 .8-أ
 .24-ب
 .16-ج
 .18-د
 

لديؾ في سمة الفاكية عدد مف حبات  -21
التفاح يعادؿ نصؼ عدد حبات المشمش 
وكاف عدد حبات الميموف ضعؼ عدد 

( (حبات 10حبات التفاح ف ذا كاف لديؾ 
 فاكية فكـ يكوف لديؾ  مف حبات الميموف

 .2-أ 
 .8-ب
 . 5-ج
 .6-د 
 
 
 
 
 

 الباحثةاعداد 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
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أكمتو اكمت سيى ثالثة اضعاؼ ما  -22
تبارؾ مف البسكويت ولكنيا اكمت نصؼ ما 

(قطع فكـ قطعة 8اكمتو اسيؿ والتي اكمت)
 اكمت تبارؾ 

 .2-أ 
 3.-ب
 .4-ج
 5.-د 
 
 

تشمؿ مرحمة التسمية العممية التي  -23
وضعيا كارلوس ليينوس عمى اسميف ىو 
اسـ الجنس واسـ النوع ومرحمة التطور 
العضوي اوضحت اف ىناؾ تغيرا مستمرا 
لمكائنات الحية مما يؤدي الى ظيور انواع 
جديدة ،اما مرجمة التصنيؼ الحديث فقد 
اتفؽ العمماء عمى التوصؿ لمفيوـ عممي 
يحدد النوع مف خالؿ المفيوـ السكاني لمنوع 
مع االخذ بنظر االعتبار العالقة الطبيعية 
بيف الكائنات الحية كالتركيب والوراثة 

حمة التصنيؼ وغيرىا لذا نستطيع اف نعد مر 
 الحديث

اعتمدت عمى المرحمتيف )التسمية العممية -أ
 والتطور العضوي معا(.

سير المرحمتيف وظيرت بتفسير الغت تف -ب
 .اخر
 اعتمدت عمى مرحمة التسمية العممية. -ج
 اعتمدت عمى مرحمة التطور العضوي.-د
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
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ىبة تقؼ بيف ىدى وريـ ،ىدى في  -24
 يسار ىبة ىذا يعني بأف ريـ واقفة في 

 يسارىدى .-أ
 يميف ىدى . - ب
 وىدى.يسار ىبة -ج
 .يميف ىبة -د
 
 

مجموع رواتب موظفيف دائرة البيئة  -25
( مميوف فكـ 20والتموث في الشير الواحد)

 يكوف مجموع رواتبيـ في السنة 
 .مميوف -(230)أ
 ( مميوف. 250)-ب
 مميوف. 260))-ج
 (مميوف.240)-د
 

يعد الفسفور عنصرا لبناء العظاـ  -26
واالسناف وىو يدخؿ في وىو يدخؿ في 

(،االلباف ATPتكويف جزيئات الطاقة)
تحتوي عمى نسبة عالية مف الفسفور،لذا 

 ف ف قمة تناوؿ االلباف يؤدي الى 
 االجياد والتعب. -أ
 االصابة بامراض القمب. -ب
 مراض الجياز التنفسي.االصابة بأ -ج
 االصابة بامراض الغدة الدرقية.-د
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
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صندوؽ كؿ واحد يحتوي (14شحف ) -27
( بيضة ،عندوصوؿ الشحنة وجد 30عمى )
( بيضة غير صالحة  عدد 200اف )

 البيض الصالح لمبيع
 .220-أ
 230.-ب
 .240-ج
 .250-د
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 

االستدالؿ 
 االستنباطي 

الجزر مف الخضروات التي تحتوي  -28
(يقوي البصر A(وفيتاميف )(Aعمى فيتاميف 

 ،لذا ف ف
 عدـ تناوؿ الجزر يضعؼ البصر. -أ
 الجزر افضؿ الخضروات .-ب
 بعض الخضروات تقوي البصر. -ج
 عدـ تناوؿ الخضروات يضعؼ البصر.-د
 

سارة حصمت عمى درجة اعمى مف  -29
ىاجر في امتحاف االحياء واقؿ مف شيد 
وندى لذا يفترض التي حصمت عمى اقؿ 

 درجة بينيف ىي
 سارة .-أ
 ىاجر. -ب
 شيد.-ج
 ندى.-د
 
 
 
 

 الباحثةاعداد  
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
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المغذيات الكبيرة ىي التي يحتاج ليا  -30
االنساف بكميات كثيرة مثؿ الكالسيـو 
 ،الحميب يحتوي عمى الكالسيـو لذا يفترض

 تناوؿ الحميب بكميات كثيرة .-أ
جميع مشتقات الحميب تحتوي عمى -ب

 الكالسيوـ.
قمة تناوؿ الحميب يؤدي الى نقص -ج

 الكالسيـو في الجسـ .
افضؿ االنواع التي تحتوي عمى الحميب -د

 الكالسيوـ.
 
 

بعض الطالب ينجحوف ،والنجاح  -31
 بدوف دراسة اذف يفترض بػػ

 الدارسيف ينجحوف. -أ
 الطالب يدرسوف.-ب
 الناجحيف اليدرسوف. -ج
 الدارسيف ال ينجحوف .-د
 

(يوـ ،ربع السنة 360السنة تساوي ) -32
 (،لذا يفترض اف نصؼ السنة تساوي90)
 يوـ.   160-أ
 يوـ. 170-ب
 يـو . 180-ج
 يوـ. 190-د
 
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (161:  2116نازو،)

 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
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لممادة في الحالة الصمبة شكؿ ثابت  -33
وحجـ ثابت ،وفي الحالة الغازية ليا شكؿ 
متغير وحجـ متغير ،وفي الحالة السائمة ليا 

 شكؿ متغير وحجـ ثابت ،ف ف لمماء
 شكؿ متغير وحجـ متغير.-أ
 شكؿ متغير وحجـ ثابت. -ب
 متغير.شكؿ ثابت وحجـ -ج
 شكؿ ثابت وحجـ ثابت .-د
 
 
 

( بالواىب العاـ Oيدعى صنؼ الدـ ) -34
أي يمكف اف يعطي الدـ لمصنوؼ االخرى 

( بالمستمـ العاـ أي ABويدعى صنؼ الدـ )
انو يمكف اف يأخذ الدـ مف الصنوؼ 

( وعمياء +Bاالخرى. سرى صنؼ دميا )
( وسجى صنؼ دميا +Oصنؼ دميا )

(AB+و ىذا يعني اف ا ) ف عمياء تستطيع
 اف تعطي الدـ لػػ

 سرى فقط.-أ
 سجى فقط.-ب
 سرى وسجى. -ج
 ال تستطيع اف تعطي دـ.-د
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
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في الصيؼ يقصر الميؿ ويطوؿ  -35
 النيار، وفي الشتاء بالعكس ،اذف

 نيارالشتاء اطوؿ مف نيار الصيؼ.-أ
 نيارالشتاءاقصرمف نيار الصيؼ.-ب
 ليؿ الصيؼ اطوؿ مف ليؿ الشتاء.-ج
 نيارالشتاء اجمؿ مف نيار الصيؼ.-د
 

 اذاكاف ؿ=ع ،س=ؿ فأف -36
 )س=ع(.-أ
 (.ع>)س-ب
 ع(.<)س-ج
 )ؿ=س(.-د

 الباحثة اعداد
 
 
 
 

 الباحثة اعداد
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 مفاتيح تصحيح فقرات اختبار التفكير االستداللي

 االختيار الصحيح تسمسؿ الفقرة االختيار الصحيح تسمسؿ الفقرة
 ب 19 أ 1
 ج 20 ب 2
 أ 21 أ 3
 ج 22 ب 4
 أ 23 أ 5
 د 24 ب 6
 د 25 أ 7
 أ 26 أ 8
 أ 27 ج 9

 ج 28 ب 10
 ب 29 ب 11
 أ 30 أ 12
 أ 31 ب 13
 ج 32 ب 14
 ب 33 ب 15
 ج 34 ج 16
 ب 35 د 17
 أ 36 ج 18
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 ب(-7ممحق)

 اخنبار التفكير االستداللي بصيغته النهائية

قوؿ ح( 8فأف عددىا في ) االؼ (10حقوؿ دواجف فأذا كاف عدد الدجاج في حقميف ) مزرعة تحتوي -1
 ىو  دواجف

 الؼ.(40)-أ
 .الؼ(45)-ب
 .الؼ(50)-ج
 .الؼ(55)-ج
 
 
 
 سمكة ىي  100( سمكة فأف عدد االحواض التي تتسع لػ 25( احواض سمؾ تتسع ؿ)5إذا عممت  ) -2
 .15-أ
 20.-ب
 .25-ج
 .30-د
 
 
 
( حبات مف الفراولة تكفي لمحصوؿ عمى قدحيف مف العصير ،فأف عدد االقداح التي 4اذا عممت اف )-3

 ( حبات مف الفراولة ىي 6يمكف الحصوؿ عمييا مف )
 .3-أ 
 .4-ب
 .5-ج
 .6-د
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طالبة يتعممف  (20%مف طالبات صؼ الرابع العممي يتعممف المغة الفرنسية والباقي) 20اذاعممت  اف -4
 المغة االنكميزية ،فأف عدد الطالبات الالتي تعممف المغة الفرنسية 

 (طالبات.4)-أ
 طالبات.(5)-ب
 طالبات.(10)-ج
 طالبة .(15)-د
 
 ـ( في 6اذا كاف عدد اشجار الصنوبر في حديقة مستطيمة مساحتيا)-5
 ـ (ىو6ـ( في )8(اشجار،ف ف عددىا في حديقة مستطيمة مساحتيا)10ـ(ىو)4)
 .20-أ 
 .25-ب
 .30-ج
 .35-د
 
 
( عمبة جبف في الساعة الواحدة ،ف ف عدد الساعات التي يحتاجيا المعمؿ إلنتاج 50معمؿ الباف ينتج )-6
 (عمبة ىي200)
 .ساعات3-أ 
 ساعات.4-ب
 ساعات.5-ج
 ساعات.6-د
 
 
( قوالب مف الكعؾ المحمى،ف ف كمية الطحيف التي تحتاجيا 4(كيمو طحيف ،فأعدت منيا )2لدى ليمى )-7

 ( قوالب ىي10ليمى العداد )
 كيموات. 5-أ
 كيموات.6-ب
 ( كيموات.7)-ج
 ( كيموات.8)-د
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( 5( شخص ،ف ف عدد الزوار في )(200الحيواف في اليـو الواحد ىواذاعممت  اف عدد الزائريف في حديقة -8
 اياـ ىو

 (زائر.(1000 -أ
 (زائر.2000)-ب
 (زائر.3000)-ج
 (زائر .4000)-د
 
( متر،ف ذا كاف ىناؾ حديقة اخرى مساحتيا نفس 20(متر وعرضيا )20(متر طوليا)400)حديقةمساحتيا-9

 ي(ف ف طوليا يساو 25مساجة االولى وكاف عرضيا)
 متر.14))-أ
 (متر.(15-ب
 (متر . (16-ج
 ( متر.17)-د
 
 

قامت مدرسة باختبار مجموعة مف الطالبات فوجدت اف عدد الراسبات بسبب سؤاؿ اكمؿ الفراغات اكثر -10
 مف عدد الراسبات في سؤاؿ الصح والخطأ،فأف احتماؿ الرسوب يرجع الى 

 صعوبة سؤاؿ الفراغات. -أ
 .الصح والخطأ اعمى مف سؤاؿ اكمؿ الفراغاتنسبة التخميف في سؤاؿ -ب
 ليس بالضرورة اف تكوف الطالبات ناجحات. -ج
 وضوح فقرات الصح والخطأ.-د
 
 

( حقائب مختمفة 5(احذية مختمفة االلواف ايضا و)3(ايشاربات مختمفة االلواف و)4اذاكاف لدى زينب )-11
 تظير بو زينب االلواف ،فبكـ زي مختمؼ مف ايشارب وحذاء وحقيبة يمكف اف

 .20-أ
 .60-ب
 15.-ج
 .25-د
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 اذا بيعت الؼ بطاقة يانصيب واشتريتي انتي بطاقة واحدة فأف احتماؿ فوز بطاقتؾ  ىو-12
 بااللؼ.1-أ
 بالمئة.1-ب
 بالمميوف. 1-ج
 .بالمميار1 -د
 
 

في امتحاف االختيار مف متعدد اذاكاف الطالب اليعرؼ االجابة الصحيحة واعتمد عمى التخميف ،فأف  -13
 احتمالية صحة تخمينو ىي 

 صفر%.-أ
 %.25-ب
 %.50-ج
 %.100-د
 
 

(خريجة لمتعييف في احدى الشركات ف ذا عممت اف مدير الدائرة يحتاج الى 16(خريجا و)32تقدـ)-14
عف طريؽ القرعة )كتابة كؿ اسـ مف اسماء الخريجيف مف الذكور واالناث عمى  موظؼ واحد وسوؼ يختاره 

ورقة منفصمة ووضعيـ في عمبة ثـ سحب احد ىذه االوراؽ بحيث يتـ اختيار الموظؼ الذي يكوف اسمو عمى 
 ىذه الورقة التي تـ سحبيا(

 ف ف احتماؿ اف يكوف الموظؼ المختار مف االناث
 (.1مف 1)-أ
 .(2مف 1)-ب
 (.3مف 1)-ج
 (.4مف 1)-د
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( الؼ 20اذا كنتي ترغبيف في شراء حقيبة ووجدتي حقيبتيف معروضتيف لمبيع سعر الحقيبة االولى )-15
 (االؼ دينار وىي تقاوـ لسنة واحد10سنوات وسعر الحقيبة الثانية )3دينار وىي  تقاوـ لمدة

 فاالحتماؿ االفضؿ شراء
 دينار.(االؼ 10الحقيبة التي سعرىا )-أ
 ( الؼ دينار.20الحقيبة التي سعرىا ) -ب
 (الؼ دينار.15ابحث عف حقيبة سعرىا)-ج

 د. الاشتري أي حقيبة.
 
