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البديلة  ( في تعديل التصوراتS .M .C).ة أثر ستراتيجي" ـــبـالموسومة ن اعداد ىذه الرسالة بأ   أشيد     
يا التـ  دـدم "علمم األحيما و ومرمارات تفهيمرهم البصمر  للمفاهيم األحيائية لطلبة الثاني المتوسط في مادة

جامعة بغداد .  ،تربية/ ابن الييثمالف  كمية  بإشراف دد جرى  (عد سلمان ياسين خلفمالماجستير ) طالب
 (. طرائق تدريس علوم الحياة وى  جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير ف  التربية )
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 رشح ىذه الرسالة الى المنادشة .أ قدمة من المشرفالم ةبناء عمى التوصي
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  العموم التربوية والنفسيةرئيس دسم                                            

       7102/     /     التاريخ :                            
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البديلة  ( في تعديل التصوراتS .M .C). ةأثر ستراتيجي" ـــــن ىذه الرسالة الموسومة بـبأ   أشيد     
لمطالب  "علم األحيا  ومرارات تفهيرهم البصر  للمفاهيم األحيائية لطلبة الثاني المتوسط في مادة

 . ى  صالحة لممنادشةتمت مراجعتيا وتقويميا لغويًا و دد ( عد سلمان ياسين خلفم)
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 البديلة ( في تعديل التصوراتS .M .C). ةأثر ستراتيجي" ـــــن الرسالة الموسومة بـبأ  أشيد         
 عدم) لمطالب "ومرارات تفهيرهم البصر علم األحيا   للمفاهيم األحيائية لطلبة الثاني المتوسط في مادة

جمو وأل الناحية العممية وى  صالحة األن لممنادشةمن يا قويمتمت مراجعتيا وتدد ( سلمان ياسين خلف
 .ودعت
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 مناقشةقرار لجنة الإ
 



 

الموسومة الماجستير رسالة ننا اطمعنا عمى أبنشيد  دناهأاء لجنة المنادشة المودعين عضأنحن       
األحيائية لطلبة الثاني البديلة للمفاهيم  ( في تعديل التصوراتS .M .C). ةأثر ستراتيجيـــــ "بـ

عد سلمان ياسين )م من الطالبالمقدمة  "علم األحيا  ومرارات تفهيرهم البصر  المتوسط في مادة
ودد  (تدريس علوم الحياةطرائق ف  التربية ) ماجستير ال ةدرجوى  جزء من متطمبات نيل  (خلف

يو ، وعم درجةاللمتطمبات نيل ، ووجدناىا مستوفية ف  محتوياتيا وف  ما يتعمق بيا نادشنا الطالب
 (.  تيازــام نوص  بقبول الرسالة بتقدير )
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 داءــــــــــــــــــــــااله

 إلى:
 رحمهما هللا من أمرنً ربً ببرهما واالحسان لهما .....  والدي  روحً  -

 

ً  رحمهما هللاروحً  -  من أمرنً ربً بوصلهما والدعاء لهما .....  شقٌق

 

 إلى قرة العٌن محمد حسٌن -

 م الروح ٌونـــســـقلب وبلسـالشغاف      

 ملهمــــتً وسبب سعادتـــــً زهــــراء                

 حبٌبً ونور قلبً إبراهٌم                                          

 أبنائً                                                                          

 

 زوجتً العزٌزةأزري ..... من معً تساعدنً وتشد  قفت  إلى من و   -

 إلى أحبابً وسندي فً الدنٌا  .......  أشقائً وشقٌقاتً  -

ٌُسعدنً لقاءهم  ............. أبناء أشقائً وشقٌقاتًإلى  -  من 

 ساندنً فً مشوار دراستً .....و وقف معً إلى كل من -

 

 

 إلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع                

 

 

 

 

 ٌاسٌن سلمان معد                      

 



 ب  
 

 نانـــر وامتــــشك

رسوؿ اهلل وألو الطيبيف الطاىريف وعمى أصحابو   الحمد هلل والصالة والسالـ عمى خيرة خمقو     
 .المنتجبيف المخمصيف

عمى مشرؼ مل رار بالجميؿ أف أتقدـ بالشكر واالمتنافواعتزازي واالقأنو لمف دواعي فخري      
ذات قيمة عالية جيود عممية مخمصة  أحمد عبيد حسف لما قدمو مفالرسالة االستاذ المساعد الدكتور 

ر في إخراج الرسالة بيذا كبكاف ليا األثر األ وتوجييات سديدة وأراء صائبةمالحظات نافعة ب تمثمت
 الشكؿ.