 
 

 ( قطعة مف الحمويات المتنوعة في الطعـ والموف ،وعممت  اف فيو قطع بطعـ21صندوؽ يحتوي عمى )-16
 ( البرتقاؿ ولونيا احمر3)
 ( البرتقاؿ ولونيا اصفر 4)
 ( البرتقاؿ ولونيا اخضر 5)
 ( الفراولة ولونيا احمر 4)
 ( الفراولة ولونيا اصفر 2)
 ( الفراولة ولونيا اخضر 3)

ماىو احتماؿ اف يكوف لوف قطعة الحمويات حمراء اذا مددت يدؾ الى ىذا الصندوؽ وعينيؾ مغمضتيف 
 لتأخذ واحدة منيا 

 (.1مف 1)-أ 
 (.2مف 1)-ب
 (.3مف 1)-ج
 (.4مف 1)-د
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اربع دبموماسييف اجانب :سويدي ،الماني ،برازيمي ،امريكي يسافروف عمى متف طائرة ،يقرأ السويدي -17
وااللماني الفرنسية فقط باالضافة لمغتييما االصمية والبرازيمي يقرأ فقط االلمانية باالضافة الى لغتو االصمية 

لمكتوبة بمغتو االـ الى شخص اخر يقرأ ىذه المغة واالمريكي يقرأ فقط االنجميزية ،واحد منيـ اعطى الجريدة ا
 ،لمف اعطيت الجريدة؟

 السويدي. -أ 
 االلماني.  -ب
 االنكميزي.  -ج
 غير ذلؾ.-د
 

التقى ثالث اصدقاء في متنزه فشاىدوا حشرة عديمة الشكؿ فأتفؽ الثالث عمى نقميا الى احد  -18
 المؤسسات العممية االتية 

 متحؼ التاريخ الطبيعي.  -أ
 دائرة البيئة والتموث .-ب
 دائرة البحث والتطوير العممي. -ج
 رة الخدمات الصحية .دائ-د

 ولدت زينب بعد نور وقبؿ نور ولدت لمى فأي الترتيب لوالدتيف اصح -19
 زينب ثـ نور ثـ لمى.-أ
 لمى ثـ نور ثـ زينب.  -ب
 نور ثـ لمى ثـ زينب .-ج
 ثـ لمى.نور ثـ زينب -د

( ارنب ف ذا كاف عدد االرانب البيضاء ضعؼ عدد االرانب السوداء ،فما عدد االرانب 24مزارع يمتمؾ )-20
 البيضاء

 .8-أ  
 .24-ب
 .16-ج
 .18-د
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لديؾ في سمة الفاكية عدد مف حبات التفاح يعادؿ نصؼ عدد حبات المشمش وكاف عدد حبات الميموف -21
)ضعؼ عدد حبات التفاح ف ذا كاف ل  (حبات فاكية فكـ يكوف لديؾ  مف حبات الميموف10ديؾ 

 .2-أ 
 .8-ب
 .5-ج
 .6-د
 
 

اكمت سيى ثالثة اضعاؼ ما أكمتو تبارؾ مف البسكويت ولكنيا اكمت نصؼ ما اكمتو اسيؿ والتي -22
 (قطع فكـ قطعة اكمت تبارؾ 8اكمت)

 .2-أ 
 .3-ب
 .4-ج
 5-د
 
 

كارلوس ليينوس عمى اسميف ىو اسـ الجنس واسـ النوع تشمؿ مرحمة التسمية العممية التي وضعيا -23
ومرحمة التطور العضوي اوضحت اف ىناؾ تغيرا مستمرا لمكائنات الحية مما يؤدي الى ظيور انواع جديدة 
،اما مرجمة التصنيؼ الحديث فقد اتفؽ العمماء عمى التوصؿ لمفيوـ عممي يحدد النوع مف خالؿ المفيـو 

بنظر االعتبار العالقة الطبيعية بيف الكائنات الحية كالتركيب والوراثة وغيرىا لذا  السكاني لمنوع مع االخذ
 نستطيع اف نعد مرحمة التصنيؼ الحديث

 اعتمدت عمى المرحمتيف )التسمية العممية والتطور العضوي معا(.-أ
 الغت تفسير المرحمتيف وظيرت بتفسير اخر . -ب
 اعتمدت عمى مرحمة التسمية العممية .-ج
 اعتمدت عمى مرحمة التطور العضوي.-د



 881 ................................................................................................انًالحق

 

 ىبة تقؼ بيف ىدى وريـ ،ىدى في يسار ىبة ىذا يعني بأف ريـ واقفة في -24
 يسارىدى .-أ
 يميف ىدى.  -ب
 وىدى.يسار ىبة -ج
 .يميف ىبة -د
 

( مميوف فكـ يكوف مجموع رواتبيـ في 20مجموع رواتب موظفيف دائرة البيئة والتموث في الشير الواحد) -25
 السنة 

 مميوف .(230(-أ 
 ( مميوف. 250)-ب
 مميوف. 260))-ج
 (مميوف.240)-د
 
 

يعد الفسفور عنصرا لبناء العظاـ واالسناف وىو يدخؿ في وىو يدخؿ في تكويف جزيئات -26
 (،االلباف تحتوي عمى نسبة عالية مف الفسفور،لذا ف ف قمة تناوؿ االلباف يؤدي الى ATPالطاقة)

 االجياد والتعب. -أ
 االصابة بامراض القمب. -ب
 االصابة بأمراض الجياز التنفسي. -ج
 االصابة بامراض الغدة الدرقية.-د
 

( بيضة غير 200) ( بيضة ،عندوصوؿ الشحنة وجد اف30صندوؽ كؿ واحد يحتوي عمى )(14شحف )-27
 صالحة  عدد البيض الصالح لمبيع

 .220-أ 
 .230-ب
 .240-ج
 .250-د
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 (يقوي البصر ،لذا ف فA(وفيتاميف )(Aالجزر مف الخضروات التي تحتوي عمى فيتاميف -28
 عدـ تناوؿ الجزر يضعؼ البصر .-أ
 الجزر افضؿ الخضروات .-ب
 بعض الخضروات تقوي البصر. -ج
 الخضروات يضعؼ البصر.عدـ تناوؿ -د
 
 

سارة حصمت عمى درجة اعمى مف ىاجر في امتحاف االحياء واقؿ مف شيد وندى لذا يفترض التي -29
 حصمت عمى اقؿ درجة بينيف ىي

 سارة .-أ
 ىاجر. -ب
 شيد.-ج
 ندى.-د
 
 

عمى المغذيات الكبيرة ىي التي يحتاج ليا االنساف بكميات كثيرة مثؿ الكالسيوـ ،الحميب يحتوي -30
 الكالسيـو لذا يفترض

 تناوؿ الحميب بكميات كثيرة .-أ
 جميع مشتقات الحميب تحتوي عمى الكالسيوـ.-ب
 قمة تناوؿ الحميب يؤدي الى نقص الكالسيـو في الجسـ. -ج
 الحميب افضؿ االنواع التي تحتوي عمى الكالسيوـ.-د
 
 

 بعض الطالب ينجحوف ،والنجاح بدوف دراسة اذف يفترض بػػ-31
 الدارسيف ينجحوف. -أ
 الطالب يدرسوف.-ب
 الناجحيف اليدرسوف. -ج
 الدارسيف ال ينجحوف .-د
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 (،لذا يفترض اف نصؼ السنة تساوي90(يـو ،ربع السنة )360السنة تساوي ) -32
 يوـ.   160-أ
 يوـ. 170-ب
 يـو . 180-ج
 يوـ. 190-د
 

الغازية ليا شكؿ متغير وحجـ متغير ،وفي  لممادة في الحالة الصمبة شكؿ ثابت وحجـ ثابت ،وفي الحالة-33
 الحالة السائمة ليا شكؿ متغير وحجـ ثابت ،ف ف لمماء

 شكؿ متغير وحجـ متغير.-أ
 شكؿ متغير وحجـ ثابت. -ب
 شكؿ ثابت وحجـ متغير.-ج
 شكؿ ثابت وحجـ ثابت .-د
 
 

ويدعى صنؼ الدـ ( بالواىب العاـ أي يمكف اف يعطي الدـ لمصنوؼ االخرى Oيدعى صنؼ الدـ )-34
(AB( بالمستمـ العاـ أي انو يمكف اف يأخذ الدـ مف الصنوؼ االخرى. سرى صنؼ دميا )B+ وعمياء )

 ( و ىذا يعني اف اف عمياء تستطيع اف تعطي الدـ لػػ+AB( وسجى صنؼ دميا )+Oصنؼ دميا )
 سرى فقط.-أ
 سجى فقط.-ب
 سرى وسجى. -ج
 ال تستطيع اف تعطي دـ.-د
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 يؼ يقصر الميؿ ويطوؿ النيار، وفي الشتاء بالعكس ،اذففي الص-35
 نيارالشتاء اطوؿ مف نيار الصيؼ.-أ
 نيارالشتاءاقصرمف نيار الصيؼ.-ب
 ليؿ الصيؼ اطوؿ مف ليؿ الشتاء.-ج
 نيارالشتاء اجمؿ مف نيار الصيؼ.-د
 

 اذاكاف ؿ=ع ،س=ؿ فأف-36
 )س=ع(.-أ
 (.ع>)س-ب
 ع(.<)س-ج
 )ؿ=س(.-د
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 (1ملحق)

 استبانة صالحية االغراض السلوكية

 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم 

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الماجستير -الدراسات العليا

 طرائق تدريس علوم الحياة 

 

 م/ استبانة اراء الخبراء بشأن صالحية االغراض السلوكية         

 

 الفاضل.................................................المحترماألستاذ 

 اللقب العلمي...........................التخصص.......................

 مكان العمل.......................................

                          السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:                                          

اثر استراتيجية المحطات العلمية  في تحصيل طالبات ) تروم الباحثة إجراء بحثها الموسوم بـ

, ونظرا لما تتمتعون به من  وتفكيرهًن االستداللي( في مادة علم االحياء الصف الرابع العلمي

خبرة ودراية علمية في مجال تخصصكم تضع الباحثة بين أيديكم هذه االغراض السلوكية 

لمعرفة ارائكم في سالمتها وصالحيتها واضافة اوحذف او تعديل ماترونه مناسبا, وقامت 

حياء للصف الباحثة بصياغة االغراض السلوكية للفصول الخمسة االخيرة من كتاب مادة علم اال

 الرابع العلمي وحسب تصنيف بلوم)تذكر ,استيعاب, تطبيق ,تحليل ,تركيب , تقويم (.

 مع فائق الشكر والتقدير                                                                           

 الباحثة                 المشرف                                                         

 حمروة باسم صال                                                    د.سالم عبد هللا سلمانم.أ. 
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االحياء للصف الرابع  علم من كتاب االغراض السلوكية للفصول الخمسة االخيرة

 العلمي

 الغرض السموكي ت
 يتوقع من الطالبة ان تكون قادرة عمى ان:   

غير  صالح المستوى
 صالح

 المالحظات

 الفصل السابع )تالؤم الحيوان مع البيئه

التي جعميا مالئمة لكؿ  تذكر التكيفات التركيبية لمكائنات 1
 موطف مائي

    تذكر

    تذكر تعدد الصفات العامة لألسماؾ 2
تعمؿ انتاج االسماؾ العظمية بيوضا كثيرة جدا تفوؽ في  3

 اعدادىا جميع الفقريات
    استيعاب

    تذكر كما ورد في الكتاب المدرسي تعرؼ الذيؿ في السمكة 4
    تطبيؽ ترسـ المظير الخارجي لمسمكة 5
    تذكر تذكر اجزاء المعدة في االسماؾ 6
    تذكر تسمي الجزء المؤشر عميو)الزعنفة الحوضية ( 7
    استيعاب تشرح آلية التنفس في االسماؾ العظمية 8
    تذكر كما ورد في الكتاب المدرسي تعرؼ الشبكة العجيبة 9

    استيعاب تقارف بيف الزعانؼ الزوجية والزعانؼ الفردية 11
    تطبيؽ توضح في الرسـ تركيب الخياشيـ في االسماؾ 11
    تذكر تعدد وظائؼ مثانة السباحة 12
    تذكر تتعرؼ عمى الشوكة مف خالؿ التعريؼ المعطاة ليا 13
    استيعاب تبيف وظيفة عضالت الجذع والذيؿ 14
    تركيب تكمؿ القص لمخطط الجياز الييكمي لمسمكة 15

تعمؿ كوف النياية الخمفية لمغطاء الخيشومي حرة مرنة  16
 الحركة

    استيعاب

    تذكر تذكر وظيفة الخط الجانبي لمسمكة 17
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    استيعاب واحدةتعمؿ سبب امتالؾ االسماؾ دورة دموية  18
    تذكر تعدد اجزاء ىيكؿ االسماؾ العظمية 19
تقارف بيف الفقرات الجذعية والذنبية في العمود الفقري  21

 لمسمكة
    استيعاب

    تطبيؽ تحدد موقع مثانة السباحة في السمكة 21
    تطبيؽ تحدد عمى الرسـ موقع المخيخ في الجياز العصبي لمسمكة 22
    تذكر اجزاء الدماغ في االسماؾ العظميةتذكر  23
    تذكر تذكر اعضاء الحس في االسماؾ العظمية 24
    استيعاب تعمؿ كوف حاسة السمع اقوى الحواس لدى االسماؾ 25
    تذكر تعدد الصفات العامة لمطيور 26
    تذكر تذكر اجزاء جسـ الطير 27

    تطبيؽ تيكفت لممعيشة البريةتعطي امثمة الحيوانات غير الطيور  28
    تذكر تعرؼ الغدد الدبرية 29
    تحميؿ تميز بيف انواع الريش في الطيور 31
    تذكر تذكر النكيفات التركيبية التي مكنت الطائر مف الطيراف 31
    تذكر تعرؼ المصفار 32
    تذكر تذكر عدد االكياس اليوائية في الحمامة 33
    استيعاب وظائؼ االكياس اليوائية في الحمامةتبيف  34

    استيعاب تشرح آلية التنفس في الحمامة 35
    تحميؿ تميز بيف آلية التنفس اثناء الطيراف واثناء راحة الطير 36
    تحميؿ تميز بيف الجياز البولي لمسمكة والجياز البولي لمحمامة 37

    تذكر تذكر اجزاء قناة البيض اليسرى 38

    تحميؿ تقارف بيف الجياز الوريدي والشرياني 39
    استيعاب تعمؿ زيادة انتاج الحياـ لمطيور اثناء الميؿ 41
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 تذكر تعدد اجزاء العمود الفقري لمحمامة 41
 

   

مف خالؿ  الشاخص الذيمي )العصعص( عمى عرؼتت 42
 التعريؼ المعطاه

    تذكر

    استيعاب الطيورتعمؿ انعداـ الحوصمة في  43

    استيعاب تميز اجزاء معدة الحمامة 44

    تطبيؽ تحدد بالرسـ مواقع اجزاء الجياز التنفسي لمحمامة 45

    تطبيؽ تعد مخططًا لمدورة الدموية لمحمامة 46
    تذكر تعرؼ القير 47

    استيعاب تقارف بيف السمكة والحمامة مف حيث المعيشة 48

    تطبيؽ الجياز التناسمي لمحمامةترسـ  49

    تركيب تكمؿ النقص في مخطط الجياز الوريدي في الحمامة 51
    استيعاب تعمؿ كوف الممرات االنفية لمحمامة قصيرة نسبياً  51
    استيعاب توضح كيؼ ينتج الصوت في الطيور 52

تفسر خروج الفضالت النتروجينية عمى ىيئة حامض  53
 البوليؾ

    استيعاب

 الذكريلمجياز التناسمي  تحدد عمى الرسـ موقع قناة الحيامف 54
 لمحمامة

    تطبيؽ

    تحميؿ تستنتج اف العجز المتحد يشكؿ تركيب ساند لمطيراف 55
تعطي امثمة حياتية لمطيور يخموا جيازىا البولي مف المثانة  56

 البولية )مف داخؿ  الكتاب(
    تذكر

 بالرسـ موقع المخيخ في دماغ الحمامةتحدد  57
 

    تطبيؽ
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تستنتج اسباب ضعؼ حاستي الشـ والتذوؽ في اغمب  58
 الطيور

    استيعاب

    تذكر تسمي الغدة المسؤولة عف منع تبمؿ الريش 59
    تذكر تذكر اىمية الجياز العضمي لمحمامة 61
    تذكر الكتاب(ي مثاؿ لطير يحتوي عمى مثانة بولية )داخؿ تعط 61
    استيعاب تشرح القناة اليضمية في الحمامة 62
    تحميؿ تحمؿ مكونات لبف الحماـ بحوصمة الحماـ 63
    استيعاب في الميؿ اج اغمب الذكور في الطيور لمحيامفتستنتج انت 64
    تذكر تسمي اجزاء الييكؿ المحوري والطرفي لمحمامة 65
    تذكر الموجود امامياتسمي نوع الريش  66
    تركيب تمخص التحورات التي تطرأ عمى الجياز الييكمي لمحمامة 67
تعطي رأييا بالعبارة التاليو )الجياز العضمي لمطيور يجب  68

 اف يكوف جيد التكويف(.
    تقويـ

مف الطرفي  تعطي امثمة حياتية لطيور يخمو ىيكميا  69
 )مف خارج الكتاب(الترقوة

    تطبيؽ

 الفصل الثامن )تالئم النبات مع البيئة(

    تذكر تعرؼ المجموع الخضري 71
    استيعاب الفمقتيف ذوات النباتات مميزات تبيف 71
    تذكر الجذر تذكروظيفة 72
    استيعاب الجذر  منشأ تبيف 73
    استيعاب توضح مناطؽ الجذر 74
    استيعاب الباقالءتبيف التركيب التشريحي لجذر نبات  75
    تذكر تعرؼ االسطوانة الوعائية 76
    استيعاب تميز بيف الجذر االبتدائي والجذر الثانوي 77
    تذكر السوبريفعمى  عرؼ تت 78
    تذكر تذكر منشأ الساؽ في نبات الباقالء 79
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    استيعاب توضح التركيب التشريحي لساؽ نبات الباقالء 81
 لساؽ نبات الباقالء وظيفة البرعـ القميتبيف  81

 
    استيعاب

تعمؿ تسمية الحزمة الوعائية في ساؽ نبات الباقالء بالحزمة  82
 المفتوحة

    استيعاب

    تذكر تعدد مناطؽ المرستيـ القمي 83
    تذكر تذكر منشأ الساؽ في نبات الباقالء 84
    تذكر تذكر منشأ الكامبيـو الفميني 85
    تذكر تذكر منشأ الخشب  والمحاء 86
    استيعاب ذوات الفمقتيف  اتنباتفي زىرة التوضح وظيفة الكأس في  87
تحدد عمى ارسـ منطقة العرؽ الوسطي في الشكؿ الخارجي  88

 لورقة نباتية
    تطبيؽ

    تحميؿ تستنتج ضيؽ او خمو جذور نبات الباقالء مف منطقة المب 89
    تذكر الشعيرات الجذريةتذكر وظيفة  91
تغمظ ثانوي في ساؽ نباتات ذوات حدوث تستنتج عدـ  91

 الفمقتيف
    استيعاب

    تذكر تسمى االشعة المبية في ضوء تعريؼ المعطاة 92
    تطبيؽ تعيف بالرسـ موقع العقد البكتيرية في جذر نبات الباقالء 93
    تذكر ذوات الفمقتيفتعدد اقساـ المجموعة الخضرية لنباتات  94
    تذكر تسمى القمنسوة  في ضوء تعريؼ المعطاة 95
    تحميؿ تميز بيف العقد والسمميات 96
وجود مواد شمعية سميكة  في طبقة البشرة لساؽ نبات تعمؿ  97

 الباقالء
    استيعاب

    استيعاب تشرح التركيب التشريحي لساؽ نبات الباقالء 98
    استيعاب الثانوي لسيقاف نبات الباقالءتوضح النمو  99

    تركيبتصمـ مخططا يوضح مراحؿ النمو الثانوي في سيقاف  111
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 نباتات ذوات الفمقتيف
تحدد عمى الرسـ منطقة المب في مقطع مستعرض في نبات  111

 ذوات الفمقتيف
    تطبيؽ

    استيعاب توضح التركيب التشريحي لورقة نبات الباقالء 112
    تذكر تعرؼ الزىرة 113
    تذكر تعدد اجزاء الزىرة مف الداخؿ الى الخارج 114
    تطبيؽ تعطي مثاؿ لزىرة جانبية التناظر )مف خارج الكتاب( 115
    تذكر تذكر وظيفة الكاس 116
    استيعاب تبيف وظيفة الحامؿ الزىري 117
    تذكر تذكر وظيفة التويج 118
    تذكر البرديتعرؼ نبات  119
في نبات  تكمؿ النقص في مخطط يبيف مناطؽ الجذر 111

 الباقالء
    تركيب

تفحص تحت المجير مقطع مستعرض لجذر وساؽ نبات  111
 البردي 

    تطبيؽ

تعطي رأييا في العبارة التالية )تتأثرانتاجية محصوؿ نبات  112
 لمتربة (الباقالء  في حالة تضرر بيئة االحياء المجيرية 

    تقويـ

تصمـ خارطة مفاىيمية لممقارنة بيف نبات الباقالء ونبات  113
 البردي

    تركيب

 الفصل التاسع )تالؤم الحيوانات والنباتات مع انماط الحياة في البيئة (

    تذكر المائية البيئة في البيئية الشروط ثبات مفيـو تعرؼ 114
    تذكر تعدد التكيفات التركيبية لمنباتات المائية  115
    استيعاب اليابسة في البيئة نشروطف اتباي اسباب تبيف 116
    تطبيؽ تعطي امثمة الحياء تكيفت لممعيشة في الماء مف البيئة  117
    تذكر تعرؼ الصفاؽ كماورد في الكتاب 118
    تذكر تعدد انواع االرجؿ في الطيور تبعا لطبيعة الحركة  119
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    استيعاب تعمؿ التفاؼ ورقة الذرة بشكؿ اسطواني  121
    استيعاب تشرح تكيؼ الحيوانات والنباتات مع الجفاؼ  121
تعطي امثمة الحياء تمجأ الى التكيس لمقاومة الظروؼ  122

 البيئية غير المالئمة)مف خارج الكتاب(
    تطبيؽ

تعدد التكيفات التي تمتمكيا الحيوانات  لتمبية متطمباتيا في  123
 البيئة التي تعيش فييا

    تذكر

    استيعاب تبيف نوع المنقار لمطيور التي تتغذى عمى الحشرات 124
    استيعاب الجفاؼ مع التكيؼ توضح 125
    استيعاب الحرارة درجات مع التكيؼ تشرح 126
تعط امثمة الحياء تكيفت مع درجات الحرارة )مف خارج  127

 الكتاب(
    تطبيؽ

    استيعاب تستنتج فتح الكالب لفيما اثناء فصؿ الصيؼ 128
    تذكر تعرؼ االحياء ذاتية التغذية 129
    تحميؿ تميز بيف االحياء ذاتية التغذية ومختمفة االغذية  131
    تذكر تعطي امثمة الحياء غير ذاتية التغذية مف داخؿ الكتاب  131
    تطبيؽ تعطي امثمة الحياء ذاتية التغذية )مف خارج الكتاب( 132
 تعدد اقساـ االحياء المختمفة التغذية 133

 
    تذكر

تكمؿ النقص في مخطط يبيف تقسيـ الكائنات الحية حسب  134
 تغذيتيا 

    تركيب

    تطبيؽ امثة عمى احياء ذاتية التغذية مف خارج الكتابتعطي  135
    استيعاب تبيف اىمية االحياء الرمية  136
    استيعاب تصؼ مفيـو التكافؿ 137
    تذكر تعطي امثمة الحياء ذات معيشة تكافمية مف الكتاب  138
    تذكر تسمي التطفؿ وفؽ التعريؼ المعطاة ليا 139
    تطبيؽ تعطي امثمة الحياء طفيمية مف خارج الكتاب  141
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    استيعاب تقارف بيف التطفؿ الداخمي والخارجي  141
    تحميؿ تميز بيف االحياء الطفيمية واالحياء المتكافمة  142
    تركيب تكتب تقرير عف الحيوانات المجترة  143
    تذكر تذكر الجزء المؤشر عميو في معدة المجترات  144
تعدد التكيفات التركيبية لمحيوانات نباتية التغذية التي تؤىميا  145

 لالستفادة مف الغذاء الذي تتناولو 
    تذكر

    تذكر تذكر تكيفات حيوانات اكمة المحـو تؤىميا لطبيعة تغذيتيا 146
    استيعاب تشرح التكيؼ مع نوع الغذاءوكيفية التغذي 147
    تذكر تحدد الصفة التطورية التي امتازت بيا الحيوانات القارتة  148
 استيعاب تعمؿ التغذية الذاتية لبكتريا الكبريت 149

 
   

 
 الفصل العاشر)العالقات بين الكائنات الحية والسموك والتعاقب البيئي (

 
    استيعاب تبيف مفيـو العالقة االيجابية بيف الكائنات الحية  151
 تعدد انوع العالقات االيجابية بيف الكائنات الحية  151

 
    تذكر

تفسر قدرة االميبا عمى عمى اليروب عند تعرضيا لمصدر  152
 ضوء شديد

    استيعاب

    تطبيؽ تعطي امثمة عمى عالقة تبادؿ المنفعة مف خارج الكتاب  153
    استيعاب تعمؿ اقتناص نباتات اكمة الذباب لمحشرات 154
    تطبيؽ تعطي امثمة عمى عالقة المعايشة مف خارج الكتاب  155
    تذكر تذكر انواع التنافس  156
 تذكر انواع العالقات السمبية بيف الكائنات الحية  157

 
    تذكر

تميز بيف العالقات السمبية والعالقات االيجابية بيف  158
 الحية  الكائنات

    تحميؿ
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    استيعاب تشرح مفيـو التطفؿ 159
 تحميؿ تقارف بيف مفيـو التطفؿ واالفتراس 161

 
   

تحدد نوع السموؾ مف خالؿ  الصورة التي تراىا)سموؾ  161
 اليجرة(

    تطبيؽ

    تطبيؽ تعطي امثمة عف التطفؿ)مف خارج الكتاب( 162
    تطبيؽ تعطي امثمة عف االفتراس مف البيئة  163
    تذكر ورد في الكتاب( تعرؼ سموؾ االشتراط)كما 164
تميز بيف سموؾ الحيوانات التي تمتمؾ جياز عصبي  165

 والخالية مف الجياز العصبي 
    تحميؿ

    تذكر تعدد مستويات السموؾ في الحيوانات الراقية 166
    تطبيؽ تعطي مثاؿ لحيواف يمجأ الى السبات الشتوي مف البيئة   167
    استيعاب تقارف بيف عالفتي التعايش وتبادؿ المنفعة  168
    استيعاب تقارف بيف السموؾ الفطري والسموؾ المتعمـ في الحيوانات  169
    تذكر تذكر اشكاؿ السموؾ المتعمـ 171
    استيعاب تميز بيف انواع السموؾ المتعمـ 171
    استيعاب تقارف بيف اليجرة الخارجية واالستيطاف  172

تستنتج اف سموؾ اليجرة في الطيور يتضمف سموؾ  173
 استكشافي  

    تحميؿ

    تطبيؽ تعطي امثمة عف كؿ نوع مف سموؾ الحيوانات )مف البيئة ( 174
    تركيب تعد مخطط التعاقب الجفافي مف وسط الصخور 175
    تذكر تعرؼ االنتحاء في النبات 176
 االستنتاجات  التي قدمتيا نظرية التطور لداروفتذكر احد  177

 ووالس
    تذكر

    تطبيؽ تعطي امثة عمى احياء ذاتية التغذية مف خارج الكتاب 178
    تحميؿ تستنتج انتحاء االعضاء النباتية ايجابا او سمبا نحو المؤثر. 179
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    استيعاب توضح سموؾ التغذي مع اعطاء مثاؿ 181
    تذكر مفيـو التعاقب البيئيتتعرؼ عمى  181
    استيعاب تقارف بيف االنتخاب الطبيعي والتعاقب البيئي  182
    تذكر تذكر االنواع االساسية لمتعاقب 183
    تركيب تكمؿ النقص في سمسمة التعاقب الجفافي مف وسط جاؼ 184
تكمؿ النقص في سمسمة التعاقب االنموذجي لممجتمعات في  185

 المد والجزرمنطقة 
    تركيب

    استيعاب توضح انواع التعاقب المائي  186
    استيعاب تصؼ التعاقب الجفافي 187
    استيعاب نوضح ما المقصود باالنتخاب الطبيعي  188

 الفصل الحادي عشر )التموث البيئي(
    تذكر تعرؼ التموث البيئي  189
    استيعاب توضح مقومات الطبيعة الثالثة 191
    استيعاب تميزبيف التموث الطبيعي واالصطناعي  191
    تذكر تذكر المموثات التي مف صنع االنساف 192
    تحميؿ تستنتج لجوء االنساف الى المكافحة الحيوية  193
    استيعاب توضح اىمية المبيدات 194
    تذكر تعرؼ المكافحة الحيوية  195
    تركيب تكمؿ التقص في مخطط يبيف مصادر تموث التربة  196
    تذكر تعدد مموثات الفضالت الصمبة  197
    استيعاب توضح المقصود باالمطار الحامضية 198
    استيعاب تستنتج تكوف االمطار الحامضية  199
    تطبيؽ تعطي امثمة عف التموث بالمعادف الثقيمة)مف خارج الكتاب( 211
    تذكر تعدد اىـ مصادر تموث اليواء 211
 تذكر تذكر العوامؿ المسببة لالمراض  في اليواء  212
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    تذكر تعرؼ الدقائقيات المعمقة  213
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مفيـو التموث الحراري مف خالؿ التعريؼ تتعرؼ عمى  216

 المعطاه
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    استيعاب تشرح تأثير الحرائؽ عمى البيئة   217
    استيعاب عمى االنساف والكائنات الحية االخرى coتعمؿ سمية غاز 218
تعطي امثمة عف مصادر غاز ثنائي اوكسيد الكاربوف )مف  219

 خارج الكتاب(
    تطبيؽ

    تذكر االحتباس الحراريتعرؼ  211
 توضح كيؼ يحدث االحتباس الحراري 211

 
    استيعاب

 تكمؿ مخطط االحتباس الحراري  212
 

    تركيب

 تعدد مصادر انبعاث اكاسيد النتروجيف 213
 

    تذكر

 تذكرخطورة غاز كبريتيد الييدروجيف  214
 

    تذكر

    استيعاب تشرح اىمية طبقة االوزوف في الغالؼ الجوي  215
    تذكر تعرؼ مفيـو تموث التربة 216
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    استيعاب تعمؿ حدوث ظاىرة االحتباس الحراري 223
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 عمييا (

    تقويـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 888 ................................................................................................انًالحق

 

 أ(-8لحق )م

 انموذج خطة تدريس للمجموعة التجريبية وفق استراتيجية المحطات العلمية

 -التكيؼ لممعيشة في البر               التاريخ: -الموضوع:

 -عممي                               الشعبة :الرابع  -الصؼ:

 اكساب الطالبة مفيـو التكيؼ ،تعريفو ،اساسياتو واىميتو لمكائنات الحية  -اليدؼ الخاص:

  -يتوقع بعد انتياء الدرس اف تكوف الطالبة قادرة عمى اف : -االغراض السموكية:

 المجاؿ المعرفي  -اوال:

 تعدد الصفات العامة لمطيور. (1
 ر اجزاء جسـ الطائر. تذك (2
 تعطي امثمة لحيوانات غير الطيور تكيؼ لممعيشة البرية. (3
 تعرؼ الغدة الدبرية. (4
 تميز بيف انواع الريش في الطيور.  (5
 تعرؼ القير. (6
 توضح التكيفات التركيبية التي مكنت الطائر مف الطيراف.  (7

 المجاؿ المياري

 ترسـ المظير الخارجي لمحمامة مع التأشير عمى االجزاء.  ( أ
 ترسـ انواع الريش. ( ب

 المجاؿ الوجداني 

 تقدر عظمة هللا عز وجؿ في خمقو لمطيور وجعميا قادرة عمى الطيراف.

 -الوسائل التعميمية:

 جياز حاسوب ،اقالـ ماجؾ ، السبورة ، الصور
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 دقائق(5)-المقدمة:

درسنا في االدرس السابؽ االسماؾ وعرفنا التركيب الداخمي لمسمكة وكيؼ تكيفت لممعيشة 
في الماء واليوـ سوؼ ندرس االحياء التي تكيفت لممعيشة في البر وكذلؾ الصفات التركيبة 
لمطيور والتي تمكنيا مف الطيراف سيكوف لديكـ تصور عف ىذا الموضوع مف خالؿ تجوالكـ 

 ممية   عمى المحطات الع

 دقيقة(31)-العرض:

( مجاميع )محطتيف قرائية ( و)محطتيف الكترونية ( و)محطتيف 6يتـ  تقسيـ الطالبات  الى )
كؿ  تتجمع الطالباتثـ  ( طالبات5اذ يكوف عدد الطالبات في كؿ مجموعة ) صورية ( 

ويتـ تحرؾ المجموعات  وراؽ العمؿ الخاصة لكؿ محطة،أ بيدؼ تسمـا بحسب مجموعتي
 ( 11 -7تجاه حركة عقارب الساعة وبمعدؿ)بحسب ا الثالثة  بنحٍو دوري عمى المحطات
 دقائؽ لكؿ محطة وكمايأتي:

 عمؿ مجموعات الطالبات              المحطات
 
 

 القرائية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تطمع الطالبات في ىذه المحطة عمى تعريؼ 
التكيؼ وعمى التكيفات التركيبية التي مكنت 
الطيور مف الطيراف مف خالؿ توفير مرجع 
او مصدر موثوؽ وايضا الصفات العامة 
لمطيور لتجيب عف االسئمة المحددة والتي 
تتعمؽ بالشكؿ المرسوـ في وثيقة العمؿ ومنيا 

ي وضح -:2عرفي التكيؼ. س -:1س
 التكيفات التركيبية لمطير. 

 عددي الصفات العامة لمطيور.  -:3س
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يوجد في ىذه المحطة اوراؽ عمؿ تحتوي  الصورية
صور ممونة وما عمى الطالبات اال تصفح 
ىذه االوراؽ والتي تحتوي كؿ ورقة عمى 
مجموعة مف الصور تطمع طالبات المجموعة 
الواحدة عمييا ثـ بعد ذلؾ يجيبوف عف 

 االسئمة المحددة ليـ في ورقة العمؿ ومنيا.
 اذكري اجزاء جسـ الطير-س:
ماالفرؽ بيف الريش الزغبي والريش -س:

 الخيطي
 
 

يوجدفي ىذه المحطة جيازحاسوب وماعمى  االلكترونية
الطالبات اال البحث عمى االنترنت عف تكيؼ 
الحيوانات لممعيشة في البر بعد توجييات 

وف عف األسئمةا المدرسة وبعدذلؾ يجيب
 لمحددة ليف في ورقة العمؿ ومنيا

اعطي امثمة لحيوانات تكيفت عمى -س:
 المعيشة في البر

 

ثـ بعد ذلؾ تتـ مناقشة ما توصؿ اليو الطالبات بواسطة المجموعات مف حموؿ ألسئمة 
 . ة تضمنتيا اوراؽ العمؿ وكتابة االجوبة عمى السبورة ويتـ ذلؾ ب شراؼ المدرس

 ق(ئدقا11) -التقويم:

 يا:ناطرح عمييف بعض االسمة ملمعرفة مدى فيـ الطالبات لموضوع الدرس 

 ما ىي اجزاء جسـ الطير؟   -:1س
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 عددي الصفات العامة لمطيور؟  -:2س

 عرفي القير؟  -:3س

 ارسمي انواع الريش؟ -:4س

 اعطي امثمة لحيوانات تكيفت لممعيشة في البر؟-:5س

 -الواجب :

 لداخمي لمحمامة التركيب ا

 -المصادر:

 لممدرس 

،مفاىيـ ( ،طرائؽ2119البموشي، ) وسميماف امبوسعيدي،عبدهللا -1  وتطبيقات تدريس العمـو
 عممية،دارالمسيرة،عماف .

،استراتيجية المحطات العممية في  (2116الشوف، ىادي قفطاف وماجد صريؼ الشيباوي) -2
 ضوء نظرية الذكاءات المتعددة،دارصفاء،عماف.

، تدريس ( ،اساليب2111زيتوف ) محمود عايش-3  1دارالشروؽ،ط العمـو
 ،اإلصدارالرابع،عماف .

 لمطالب

 ،6،ط (،كتاب عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي2115داود،حسيف عبد المنعـ واخروف )-1
 جميورية العراؽ وزارة التربية ،

 االنترنت-2
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 ب(-9)ممحق

 انموذج خطة تدريس لممجموعة الضابطة

                                                              -التكيؼ لممعيشة في البر                     التاريخ: -الموضوع:

                                                     -الرابع عممي                                     الشعبة : -الصؼ:

  -اليدؼ الخاص:

 اكساب الطالبة مفيـو التكيؼ ،تعريفو ،اساسياتو واىميتو لمكائنات الحية  -اليدؼ الخاص:

  -يتوقع بعد انتياء الدرس اف تكوف الطالبة قادرة عمى اف : -االغراض السموكية:

 المجاؿ المعرفي  -اوال:

 عدد الصفات العامة لمطيور.ت .1
 تذكر اجزاء جسـ الطائر.  .2
 الطيور تكيؼ لممعيشة البرية.تعطي امثمة لحيوانات غير  .3
 تعرؼ الغدة الدبرية. .4
 تميز بيف انواع الريش في الطيور.  .5
 تعرؼ القير. .6
 توضح التكيفات التركيبية التي مكنت الطائر مف الطيراف.  .7

 المجاؿ المياري

 ترسـ المظير الخارجي لمحمامة مع التأشير عمى االجزاء.  .1
 اع الريش. ترسـ انو .2

 المجاؿ الوجداني 

 عظمة هللا عز وجؿ في خمقو لمطيور وجعميا قادرة عمى الطيراف.تقدر 
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 -الوسائل التعميمية:

 السبورة ،االقالـ الممونة ،مصورات

 دقائق(5)-المقدمة:

رسنا في االدرس السابؽ االسماؾ وعرفنا التركيب الداخمي لمسمكة وكيؼ تكيفت لممعيشة د
في الماء واليوـ سوؼ ندرس االحياء التي تكيفت لممعيشة في البر وكذلؾ الصفات التركيبة 

 .سيكوف لديكـ تصور عف ىذا الموضوع مف خالؿ الشرح الطيرافلمطيور والتي تمكنيا مف 

 قة(دقي31)-العرض:    

 ماىي الظاىرة التي تتميز بيا الطيور عف غيرىا مف الحيوانات؟/المدرسة

 الطالبة/وجود الريش فوجوده في حيواف مايعني انو طائر

 المدرسة/احسنتي ، وماىي التكيفات التركيبية التي تمكنيا مف الطيراف؟ 

فعاال بدرجة كبيرة الجياز التنفسي -3عظاـ خفيفة ومجوفة -2اجنحة تدعمو وتدفعو -1الطالبة/
الجياز اليضمي يتعامؿ مع الغذاء -4لكي يفي بمتطمبات الفعاليات االيضية الالزمة لمطيراف 

حياز عصبي متطور واعضاء حس دقيقة -6جياز الدوراف ذا ضغط مرتفع -5الغني بالطاقة 
 لكي تتعامؿ مع المشاكؿ المعقدة في الطيراف.

 ر؟المدرسة/احسنتي ،ومـ يتكوف اجزاء الطي

 الطالبة/يتكوف مف اربعة اقساـ ىي :الرأس ،العنؽ ،الجذع ،الذيؿ

 المدرسة/جيد، تظير الطيور صفات تميزىا عف غيرىا، ماىي ىذه الصفات؟

االطراؼ -3يغطي الجسـ الريش والحراشؼ البشرية في االرجؿ -2الجسـ مغزلي  -1الطالبة/
الييكؿ كامؿ التعظـ  -4ة لمطيراف مزدوجة )زوج امامي وزوج خمفي(وتتحور االطراؼ االمامي

 يتـ التنفس بواسطة رئات صغيرة يتصؿ بيا عدد مف االكياس اليوائية-5

 المدرسة/ممتاز ،
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 ثـ تقـو المدرسة باعادة الشرح عمى مصور يبيف اجزاء الحمامة وصفاتيا

 

 

 المدرسة/ الى كـ نوع يقسـ الريش في الحمامة؟

 الريش المحيطي او قصبي-3ريش الزغب  -2طي اوشعري ريش خي -1الطالبة/الى ثالثة انواع 

 المدرسة/احسنتي ، والريش المحيطي الى كـ قسـ يقسـ ؟

 الريش المغطى-3ريش الذيؿ -2ريش الجناح  -1الطالبة/ايضا الى ثالثة انواع 

 المدرسة /جيد 

 .ثـ تقوـ برسـ ىذه االنواع عمى السبورة 

 ( دقايق5) -التقويم :

 يا:ناطرح عمييف بعض االسمة ملمعرفة مدى فيـ الطالبات لموضوع الدرس 

 ما ىي اجزاء جسـ الطير؟   -:1س

 عددي الصفات العامة لمطيور؟  -:2س

 عرفي القير؟  -:3س
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 ارسمي انواع الريش؟ -:4س

 .لحيوانات تكيفت لممعيشة في البر اعطي امثمة-:5س

 -الواجب :

 مةالتركيب الداخمي لمحما

 -در:المصا

 لمطالب

 ،6،ط (،كتاب عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي2115داود،حسيف عبد المنعـ واخروف )-1
 جميورية العراؽ وزارة التربية ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 888 ................................................................................................انًالحق

 

 (ج-9ممحق )

 نموذج اوراق عمل المحطات العممية عمى ضوء الخطة الدراسية

 المحطة القرائية 

 اليدؼ مف المحطة لممدرسة

 -عمى اف : جعؿ الطالبة قادرة

 تعرؼ القير-1

 توضح التكيفات التركيبية التي مكنت الطائر مف الطيراف -2

 تعرؼ الغدة الدبرية -3

 خطوات عمؿ الطالبة:

عزيزتي الطالبة اقرأي النصوص الموجودة في ورقة العمؿ ثـ اجيبي عف االسئمة الالحقة في ورقة 
 اجابات المحطات العممية

رنة توجد عند قاعدة المنقار مف جيتو الظيرية وتغطي فتحة *القير:وىي منطقة جمدية متق
 المنخر الخارجية 

 *التكيفات التركيبية التي مكنت الطائر مف الطيراف ىي 

الجياز التنفسي فعاؿ بدرجة كبيرة لكي يفي -3عظاـ خفيفة ومجوفة -2اجنحة تدعمو وتدفعو -1
ز اليضمي يتعامؿ مع الغذاء الغني الجيا-4بمتطمبات الفعاليات االيضية الالزمة لمطيراف 

 جياز عصبي متطور واعضاء حس دقيقة  -5بالطاقة 

*الغدة الدبرية ىي غدة توجد عند منطؽ الذيؿ في الطيور يستخدمياالطير لتزييت السطح 
 .الخارجي لجسمو ومنع تأثير الماء الذي يزيد مف وزف الجسـ اذا ما تبمؿ الريش 
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 االجابة :االسئمة المتي تتطمب 

 ماىو التكيؼ ؟-1

 ماىي التكيفات التركيبية التي مكنت الطائر مف الطيراف ؟-2

 عرفي الغدة الدبرية ؟-3

 المحطة الصورية 

 اليدؼ مف المحطة لممدرسة 

 جعؿ الطالبة قادرة عمى اف:

 تذكر اجزاء جسـ الطير  -1

 تميز بيف انواع الريش في الطيور -2

 خطوات عمؿ الطالبة 

الطالبة يوجد امامؾ مجموعة مف الصور ارجو منكػ اف تنظري الى الصور الموجودة بدقة  
وتركيزثـ ضعي اجابتكػ عف االسئمة المتعمقة بكؿ ورقة لممحطة الصورية في ورقة اجابات 

 المحطات وليس في المحطة الصورية .

 ىذه الصورة تبيف الشكؿ الخارجي لمحمامة ،اذكري اجزاء جسـ الحمامة ؟
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لتي امامؾ تبيف انواع الريش في الطيور ،انظري بتركيز الى ىذه الصورة ثـ اجيبي عف ا الصور
 السؤاؿ االتي 

 ؟س/مالفرؽ بيف الريش الزغبي والريش الخيطي 

 

 

 المحطة االلكترونية 

 اليدؼ مف المحطة لممدرسة 

 جعؿ الطالبة قادرة عمى اف 

 تعطي امثمة عف التكيؼ لممعيشة في البر مف خارج الكتاب المدرسي -

                                                                        تعدد الصفات العامة لمطيور؟-

 خطوات العمؿ لمطالبة 

عزيزتي الطالبة :عمى الطاولة جياز حاسوب فماعميؾ اال استعماؿ الماوس والضغط عمى زر 
 teachersguident.blogspot,comالنافذة التي امامؾ والدخوؿ الى الرابط 

 واالف ارجو االجابة عف السؤاؿ االتي :

 س/اعطي امثمة لحيوانات تكيفت لممعيشة في البر مف خارج الكتاب المدرسي؟

 العامة لمطيور؟ تدي الصفاس/عد
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 أ(-89ملحق)

 استطالع اراء الخبراء في االختبار التحصيلي

 جامعةبغداد

 ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 الماجستير -الدراسات العليا

 طرائق تدريس علوم الحياة

 

 االختبار التحصيلياستطالع آراءالخبراء بشأن / م             

 المحترم.................................................األستاذ الفاضل

 .......................التخصص...........................اللقب العلمي

 .......................................مكان العمل

 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

اثراستراتيجية المحطات العلمية في تحصيل طالبات )جراء بحثها الموسوم بـتروم الباحثة إ

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية علمية , ( الصف الرابع العلمي وتفكيرهًن االستداللي

في مجال تخصصكم تضع الباحثة بين أيديكم االختبار التحصيلي للتفضل باالطالع عليه وبيان 

 .بشأن مدى صالحية فقرات االختبار وحذف  اوتعديل بعض الفقرات مالحظاتكم ومقترحاتكم

 مع فائق الشكر والتقدير

 المشرف                                                                       الباحثة

 سالم عبدهللا سلمان                                             مروة باسم صالح.م .د.أ
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 غرضال ت
 السموكي

  المستوى
 الفقرة االختبارية

غير  صالحة
 صالحة

 المالحظات

كوف ؿ تعم 1
الممرات 
االنفية في 
الحمامة 
 قصيرة نسبيا

تكوف الممرات االنفية قصيرة  نسبيا في الحمامة  وذلؾ   استيعاب
: 

 لتسييؿ عممية التنفس. - أ
 لوقوع المناخر الخارجية عند قاعدة المنقار - ب
 بالفتحات المنخرية الداخمية .النيا تنتيي  - ت
 الف الحنجرة مختزلة - ث

 

   

تتعرؼ عمى  22
الشاخص 
الذيمي مف 

خالؿ التعريؼ 
 المعطاة ليا.

ينتيي العمود الفقري بالحمامة بالتحاـ الفقرات االخيرة  تذكر
 منو مشكمة ما يعرؼ ب :

 المقمة القفوية. - أ
 .الشاخص الذيمي - ب
 العجز المتحد. - ت
 الجؤجؤ. - ث

 

   

عمى تتعرؼ  3
الشبكة 
ا  العجيبة  وفق

متعريؼ ل
 المعطاة ليا

يتميز الجزء االمامي مف مثانة السباحة بوجود شبكة  تذكر
 مف االوعية الدموية الشعرية يطمؽ عمييا:

 الغطاء الخيشومي. - أ
 . الشبكة العجيبة - ب
 الجسـ االحمر. - ت
 االشعة الزعنفية. - ث

   

4 
 
 
 
 
 

توضح كيؼ 
ينتج الصوت 
 في الطيور.

 ينتج الصوت في الطيور  بسبب اىتزاز : استيعاب
 الحباؿ الصوتية لمحنجرة. - أ
 الحباؿ الصوتية لمرغامى. - ب
 عضالت المصفار. - ت
 .اغشية المصفار - ث
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تذكر عدد  5
االكياس 
اليوائية في 
 الحمامة.

 عدد االكياس اليوائية في الحمامة ىو : تذكر
 ثمانية. - أ
 سبعة. - ب
 تسعة. - ت
 عشرة. - ث

   
 
 
 
 
 

تفسر خروج  6
الفضالت 
النتروجينية 
في الطيور 
عمى ىيئة 
حامض 

البوليؾ بدال 
 مف البولينا.

اف سبب عدـ تسمـ اجنة الطيور بفضالتيا االخراجية  استيعاب
 داخؿ قشرة البيضة ىو :

 تبخر ىذه الفضالت. - أ
 تنفذ الى خارج قشرة البيضة. - ب
 .تبمورىا بشكؿ حامض البوليؾ - ت
 طرحيا بشكؿ بولينا غير ضارة. - ث

   

تحدد عمى  7
الرسـ موقع  
قناة الحيامف 
في الجياز 
التناسمي 
الذكري 
 لمحمامة.

 تطبيؽ
 
 

حددي موقع فتحة قناة الحيامف في الجياز التناسمي 
 الذكري لمحمامة عمى الرسـ الذي امامؾ :
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تستنتج اف  8
العجز الممتحـ 
يشكؿ تركيب 
ساند لطيراف 
 الحمامة.

الممتحـ يشكؿ تركيب ساند لطيراف الحمامة العجز  استيعاب
 بسبب :
فقرة ممتحمة لمناطؽ الجسـ  16تكونو مف  - أ

 المختمفة.
 الفقرات المكونة لو خفيفة. - ب
 عدـ ارتباط معظـ الفقرات فيو. - ت
 .ارتباط عضالت الطيراف - ث

   

تعطي امثمة  9
حياتية لطيور 
يخمو ىيكميا 
الطرفي مف 
الترقوة)مف 
 خارج الكتاب(

 ؿ :ثالطيور تفتقد الى الترقوة مبعض  تطبيؽ
 الدجاجة. - أ
 الحمامة. - ب
 النسر. - ت
 العصفور. - ث

   

 تستنتج اسباب 11
ضعؼ 

حاستي الشـ 
والتذوؽ في 
 اغمب الطيور.

اف سبب ضعؼ حاستي الشـ والتذوؽ في اغمب  استيعاب
 الطيور :

 عدـ حاجتيا لمشـ والتذوؽ. - أ
 سمعيا جيد ورؤيتيا غير جيدة. - ب
 جيد. رؤيتيا ممتازة وسمعيا غير - ت
 سمعيا جيد ورؤيتيا ممتاز - ث

   

تحدد بالرسـ  11
موقع المخيخ 
في دماغ 
 الحمامة .

 تطبيؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الجزء المؤشر في شكؿ دماغ الحمامة ىو :
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تسمي الغدة  12
المسؤولة عف 
منع تبمؿ ريش 

 الحمامة.

 الغدة المسؤولة عف منع تبمؿ ريش الحمامة ىي : تذكر
 الدرقية. - أ
 الدبرية. - ب
 النخامية. - ت
 الكظرية. - ث

   

تتعرؼ عمى  13
الشوكة مف 

خالؿ التعريؼ 
 المعطاة ليا.

تتحد االشعة الزعنفية في السمكة مكونة بروزات صمبة   تذكر
 مشكمة ما يعرؼ ب :

 مثانة السباحة . - أ
 .الشوكة  - ب
 الشبكة العجيبة . - ت
 الذيؿ . - ث

 

   

تبيف وظيفة  14
عضالت 

الجذع والذيؿ 
 في السمكة

 تعمؿ عضالت الجذع والذيؿ عمى استيعاب
 توازف الحسـ في مستوى معيف - أ
 حفظ الجسـ في وضع معتدؿ - ب
 مقاومة عالية دفع االسماؾ في وسط ذو - ت
. - ث  مساعدة السمكة في الغطس والعـو
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تكمؿ النقص  15
في الجياز 
الييكمي 
 لمسمكة

  تركيب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

تعمؿ كوف  16
النياية الخمية 
لمغطاء 
الخيشومي 
حرة مرنة 
 الحركة

تكوف النياية الخمفية لمغطاء الخيشومي حرة مرنة  استيعاب
 الحركة لػػػػػػػ

 بسيولةتساعدىا عمى السباحة -أ
 النجاز الوظيفة التنفسية -ب
 تساعدىا عمى التقدـ لالماـ-ت
 لتساعدىا عمى الغوص في االعماؽ المختمفة-ث

   

الجهاز 

 الهيكلي 

هيكل 

 خارجي 

 هيكل داخلي 

 هيكل محوري
هيكل 

 طرفي

العمود  الجمجمة 

 الفقري
 االضالع
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تسمي الجزء  17
 المؤشر عميو

اذكري اسـ  الجزء المؤشر عميو في الصورة التي  تذكر  
 امامؾ

 
 

 
 

   

تذكر وظيفة  18
الخط الجانبي 

 لمسمكة

 حياز خط جانبي يعمؿ كػػػلالسماؾ العظمية  تذكر 
 .جياز تحسس عف بعد - أ
 .تنفسجياز  - ب
 .الحركة جياز - ت
 .شـ جياز  - ث

 
 

   

تسمي نوع  19
الريش 
الموجود 
اماميا في 
 الصورة

 نوع الريش الموجود في لبصورة التي امامؾ ىو: تذكر 
 زغبي - أ
 خيطي - ب
 محيطي مغطى - ت
 محيطي - ث
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تسمي االشعة  21
المبية وفؽ 
التعريؼ 
 المعطاه

يطمؽ عمى المسافات  التي توجد بيف الحـز الوعائية  تذكر 
التي تنتظـ في الساؽ وتتكوف مف خاليا برنكيمية  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المب - أ
 القشرة - ب
 االشعة المبية - ت
 الدائرة المحيطية - ث
 

   

21 
 

تحدد منشأ 
 الساؽ

في نبات 
 الباقالء

 اف منشأ الساؽ في نبات ذوات الفمقتيف ىو : تذكر
 .رويشة جنيف البذرة  - أ
 الجذير - ب
 الكمبيـو الوعائي. - ت
 االشعة المبية. - ث

   

توضح   22
وظيفة الكأس 
 في الزىرة
في نباتات 
 ذوات الفمقتيف

 اف وظيفة الكأس في الزىرة النموذجية ىو : استيعاب
 التكاثر . - أ
 جذب الحشرات التماـ االخصاب . - ب
 يحمؿ االجزاء الزىرية - ت
 حماية االجزاء الداخمية لمزىرة - ث

   

23 
 
 
 
 
 

تحدد عمى 
الرسـ منطقة 
العرؽ 

الوسطي  في 
الشكؿ 

الخارجي لورقة 
 نباتية.

حددي منطقة العرؽ الوسطي لمورقة عمى الشكؿ  تطبيؽ
 المرسـو امامؾ :

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ف وظيفة تبي 24
البرعـ القمي 
لساؽ نبات 
 الباقالء

 القمي في ساؽ نبات الباقالء :ينتج عف نمو البرعـ  استيعاب
 العقد والسالميات. - أ
 القمة النامية. - ب
 الزيادة العرضية لمساؽ. - ت
 الزيادة الطولية لمساؽ. - ث
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تستنتج عدـ  25
حدوث 
التغمض 
الثانوي في 
ساؽ نبات 

الباقالء بالرغـ 
مف انو يعود 
الى ذوات 
 الفمقتيف.

 ال يحدث التغمض الثانوي في ساؽ نبات الباقالء : تحميؿ
 لكونو نبات حولي. - أ
 لكوف ساقو مجوؼ. - ب
لكوف ساقو اخضر يساىـ في عممية البناء  - ت

 الضوئي.
نتيجة انقساـ خالياه في القمـ النامية ثـ  - ث

 ازدياد حجميا.
 
 

   

تتعرؼ عمى  26
السوبريف مف 
خالؿ التعريؼ 
 المعطاة ليا.

 

 يعد السوبريف  : تذكر
 مادة مرشحة لمماء مكونة شريط كاسبر. - أ

 نفوذة لمسوائؿ مكونة شريط كاسبر.مادة شبو  - ب

 .مادة منفذة لمماء مكونة شريط كاسبر - ت

 طبقة ميتة وال تكوف شريط كاسبر. - ث

   

تكمؿ النقص  27
في مخطط 
يبيف مناطؽ 
الجذر في   
 نبات الباقالء

 
 
 

 

 تركيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكممي النقص في المخطط التالي :
 
 
 

   

مناطق الجذر في نبات 

 الباقبالء

القلنسو

 ة 

منطقة 

القمة 

 النامية 

منطقة 

 االستطالة 

منطقة 

الشعيرات 

 الجذرية 
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تعمؿ وجود  28
 مواد شمعية 
في طبقة 

البشرة لساؽ 
 نبات الباقالء

تحتوي طبقة البشرة في نبات الباقالء عمى مواد  استيعاب
شمعية وتكوف سميكة في النباتات الصحراوية 

 لكي:
 المحتوى المائي.تحافظ عمى  - أ
 تقـو بامتصاص الماء والمواد مف التربة. - ب
تقـو بحماية خاليا المحاء مف أي ضغط  - ت

 خارجي.
 تقـو بتخزيف الغذاء - ث

   

تسمي الجزء  29
المؤشر عميو 
في معدة 
 المجترات.

 
 
 
 
 
 
 

 

 تذكر
 

الرسـ ادناه يمثؿ قسما مف الجياز اليضمي لممجترات 
 والجزء المؤشر عميو ىو :

 
 الكرش. - أ
 القبة. - ب
 المنفحة. - ت
 القمنسوة. - ث

   

تحدد الصفة  31
التطورية التي 
امتازت بيا 
الحيوانات 
 القارتة.
 
 

 
 

اف الصفة التطورية التي تمتاز بيا الحيوانات القارتة  تذكر
 ىي امتالكيا :

 انيابا صغيرة. - أ
 اسنانا بدرجة نمو متفاوتة. - ب
 قواطع جيدة النمو. - ت
 بدرجة النمو نفسيا.اسنانا  - ث
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تقدـ امثمة  31
عمى احياء 
غير ذاتية 
التغذية )مف 
 خارج الكتاب(

 

 أي مف الصور ادناه تمثؿ كائف غير ذاتي التغذية : تطبيؽ

 ػػ    ب أ 

 ث ػ   ت ػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تبيف نوع  32
المنقار في 
الطيور التي 
تتغذى عمى 
 الحشرات .

 تتغذى عمى الحبوب يكوف منقارىا :اف الطيور التي  استيعاب
 مدببا" ومنحنيا". - أ
 عريضا" ومدببا". - ب
 ".رفيعا" ومدببا - ت
 قصيرا" ومدببا". - ث

   

تستنتج فتح  33
الكالب لفميا 
في فصؿ 
 الصيؼ بكثرة.

 تقـو الكالب بفتح فميا كثيرا في فصؿ الصيؼ وذلؾ : استيعاب
 لشعورىا بالعطش. - أ
 إلحساسيا بالجوع. - ب
 االخرى.إلخافة الحيوانات  - ت
 لتفقد جزء مف حرارة جسميا. - ث

 
 

   

تفسر قدرة  34
االميبا عمى 
اليروب عند 
تعرضيا 

لمصدر ضوء 
 شديد.

تستطيع االميبا اليروب بعيدا عند تعرضيا لمصدر  استيعاب
 ضوء شديد بسبب :

 كونيا ذات انجذاب ضوئي موجب. - أ
 خموىا مف الجياز العصبي. - ب
لمضوء تكويف اقداـ كاذبة في الجزء المواجو  - ت

 فقط.
 كونيا ذات انجذاب ضوئي سالب. - ث
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تعمؿ اقتناص  35
نباتات أكمة 
الذباب 
 لمحشرات.

اف السبب في تحورات نباتات أكمة الذباب ألقتناص  استيعاب
 الحشرات ىو :

 معيشتيا في بيئة يقؿ فييا النتروجيف. - أ
 ضعؼ قدرتيا عمى امتصاص النتروجيف. - ب
حوامض قدرتيا عمى تحويؿ النتروجيف الى  - ت

 امينية.
 قدرتيا عمى افراز انزيمات محممة. - ث

 
 
 

   

تحدد نوع  36
السموؾ مف 
خالؿ الصورة 
 التي تراىا

 
 
 
 
 
 
 
 

 حددي نوع السموؾ الذي امامؾ في الصورة ؟ تطبيؽ 
 

 

   

تذكر احد  37
االستنتاجات 
التي قدمتيا 
نظرية التطور 

لداروف 
 ووالس.

 لداروف ووالس ىو اف :مف استنتاجات نظرية التطور  تذكر
التغاير موجود بيف افراد النوع واف بعض  - أ

 الفروقات تورث.
التشابو موجود بيف افراد النوع واف بعض  - ب

 الفروقات تورث.
التغاير موجود بيف افراد النوع واف بعض  - ت

 الفروقات ال تورث.
التشابو موجود بيف افراد النوع واف بعض  - ث

 الفروقات ال تورث.
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تتعرؼ عمى  38
مفيـو التعاقب 
البيئي مف 

خالؿ التعريؼ 
 المعطاة ليا.

يشير التتابع المنظـ لممجتمعات االحيائية المختمفة في  تذكر
 بيئة معينة خالؿ فترة مف الزمف الى مفيـو :

 .التعاقب البيئي - أ
 االنتخاب الطبيعي. - ب
 السموؾ االجتماعي. - ت
 سموؾ االستيطاف. - ث

 
 
 

   

تكمؿ النقص  39
في سمسمة 
التعاقب 

الجفافي مف 
وسط الصخور 

 والرماؿ.
 

اف الكممة المفقودة مف سمسمة التعاقب الجفافي مف  تركيب
 وسط الصخور والرماؿ ىي :

 الطحالب
 
 

                  الشجيرات        ية            النباتات العشب
 الغاباتشجار أ
 
 

 
 
 
 
 

  

تعطي مثاؿ  41
لكائنات تعيش 

تبادؿ بعالقة 
المنفعة )كما 
ورد في 
 الكتاب(.

 أي مف العالقات االتية تمثؿ عالقة تبادؿ منفعة : تذكر
اشجار الغابات الكبيرة مع الحيوانات  - أ

 المختمفة.
 .الطيور مع حيواف الكركدف - ب
 التراخينا داخؿ عضالت بعض المبائف. - ت
 سمؾ المشؾ مع اسماؾ القرش. - ث

 
 

   

 تستنج الفرؽ   41
بيف مفيومي 
التطفؿ 
 واالفتراس.

 يتميز التطفؿ عف االفتراس باف الطفيمي : تحميؿ
 اكبر مف المضيؼ. - أ
 يقضي عمى مضيفو. - ب
 .يعيش عمى مضيفو - ت
 يتعايش مع مضيفو. - ث

 

   

 الحزازيات
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تميز بيف  42
اليجرة 
الخارجية 

 واالستيطاف  

 تتميز اليجرة الخارجية عف االستيطاف بأنياػ : استيعاب 
 مف مكاف الى اخر .الحركة المباشرة  - أ
 ىجرة االفراد الى خارج مناطؽ نشوءىا . - ب
ىجرة االفراد الى منطقة معينة لـ تكف دخمتيا  - ت

 مف قبؿ .
 ىجرة االفراد الى الخارج وعدـ العودة الييا. - ث

   

تعمؿ سبب  43
خطورة 

المعادف الثقيمة 
اذا ما 

استخدمت 
 بتراكيز عالية.

استخداميا بتراكيز  ترجع خطورة المعادف الثقيمة عند استيعاب
 عالية الى :

اختراقيا اغشية الحويصالت الرئوية بسيولة  - أ
 ووصوليا الى الدـ.

عدـ تفسخيا بواسطة البكتريا والعمميات  - ب
 الطبيعية االخرى.

 كونيا تؤدي الى االصابة بسرطاف الجمد.
قياميا برفع معدالت درجات الحرارة عمى  - ت

 سطح االرض.

   

تسنتج لجوء  44
الى االنساف 

المكافحة 
 الحيوية.
 
 
 
 

 لقد تـ االتجاه مف قبؿ االنساف لممكافحة الحيوية : تحميؿ
 لمقضاء عمى الحشرات الضارة. - أ
 لرفع انتاج المحاصيؿ االقتصادية. - ب
 .كمخرج لمشاكؿ استعماؿ المبيدات - ت
 لزيادة تكاثر االحياء المفيدة. - ث

   

تعطي أمثمة  45
حياتية عف 
التموث المائي 
 )مف خارج
 الكتاب(
 
 

 تطبيؽ
 
 
 
 
 
 

 أي مف المموثات االتية تعتبر تموث ائي :
 االمطار الحامضية. - أ
 الدقائقيات العالقة. - ب
 .البتروؿ المتسرب مف الناقالت النفطية - ت
 الفيضانات والزالزؿ. - ث

 
 

  



 889 ................................................................................................انًالحق

 

تسمي  46
الفضالت 
 الصمبة.

 الفضالت الصمبة تتمثؿ ب : تذكر
 القمامة المنزلية. - أ
 المموثات الغازية. - ب
 المغذيات النباتية. - ت
 المواد المشعة. - ث

   

تعمؿ سبب  47
سمية غاز 

CO  لالنساف
والكائنات 
 الحية االخرى.

 
 

 عمى االنساف بكونو :  COتتمثؿ خطورة غاز  استيعاب
 ذو رائحة خانقة. - أ
 لونو ضبابي. - ب
 مسيؿ لمدموع. - ت
 .عديـ الموف والطعـ والرائحة - ث

   

تتعرؼ عمى  48
مفيـو التموث 
الحراري ف 

خالؿ التعريؼ 
 المعطاة ليا.

اف حالة حصوؿ المسطحات المائية عمى مزيد مف  تذكر
 الحرارة تسمى ب :

 االحتباس الحراري. - أ
 البيت الزجاجي. - ب
 .التموث الحراري - ت
 .الطمر االرضي - ث

   

تكمؿ النقص  49
في مخطط 
يبيف مصادر 
 تموث التربة

 
 
 
 
 
 

 تركيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    اكممي النقص في المخطط التالي

مصادر تلوث 

 التربة 

المواد 

الكيميائية 

 المستخدمة

في 

 الزراعة

الفضال

ت 

المنزلية 

والصنا

 عية 

االمطار 

 الحامضية 

المعادن 

 الثقيلة 
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51 
 
 
 
 

تذكر خطورة 
 H2Sغاز 
 

 عمى االنساف عندما:  H2Sتتمثؿ خطورة غاز تذكر  
 ذو رائحة خانقة.  - أ
 لونو ضبابي.ي  - ب
 مسيؿ لمدموع. - ت
 يتعرض لتراكيز واطئة منو لمدة طويمة - ث

   

 
 
 
 
 
 

  



 888 ................................................................................................انًالحق

 

 (88ملحق )

 درجات طالبات العينة االستطالعية الثانية في االختبار التحصيلي

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 45 40 34 79 22 

2 44 41 34 80 22 

3 44 42 34 81 22 

4 44 43 33 82 21 

5 43 44 33 83 20 

6 43 45 32 84 20 

7 43 46 32 85 20 

8 43 47 32 86 19 

9 42 48 31 87 19 

10 42 49 31 88 19 

11 42 50 30 89 19 

12 42 51 30 90 19 

13 42 52 30 91 18 

14 42 53 30 92 18 

15 42 54 30 93 18 

16 41 55 30 94 18 

17 41 56 30 95 17 

18 41 57 30 96 17 

19 41 58 29 97 17 

20 41 59 29 98 16 

21 40 60 29 99 16 

22 40 61 29 100 16 

23 40 62 29 101 16 

24 40 63 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 40 64 29 

26 40 65 28 

27 40 66 28 

28 39 67 27 

29 39 68 27 

30 38 69 26 

31 38 70 26 

32 37 71 26 

33 37 72 26 

34 36 73 26 

35 36 74 26 

36 35 75 25 

37 35 76 25 

38 35 77 24 

39 34 78 23 
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 (88ملحق)

 القوة التمييزية ومعامل الصعوبة والسهولة لفقرات االختبار التحصيلي

عدد االجابات في  الفقرة
 لمجموعة العلياا

 

المجموعة االجابات في  دعد
 الدنيا
 

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 السهولة

 معامل
 التمييز

 
 الصحيحة

 
 الخاطئة

 
 الصحيحة

 
 الخاطئة

1 25 2 11 16 0.67 0.33 0.52 

2 23 4 8 19 0.57 0.43 0.55 

3 25 2 13 14 0.70 0.30 0.44 

4 22 5 13 14 0.65 0.35 0.33 

5 24 3 `12 15 0.67 0.33 0.44 

6 20 7 8 19 0.52 0.48 0.44 

7 24 3 11 16 0.65 0.35 0.48 

8 21 6 13 14 0.63 0.37 0.30 

9 20 7 10 17 0.56 0.44 0.37 

10 25 2 14 13 0.72 0.28 0.41 

11 23 4 13 14 0.67 0.33 0.37 

12 22 5 12 15 0.63 0.37 0.37 

13 20 7 10 17 0.56 0.44 0.37 

14 19 8 11 16 0.56 0.44 0.30 

15 22 5 6 21 0.52 0.48 0.59 

16 22 5 9 18 0.57 0.43 0.48 

17 24 3 9 18 0.61 0.39 0.56 

18 18 9 11 16 0.54 0.46 0.26 

19 19 8 11 16 0.56 0.44 0.30 

20 20 7 8 19 0.52 0.48 0.45 

21 23 4 12 15 0.65 0.35 0.41 

22 20 7 9 18 0.54 0.46 0.41 

23 23 4 10 17 0.61 0.39 0.48 

24 26 1 13 14 0.72 0.28 0.48 

25 22 5 11 16 0.61 0.39 0.41 

26 19 8 9 18 0.52 0.48 0.37 

27 22 5 12 15 0.63 0.37 0.37 

28 21 6 10 17 0.57 0.43 0.41 

29 21 6 12 15 0.61 0.39 0.33 

30 21 6 12 15 0.61 0.39 0.33 

31 25 2 10 17 0.65 0.35 0.56 

32 24 3 10 17 0.63 0.37 0.52 

33 25 2 12 15 0.69 0.31 0.48 

34 25 2 9 18 0.63 0.37 0.59 

35 21 6 11 16 0.59 0.41 0.37 

36 23 4 10 17 0.61 0.39 0.48 

37 24 3 9 18 0.61 0.39 0.56 
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38 19 8 11 16 0.56 0.44 0.30 

39 19 8 10 17 0.54 0.46 0.33 

40 25 2 13 14 0.70 0.30 0.44 

41 25 2 7 20 0.59 0.41 0.66 

42 21 6 10 17 0.57 0.43 0.48 

43 21 6 8 19 0.54 0.46 0.48 

44 22 5 9 18 0.57 0.43 0.48 

45 21 6 11 16 0.59 0.41 0.37 

46 17 10 11 16 0.52 0.48 0.22 

47 20 7 11 16 0.57 0.43 0.33 

48 20 7 9 18 0.54 0.46 0.40 

49 24 3 9 18 0.61 0.39 0.55 

50 24 3 13 14 0.69 0.31 0.40 
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 (88ملحق )

 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي

 تسمسل
 الفقرة

 فعالية البدائل البدائل المجموعة
 ث ت ب أ ث ت ب أ

 -0.19 -0.26 ص 0.074- 0   1 ص 1 عميا 1
 5 8 ص 3 دنيا

 -0.074 -0.22 ص -0.26 1 1 ص 2 عميا 2
 3 7 ص 9 دنيا

 -0.037 0.19 ص 0.22 2 0 ص 0 عميا 3
 3 5 ص 6 دنيا

 ص -0.037 -0.15 0.15-  2 2 1 عميا 4
  3 6 5 دنيا

 0.037 ص -0.19 0.30- 1  0 2 عميا 5
 0  5 10 دنيا

 -0.037  0.11- -0.30 3  3 1 عميا 6
 4  6 9 دنيا

 0.074 -0.074 -0.26 ص 2 3 2  عميا 8
 0 5 9  دنيا

     0     -0.074 -0.30 ص 2 2 3  عميا 9
 2 4 11  دنيا

 ص 0.074- 0.15- 0.22-  0 1 1 عميا 10
  1 5 7 دنيا

 0.074- 0.11- ص 0.19- 1 2  2 عميا 12
 3 5  7 دنيا

 -0.037 0.26- ص 0.074- 2 3  2 عميا 13
 3 10  4 دنيا

 0.11- ص 0.11- 0.074- 4  2 2 عميا  14
 7  5 4 دنيا 
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 0.11- 0.22- ص 0.074- 2 2  1 عميا 16
 5 8  3 دنيا

 -0.037 0.037- 0.19- ص 1 5 3  عميا 18
 2 6 8  دنيا

 ص 0.19- 0.22- -0.11  3 1 4 عميا  19
  8 7 1 دنيا 

 0.11- -0.074 0.26- ص 2 2 3  عميا 20
 5 4 10  دنيا 

 0.26- ص 0.074- 0.074- 1  1 2 عميا 21
 8  3 4 دنيا

 -0.074 0.30- 0.037- ص 2 2 3  عميا 22
 4 10 4  دنيا

 ص 0.037- 0.19 -0.26  0 0 1 عميا 24
  1 5 8 دنيا

 -0.074 0.037- 0.30- ص 1 1 3  عميا 25
 3 2 11  دنيا

 0.074 ص 0.22- -0.037 4  3 1 عميا 26
 5  11 2 دنيا

 -0.019 -0.19 0.037-  1 2 3  عميا 28
 6 7 4  دنيا

 0.15 0.037- 0.15-  2 2 2  عميا 29
 6 3 6  دنيا

 0.037- 0.19- 0.11-   3 2 1 عميا 30
  4 7 4 دنيا

 ص 0.11- 0.15- 0.30-  0 0 2 عميا  31
  3 4 10 دنيا

 0.11- ص 0.22- 0.19- 1  1 1 عميا 32
 4  7 6 دنيا
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 ص 0.074 0.15- 0.26-  0 1 1 عميا 33
  2 5 8 دنيا

  0.19- 0.33- 0.074  0 2 0 عميا 34
  5 11 2 دنيا ص

 0.074- 0.19- 0.11- ص 2 2 3  عميا 35
 3 7 6  دنيا

 0.30- 0.19- 0.074- ص 1 1 1  عميا  37
 دنيا

 
 3 6 9 

 0.19- 0.073- 0.074-  1 3 4  عميا 38
 6 4 6  دنيا

 0.074- 0.22- 0.22- 0.15 1 1  0 عميا 40
 3 7  4 دنيا

 0.037- ص -0.30 0.33- 0  1 1 عميا 41
 1  9 10 دنيا

 0.074- 0.22- 0.26- ص 3 2 1  عميا 42
 1 8 8  دنيا 

 0.22- -0.074 ص -0.15 1 2  4 عميا  43
 دنيا

 
8  4 7 

 0.22- ص -0.11 0.037- 2  1 2 عميا 44
 8  4 3 دنيا

 0.11- ص 0.19- 0.074- 1  4 1 عميا 45
 4  9 3 دنيا

 -0.074 0.037 0.26-  4 5 1  عميا 46
 2 6 8  دنيا

 ص -0.037 0.19- 0.11-  2 2 3 عميا 47
  3 7 6 دنيا
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 0.30- 1    4 2 عميا 48

 
 -0.15 ص -0.037

 5  3 10 دنيا
50 
 

 -0.074 -0.11 -0.26  1 1 1 عميا
 

 
  7 4 3  
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 (14ممحق )

 21-ر ريتشارد سون دمعادلة كيو  المعساب ثبات االختبار التحصيمي باستح

 T F TF ت T F TF ت

1 0.33 0.67 0.22 31 0.39 0.61 0.24 

2 0.46 0.54 0.25 32 0.35 0.65 0.23 

3 0.30 0.70 0.21 33 0.37 0.43 0.23 

4 0.35 0.65 0.23 34 0.31 0.69 0.21 

5 0.33 0.67 0.22 35 0.37 0.63 0.23 

6 0.48 0.52 0.25 36 0.41 0.59 0.24 

7 0.35 0.65 0.23 37 0.38 0.62 0.24 

8 0.39 0.61 0.24 38 0.39 0.61 0.24 

9 0.44 0.56 0.25 39 0.44 0.56 0.25 

10 0.28 0.72 0.20 40 0.43 0.56 0.25 

11 0.33 0.67 0.22 41 0.30 0.70 0.21 

12 0.37 0.63 0.23 42 0.41 0.59 0.24 

13 0.44 0.56 0.25 43 0.43 0.57 0.25 

14 0.44 0.56 0.25 44 0.46 0.53 0.25 

15 0.48 0.52 0.25 45 0.43 0.57 0.25 

16 0.43 0.57 0.25 46 0.41 0.59 0.24 

17 0.39 0.61 0.25 47 0.85 0.15 0.25 

18 0.46 0.54 0.25 48 0.48 0.52 0.25 

19 0.44 0.56 0.25 49 0.43 0.56 0.25 

20 0.48 0.52 0.25 50 0.46 0.54 0.25 

21 0.35 0.65 0.23 51 0.39 0.61 0.24 

22 0.46 0.53 0.25 52 0.13 0.87 0.11 

23 0.39 0.61 0.24 53 0.31 0.69 0.21 

24 0.28 0.72 0.20  

 0.24 0.61 0.39 25 12.39المجموع الكلي = 

26 0.48 0.52 0.25 

27 0.37 0.63 0.23  

KR-20=0.86 
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 (88حق)مل

 االختبار التحصيلي بصيغته النهائية

 حمامة  وذلؾ  :لقصيرة  نسبيا في اممرات االنفية تكوف ال -1
 لتسييؿ عممية التنفس. - أ
 لوقوع المناخر الخارجية عند قاعدة المنقار - ب
 النيا تنتيي بالفتحات المنخرية الداخمية . - ت
 الف الحنجرة مختزلة  - ث
 بػػػ:ينتيي العمود الفقري بالحمامة بالتحاـ الفقرات االخيرة منو مشكمة ما يعرؼ  -2
 المقمة القفوية. - أ
 الذيمي. الشاخص - ب
 العجز المتحد. - ت
 الجؤجؤ. - ث

 
 يتميز الجزء االمامي مف مثانة السباحة بوجود شبكة مف االوعية الدموية الشعرية يطمؽ عمييا: -3
 الغطاء الخيشومي. - أ
 الشبكة العجيبة. - ب
 الجسـ االحمر. - ت
 االشعة الزعنفية. - ث

 
 

 ينتج الصوت في الطيور  بسبب اىتزاز : -4
 الحباؿ الصوتية لمحنجرة. - أ
 الصوتية لمرغامى.الحباؿ  - ب
 عضالت المصفار. - ت
 غشية المصفار.أ  - ث
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 عدد االكياس اليوائية في الحمامة ىو : -5
 ثمانية. - أ
 تسعة. - ب
 سبعة. - ت
 عشرة. - ث

 
 اف سبب عدـ تسمـ اجنة الطيور بفضالتيا االخراجية داخؿ قشرة البيضة ىو : -6

 تبخر ىذه الفضالت - أ
 تنفذ الى خارج قشرة البيضة. - ب
 تبمورىا بشكؿ حامض البوليؾ. - ت
 طرحيا بشكؿ بولينا غير ضارة. - ث

 
 

 حددي موقع فتحة قناة الحيامف في الجياز التناسمي الذكري لمحمامة عمى الرسـ الذي امامؾ : -7

 
 

 العجز الممتحـ يشكؿ تركيب ساند لطيراف الحمامة بسبب : -8
 فقرة ممتحمة لمناطؽ الجسـ المختمفة 16تكونو مف  - أ
 خفيفة.الفقرات المكونة لو  - ب
 عدـ ارتباط معظـ الفقرات فيو. - ت
 .ارتباط عضالت الطيراف بو - ث
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 بعض الطيور تفتقد الى الترقوة مثؿ : -9
 الدجاجة. - أ
 الحمامة. - ب
 النسر. - ت
 العصفور. - ث

 
 سبب ضعؼ حاستي الشـ والتذوؽ في اغمب الطيور :-11   

 عدـ حاجتيا لمشـ والتذوؽ. - أ
 سمعيا جيد ورؤيتيا غير جيدة. - ب
 وسمعيا غير جيد.رؤيتيا ممتازة  - ت
 سمعيا جيد ورؤيتيا ممتازة. - ث

 
 الجزء المؤشر في شكؿ دماغ الحمامة ىو :-11

 

 
 الغدة المسؤولة عف منع تبمؿ ريش الحمامة ىي : -12
 الدرقية. - أ
 الدبرية. - ب
 النخامية. - ت
 الكظرية. - ث
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 مشكمة ما يعرؼ ب : تتحد االشعة الزعنفية في السمكة مكونة بروزات صمبة  -13
 .مثانة السباحة  - أ
 .الشوكة  - ب
 .الشبكة العجيبة  - ت
 .الذيؿ  - ث
 

 تعمؿ عضالت الجذع والذيؿ عمى : -14
 توازف الجسـ في مستوى معيف . - أ
 .حفظ الجسـ في وضع معتدؿ   - ب
 .دفع االسماؾ في وسط ذومقاومة عالية - ت
 مساعدة السمكة في حركتيا التموجية . - ث
 

 -:اكممي المخطط التالي  -15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجهاز 

 الهيكلي 

هيكل 

 خارجي 

 هيكل داخلي 

 هيكل محوري

  الجمجمة 
 االضالع

 هيكل طرفي
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 تكوف النياية الخمفية لمغطاء الخيشومي حرة مرنة الحركة لػػػػػػػ:-16
 .تساعدىا عمى السباحة بسيولة  - أ
 النجاز الوظيفة التنفسية . -ب   

 عمى التقدـ لالماـ .تساعدىا  - ب
 .لتساعدىا عمى الغوص في االعماؽ المختمفة  - ت

 اذكري اسـ  الجزء المؤشر عميو في الصورة التي امامؾ  -17

 

 لالسماؾ العظمية جياز خط جانبي يعمؿ كػػػ: -18
 .جياز تحسس عف بعد - أ
 .تنفس  جياز - ب
 .الحركة جياز - ت
 .شـ  جياز  - ث
 

 التي امامؾ ىو:نوع الريش الموجود في الصورة -19
 .زغبي - أ
 .خيطي - ب
  .مغطى محيطي - ت
 .محيطي  - ث
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يطمؽ عمى المسافات  التي توجد بيف الحـز الوعائية التي تنتظـ في الساؽ وتتكوف مف خاليا برنكيمية   -21
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:

 المب . - أ
 القشرة .  - ب
 االشعة المبية .  - ت
 الدائرة المحيطية . - ث

 
 ذوات الفمقتيف ىو : اف منشأ الساؽ في نبات-21
 رويشة جنيف البذرة . - أ
 الجذير . - ب
 الكمبيـو الوعائي. - ت
 االشعة المبية. - ث

 : اف وظيفة الكأس في الزىرة النموذجية ىو -22
 .التكاثر  - أ
 .جذب الحشرات التماـ االخصاب  - ب
 االجزاء الزىريةيحمؿ  - ت
 حماية االجزاء الداخمية لمزىرة  - ث

 مورقة عمى الشكؿ المرسـو امامؾ :حددي منطقة العرؽ الوسطي ل-23
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 الباقالء :نبات ينتج عف نمو البرعـ القمي في ساؽ -24
 العقد والسالميات. - أ
 القمة النامية. - ب
 الزيادة العرضية لمساؽ. - ت
 لمساؽ.الزيادة الطولية  - ث

 ال يحدث التغمض الثانوي في ساؽ نبات الباقالء : -25
 لكونو نبات حولي. - أ
 لكوف ساقو مجوؼ. - ب
 لكوف ساقو اخضر يساىـ في عممية البناء الضوئي. - ت
 نتيجة انقساـ خالياه في القمـ النامية ثـ ازدياد حجميا. - ث

 
 يعد السوبريف  : -26
 مادة مرشحة لمماء مكونة شريط كاسبر. - أ

 نفوذة لمسوائؿ مكونة شريط كاسبر.مادة شبو  - ب

 .مادة منفذة لمماء مكونة شريط كاسبر - ت

 طبقة ميتة وال تكوف شريط كاسبر. - ث
 

 اكممي النقص في المخطط التالي -27
 
 

 البشرة في نبات الباقالء عمى مواد شمعية وتكوف سميكة في النباتات الصحراوية لكي:تحتوي طبقة 
 تحافظ عمى المحتوى المائي. - أ
 تقـو بامتصاص الماء والمواد مف التربة. - ب
 تقـو بحماية خاليا المحاء مف أي ضغط خارجي. - ت
 تقـو بتخزيف الغذاء - ث

مناطق الجذر في نبات 

 الباقبالء

 

  القلنسوة 
منطقة 

 االستطالة 

منطقة 

الشعيرات 

 الجذرية 
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 والجزء المؤشر عميو ىو :الرسـ ادناه يمثؿ قسما مف الجياز اليضمي لممجترات -29

 
 الكرش. - أ
 القبة. - ب
 المنفحة. - ت
 لقمنسوة.ا - ث
 اف الصفة التطورية التي تمتاز بيا الحيوانات القارتة ىي امتالكيا : -31
 انيابا صغيرة. - أ
 اسنانا بدرجة نمو متفاوتة. - ب
 قواطع جيدة النمو. - ت
 اسنانا بدرجة النمو نفسيا.  - ث

 
 تمثؿ كائف غير ذاتي التغذية :أي مف الصور ادناه -31

 ب ػ        أ ػ 

 ث ػ   ت ػ
 اف الطيور التي تتغذى عمى الحبوب يكوف منقارىا :-32
 مدببا" ومنحنيا". - أ
 عريضا" ومدببا". - ب
 رفيعا" ومدببا".  - ت
 قصيرا" ومدببا". - ث
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 تقـو الكالب بفتح فميا كثيرا في فصؿ الصيؼ وذلؾ :-33
 لشعورىا بالعطش. - أ
 بالجوع.إلحساسيا  - ب
 إلخافة الحيوانات االخرى. - ت
 لتفقد جزء مف حرارة جسميا. - ث

 
 

 تستطيع االميبا اليروب بعيدا عند تعرضيا لمصدر ضوء شديد بسبب :-34
 كونيا ذات انجذاب ضوئي موجب. - أ
 خموىا مف الجياز العصبي. - ب
 تكويف اقداـ كاذبة في الجزء المواجو لمضوء فقط. - ت
 كونيا ذات انجذاب ضوئي سالب. - ث

 اف السبب في تحورات نباتات أكمة الذباب ألقتناص الحشرات ىو :-35
 معيشتيا في بيئة يقؿ فييا النتروجيف. - أ
 ضعؼ قدرتيا عمى امتصاص النتروجيف. - ب
 قدرتيا عمى تحويؿ النتروجيف الى حوامض امينية. - ت
 قدرتيا عمى افراز انزيمات محممة. - ث

 
 حددي نوع السموؾ الذي امامؾ في الصورة ؟-36
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 مف استنتاجات نظرية التطور لداروف ووالس ىو اف :-37
 التغاير موجود بيف افراد النوع واف بعض الفروقات تورث.  - أ
 التشابو موجود بيف افراد النوع واف بعض الفروقات تورث.  - ب
 التغاير موجود بيف افراد النوع واف بعض الفروقات ال تورث. - ت
 التشابو موجود بيف افراد النوع واف بعض الفروقات ال تورث.  - ث

 
 

 يشير التتابع المنظـ لممجتمعات االحيائية المختمفة في بيئة معينة خالؿ فترة مف الزمف الى مفيـو :-38
 التعاقب البيئي. - أ
 االنتخاب الطبيعي. - ب
 السموؾ االجتماعي. - ت
 سموؾ االستيطاف. - ث

 التعاقب الجفافي مف وسط الصخور والرماؿ ىي : اف الكممة المفقودة مف سمسمة-41
 

 الغاباتشجار أ           الشجيرات          يةلنباتات العشبا الطحالب                                           
 
 

 أي مف العالقات االتية تمثؿ عالقة تبادؿ منفعة :-41
 المختمفة.اشجار الغابات الكبيرة مع الحيوانات  - أ
 الطيور مع حيواف الكركدف. - ب
 التراخينا داخؿ عضالت بعض المبائف. - ت
 سمؾ المشؾ مع اسماؾ القرش. - ث
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 يتميز التطفؿ عف االفتراس باف الطفيمي : -41
 اكبر مف المضيؼ. - أ
 يقضي عمى مضيفو. - ب
 يعيش عمى مضيفو. - ت
 يتعايش مع مضيفو. - ث

 بتراكيز عالية الى :ترجع خطورة المعادف الثقيمة عند استخداميا  -42
 اختراقيا اغشية الحويصالت الرئوية بسيولة ووصوليا الى الدـ. - أ
 عدـ تفسخيا بواسطة البكتريا والعمميات الطبيعية االخرى.  - ب
 كونيا تؤدي الى االصابة بسرطاف الجمد. - ت
 قياميا برفع معدالت درجات الحرارة عمى سطح االرض. - ث

  
 تتميز اليجرة الخارجية عف االستيطاف بأنياػ :  -43
 الحركة المباشرة مف مكاف الى اخر . - أ
 ىجرة االفراد الى خارج مناطؽ نشوءىا . - ب
 ىجرة االفراد الى منطقة معينة لـ تكف دخمتيا مف قبؿ . - ت
 ىجرة االفراد الى الخارج وعدـ العودة الييا. - ث
 الحيوية :لقد تـ االتجاه مف قبؿ االنساف لممكافحة  -44
 لمقضاء عمى الحشرات الضارة. - أ
 لرفع انتاج المحاصيؿ االقتصادية. - ب
 كمخرج لمشاكؿ استعماؿ المبيدات. - ت
 لزيادة تكاثر االحياء المفيدة. - ث

 
 أي مف المموثات االتية تعتبر تموث مائي :-45
 االمطار الحامضية. - أ
 الدقائقيات العالقة. - ب
 .البتروؿ المتسرب مف الناقالت النفطية - ت
 الفيضانات والزالزؿ - ث
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 الفضالت الصمبة تتمثؿ ب :-46
 القمامة المنزلية. - أ
 المموثات الغازية. - ب
 المغذيات النباتية. - ت
 المواد المشعة. - ث

 
 

 عمى االنساف بكونو :  COتتمثؿ خطورة غاز -47
 ذو رائحة خانقة. - أ
 لونو ضبابي. - ب
 مسيؿ لمدموع. - ت
 عديـ الموف والطعـ والرائحة. - ث

 
 

 المسطحات المائية عمى مزيد مف الحرارة تسمى ب :اف حالة حصوؿ -48
 االحتباس الحراري. - أ
 البيت الزجاجي. - ب
 التموث الحراري. - ت
 الطمر االرضي. - ث
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 اكممي النقص في المخطط التالي -49
 
 
 
 
 
 
 

 
 :يكوف عمى االنساف عندما  H2Sتتمثؿ خطورة غاز- 51

 ذو رائحة خانقة.  - أ
 لونو ضبابي.  - ب
 سيؿ لمدموع.م  - ت
 لتراكيز واطئة منو لمدة طويمة  متعرض - ث

 

مصادر تلوث 

 التربة 

المواد 

الكيميائية 

المستخدمة 

في 

 الزراعة

الفضالت 

المنزلية 

 والصناعية 
 

المعادن 

 الثقيلة 
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 درجات طالبات العينة االستطالعية في اختبار التفكير االستداللي

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 29 40 20 79 17 

2 29 41 20 80 15 

3 28 42 20 81 13 

4 28 43 20 82 13 

5 27 44 20 83 12 

6 26 45 20 84 12 

7 26 46 19 85 11 

8 25 47 19 86 10 

9 25 48 19 87 10 

10 25 49 19 88 9 

11 24 50 19 89 8 

12 24 51 19 90 7 

13 24 52 19 91 7 

14 24 53 19 92 7 

15 24 54 19 93 6 

16 23 55 19 94 6 

17 23 56 19 95 6 

18 23 57 19 96 5 

19 23 58 19 97 5 

20 23 59 19 98 5 

21 23 60 19 99 4 

22 23 61 19 100 4 

23 22 62 19  

24 22 63 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 22 64 18 

26 21 65 18 

27 21 66 18 

28 21 67 18 

29 21 68 18 

30  21 69 18 

31 21 70 18 

32 21 71 18 

33 20 72 18 

34 20 73 18 

35 20 74 18 

36 20 75 18 

37 20 76 18 

38 20 77 18 

39 20 78 18 
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 االستدالليالقوة التمييزية ومعامل الصعوبة لفقرات االختبار 

 

في عدد االجابات  الفقرة
 لمجموعة العلياا

 

المجموعة االجابات في  دعد
 الدنيا
 

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 السهولة

 التمييز

 
 الصحيحة

 
 الخاطئة

 
 الصحيحة

 
 الخاطئة

1 19 8 5 22 0.44 0.56 0.51 

2 18 9 3 24 0.39 0.61 0.55 

3 21 6 5 22 0.49 0.51 0.59 

4 19 8 4 23 0.43 0.57 0.56 

5 17 12 4 23 0.35 0.65 0.48 

6 20 7 8 19 0.52 0.48 0.44 

7 21 6 4 23 0.46 0.54 0.62 

8 21 6 10 17 0.58 0.42 0.41 

9 11 16 2 25 0.25 0.75 0.33 

10 20 7 4 23 0.44 0.56 0.59 

11 18 9 7 20 0.46 0.54 0.41 

12 18 9 11 17 0.52 0.48 0.26 

13 20 7 7 20 0.60 0.50 0.48 

14 20 7 6 21 0.48 0.52 0.52 

15 18 9 10 17 0.52 0.48 0.30 

16 19 8 10 17 0.54 0.46 0.33 

17 14 13 6 21 0.37 0.63 0.30 

18 16 11 6 21 0.41 0.59 0.37 

19 20 7 9 18 0.54 0.46 0.40 

20 21 6 8 19 0.54 0.46 0.48 

21 12 15 4 23 0.30 0.70 0.30 

22 11 16 3 24 0.26 0.74 0.30 

23 20 7 8 19 0.54 0.46 0.44 

24 15 12 8 19 0.43 0.57 0.26 

25 18 9 8 19 0.49 0.51 0.37 

26 19 8 10 17 0.54 0.46 0.33 

27 18 9 10 17 0.52 0.48 0.30 

28 20 7 4 23 0.44 0.56 0.59 

29 20 7 9 18 0.54 0.46 0.40 

30 21 6 5 22 0.48 0.52 0.59 

31 11 16 2 25 0.24 0.76 0.33 

32 14 13 5 22 0.37 0.63 0.33 

33 22 5 5 22 0.40 0.50 0.62 

34 19 8 9 19 0.40 0.50 0.37 

35 21 6 10 17 0.57 0.43 0.40 

36 20 7 11 16 0.57 0.43 0.33 
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 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات التفكير االستداللي

 فعالية البدائل البدائل المجموعة الفقرة
 د ج ب أ د ج ب أ

  2 4 2  عميا 1
 ص

0.26- 0.15- 0.11- 
 5 8 9  دنيا

  -0.19 -0.15 4  2 3 عميا 2
 ص

0.22- 
 10  7 7 دنيا

  1 1 4  عميا 3
 ص

0.15- 0.37- 0.074- 
 3 11 8  دنيا

  1 2 5  عميا 4
 ص

0.26- 0.16- 0.11- 
 4 7 12  دنيا

  5 3 4  عميا 5
 ص

0.16- 0.074- 0.30- 
 13 1 9  دنيا

  -0.15 1 2  4 عميا 6
 ص

0.16- 0.11- 
 4 7  8 دنيا

  2 2 2  عميا 7
 ص

0.19- 0.19- 0.26- 
 9 7 7  دنيا

  2 1 3  عميا 8
 ص

0.074- 0.15- 0.074- 
 4 6 5  دنيا

  -0.074 -0.19 7  4 5 عميا 9
 ص

0.22- 
 13  2 10 دنيا

  2 1 3  عميا 10
 ص

0.30- 0.19- 0.15- 
 6 6 11  دنيا

- 2 4  3 عميا 11
0.037 

 
 ص

-0.22 -0.15 
 7 10  4 دنيا

 0.074- 0.16- 0.037- ص 2 2 5  عميا 12
 4 7 6  دنيا
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 0.11- 0.074- ص 0.30- 2 4  1 عميا 13
 5 6  9 دنيا

 0.074- 0.20- ص 0.19- 1 3  3 عميا 14
 3 6  8 دنيا

- 3 5  1 عميا 15
0.074 

 0.037- 0.19- ص
 4 10  3 دنيا

16 
 
 

 0.037- ص 0.037- 0.26- 2  4 2 عميا
 3  5 9 دنيا

 ص 0.11- 0.074- 0.11-  3 6 4 عميا 17
  6 8 7 دنيا

 0.074- ص 0.16- 0.11- 1  2 8 عميا 18
 3  7 11 دنيا 

 0.037- 0.074- ص 0.037 1 4  2 عميا 19
 2 6  1 دنيا

 0.074 ص 0.037- 0.11- 3  1 2 عميا 20
 1  2 5 دنيا

 0.11- 0.11- ص 0.074 2 9  4 عميا 21
 5 12  6 دنيا

 0.037- ص 0.15- 0.11 3  7 6 عميا 22
 4  11 9 دنيا

 0.15- 0.11- 0.19- ص 4 1 2  عميا 23
 8 4 7  دنيا

 ص 0 0.037- 0.22-  2 3 7 عميا 24
  2 4 13 دنيا

 ص 0.037- 0.15- 0.15-  2 2 4 عميا 25
  3 6 8 دنيا

 0.19- 0.074- 0.037- ص 5 1 3  عميا 26
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 10 3 4  دنيا
 0.16- 0.22- 0.22- ص 2 3 2  عميا 27

 6 9 8  دنيا
- 3  2 1 عميا 28

0.037 
 0.33- ص 0.22-

 12  8 2 دنيا
 0.037- 0.11- ص 0.19- 3 4  9 عميا 29

 4 7  14 دنيا
 0.11- 0.16- 0.074- ص 1 4 8  عميا 30

 4 8 10  دنيا 
 0.16- 0.22- 0.26- ص 1 2 2  عميا 31

 5 8 9  دنيا
 0.15- ص 0.074- 0.19- 2  4 2 عميا 32

 6  6 7 دنيا
- 3 1  2 عميا 33

0.037 
 0.26- 0.11- ص

 10 4  3 دنيا
34 
 
 

  1  1 5 عميا
-0.22 

 0.037- ص 0.074-
 2  3 11 دنيا

 0.074- 019.- ص 0.22- 2 3  4 عميا 35
 1 8  10 دنيا

 0.074- 0.19- ص 1 4 2  عميا 36
 

-0.14 
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 (88ملحق )

 20التفكير االستداللي بأستخدام معادلة كيودر ريتشوردسونحساب ثبات اختبار 

 T F TF ت T F TF ت

1 0.44 0.56 0.25 29 0.46 0.54 0.25 

2 0.61 0.39 0.24 30 0.51 0.48 0.25 

3 0.51 0.49 0.25 31 0.76 0.24 0.18 

4 0.57 0.43 0.24 32 0.64 0.37 0.23 

5 0.64 0.35 0.23 33 0.50 0.40 0.25 

6 0.48 0.52 0.25 34 0.50 0.40 0.25 

7 0.54 0.46 0.25 35 0.43 0.57 0.24 

8 0.42 0.58 0.24 36 0.42 0.57 0.24 

9 0.75 0.25 0.18  

 0.26 0.44 0.56 10 8.64المجموع الكلي=

11 0.54 0.46 0.25 

12 0.48 0.52 0.25 

13 0.50 0.60 0.25  
  

 
KR-20=0.78 

 
 

14 0.52 0.48 0.25 

15 0.48 0.52 0.25 

16 0.46 0.54 0.25 

17 0.63 0.37 0.23 

18 0.59 0.41 0.24 

19 0.46 0.54 0.25 

20 0.46 0.54 0.25 

21 0.70 0.30 0.21 

22 0.74 0.26 0.19 

23 0.46 0.54 0.25 

24 0.57 0.43 0.24 

25 0.51 0.49 0.25 

26 0.46 0.54 0.25 

27 0.48 0.52 0.25 

28 0.55 0.44 0.25 
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درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي للتحصيل والتفكير 

 االستداللي

لمجموعااااااااااة درحااااااااااات  ت     

التجريبيااااة فااااي االختبااااار 

 االتحصيلي

درجاااااااااات المجموعاااااااااة 

الضااااابطة فااااي االختبااااار 

 التحصيلي 

درجااااات المجموعااااة 

التجريبيااة فااي اختبااار 

 التفكير االستداللي 

درجااااات المجموعااااة 

الضااابطة فااي اختبااار 

 التفكير االستداللي 

1 39 39 21 20 

2 36 35 21 13 

3 45 29 35 16 

4 30 24 27 16 

5 31 24 20 19 

6 30 24 22 10 

7 37 28 18 11 

8 38 31 22 18 

9 37 26 28 22 

10 37 24 24 10 

11 30 21 32 26 

12 35 19 22 25 

13 31 38 29 7 

14 40 41 30 22 

15 34 29 23 18 

16 25 34 26 15 

17 31 32 15 14 

18 30 26 34 13 

19 36 19 19 21 

20 48 30 28 29 

21 30 21 24 22 

22 48 32 15 23 

23 49 37 23 17 

24 30 28 24 21 

25 45 33 17 13 

26 35 31 16 22 

27 25 29 25 8 

28 48 26 20 14 

29 25 35 23 17 

30 27 24 18 11 

31 30  19  

 

 



Abstract                                                                               

       The aim of the current research is to study (the effect of binary Scientific 
station  strategy in the achievement of scientific fourth stage students and inductive 
thinking in). For evidence the objective of the research, the researcher formulated 
the following two null hypotheses: 

1. There is no significant difference at the statistical level (0.05) between the 
average of scores of the experimental group students they are studied according to 
the dualism strategy of Scientific station  and the average of scores of the controlled 
group students they are studied according to the normal way in the achievement. 

2. There is no significant difference at the statistical level (0.05) between the 
average of scores of the experimental group students they are studied according to 
the dualism strategy of Scientific station   and the average of scores of the 
controlled group students they are studied according to the normal way to test 
inductive thinking. 

To achieve the aim of research, the researcher used experimental design a partial 
control, as well as a current research was Identified by choosing scientific fourth 
stage students in the governmental diurnal secondary schools which obey to 
Salahuddin/LDujail,BALAD education directorat of studious year (2016- 2017). The 
researcher selected purposively adujil secondary of girls as a research sample, and 
was selected two divisions of the scientific fourth stage randomly, one of them 
represent the experimental group and another the controlled group. The sum of 
research sample was (61) students, (31) students of them in the experimental group 
and (30) students in the controlled group. 

The two groups of search were tested by four variables (the time age, scores of 
biology material in the test of end of the first course, the scores of test of previous 



biology information, and the test of intelligence), also the scientific material was 
defined with the last five chapters of the Book of Biology which is scheduled to 
teach of studious year (2016-2017). The behavioral objectives were formulated of 
these chapters and numbered (230) behavioral objective represented to six levels of 
Bloom's Taxonomy in the knowledge field (remember, comphresion, application, 
analysis, synthesis, and evaluation). The tutorial plans were prepared for the two 
groups of research and numbered (30) plans for each group. The researcher taught 
herself the two groups during the period of the experiment, which continued (12) 
weeks of the second semester of the academic year (2016-2017). 

With respect to the research tools, the researcher used one tool for each dependent 
variable, as prepared achievement test of last five chapters of the book of Biology of 
the scientific fourth stage consisted of (50) items represented the substantive 
questions, as well as the researcher adopted test of study in inductive thinking 
consisting of (36) items represented After the end of the experiment, the two tools 
were applied on groups of search, then the students, answers were corrected and 
they were treated statistically. The results were as the following: 

1. There are statistically significant differences in favor of the experimental group 
in the achievement test with the large effect size of the independent variable 
were (0.99). 

2. There are statistically significant differences in favor of the experimental group 
in the inductive thinking test with the middling effect size of the independent 
variable were (1.15). 

The results indicated that there is a positive effect of teaching by strategy of binary 
Scientific station  strategy on the achievement and the inductive thinking, in the light 
of that the researcher put a number of recommendations and suggestions. 
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