االمتناف . والشكر مقروف بربية لمعموـ الصرفة/ ابف الييثـأتقدـ بالشكر إلى عمادة كمية التو كما      
براىيـ عمي، إسة قسـ )العموـ التربوية والنفسية( متمثمة برئيس القسـ االستاذ الدكتور اسماعيؿ لرئا
أعضاء  بالشكر الجزيؿ وأخص، ومالحظات وتوجيو اتاألفاضؿ لما قدموه مف ارشادالقسـ أساتذة و 

عمى تبني  عممواقد ، فلجنة الحمقة الدراسية )لجنة السمنار( لما أبدوه مف مساعدة كبيرة وتوجييات قيمة
 .غرسًا، حتى أينعت وأثمرتوتعاىدوىا ورعوىا بذرة،  الرسالة فكرة وسقوىا

الذيف أجد مف توفيؽ اهلل أف يغدؽ عميَّ مف حسف عطائيـ وألطاؼ عموميـ األساتذة األجالء      
اهلل، واالستاذ  االستاذ الدكتور حيدر مسير حمدعميَّ لزامًا شكرىـ شكرًا مقرونًا بعميؽ االمتناف وىـ 

االستاذ الدكتورة ماجدة و االستاذ الدكتورة نادية حسيف العفوف، و الدكتورة فاطمة عبد األمير الفتالوي، 
 .، فقد قدموا مالحظات وافية وتوجييات كبيرةالمدرس الدكتورة سممى لفتة أرىيؼو ، الباوي

 ميف.الخبراء والمحك  األساتذة األفاضؿ مف جميع كما أتقدـ بالشكر واالمتناف إلى      

" أخص بالذكر منيـ: ضياء الساعدي، 88ال يفوتني أف أشكر الزمالء األعزاء طالب الدورة "     
 .      باسـ، مروة باسـ الركابي، بتوؿ جيجاف

ومف باب االعتراؼ بفضؿ أىؿ الفضؿ والثناء فإنني أتقدـ بالشكر الجزيؿ والعرفاف بالجميؿ لكؿ      
ف كاف في ظير الغيب.  مف قدـ يد العوف والمساعدة، أو أىدى إليَّ كممة ارشاد، أو دعاء وا 

                             اً خير عني جزى اهلل الجميع                                                           

 الباحث                                                                   



 ت  
 

 

 مستخلص البحث

( في تعديل التصورات البديمة لممفاهيم S .M .Cأثر ستراتيجية ).لى "إالتعرؼ  ييدؼ البحث     
 .األحياء ومهارات تفكيرهم البصري"األحيائية لطمبة الثاني المتوسط في مادة عمم 

 تيف:تيصاغ الباحث الفرضيتيف الصفريتيف اآللغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث      

( بيف متوسط درجات طالب المجموعة 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -8
ومتوسط درجات طالب  (S .M .C).فؽ ستراتيجية التعديؿ المفاىيمي عمى و سوف در  التجريبية الذيف ي  

فؽ الطريقة االعتيادية في اختبار تشخيص التصورات عمى و سوف در  المجموعة الضابطة الذيف ي  
 البديمة لممفاىيـ األحيائية.

( بيف متوسط درجات طالب المجموعة 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
ومتوسط درجات طالب ( S .M .C).اتيجية التعديؿ المفاىيمي فؽ ستر عمى و سوف در  التجريبية الذيف ي  

 وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار ميارات التفكير البصري. عمى درسوفالمجموعة الضابطة الذيف ي  

ألجؿ التحقؽ مف صحة ىاتيف الفرضيتيف الصفريتيف أجرى الباحث تجربة استغرقت فصاًل      
، واعتمد المنيج التجريبي ذا الضبط الجزئي لمجموعتيف متكافئتيف ذي االختبار البعدي كامالً  دراسياً 

طالب الصؼ الثاني  عندلتشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ األحيائية وميارات التفكير البصري 
المتوسط، مثؿ مجتمع البحث جميع طالب الصؼ الثاني المتوسط المدارس النيارية الحكومية التابعة 

تـ اختيار متوسطة النابغة لمبنيف  قصديًا، والتي تحتوي ، لممديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة الثانية 
عينة البحث عشوائيًا عبر القرعة، بمغ عدد )شعبتيف( تمثؿ عمى ست شعب اختار منيا الباحث 

ستراتيجية  وفؽعمى ت س  ر  وعة التجريبية، والتي د  ( طالبًا لممجم38( طالبًا بواقع  )75الطالب )
( طالبًا والتي 37واأل خرى مثمت المجموعة الضابطة مكونة مف ) (S .M .C).التعديؿ المفاىيمي 

طريقة االعتيادية، أما عف تحديد محتوى المادة العممية فقد حددت بالفصوؿ لاوفؽ عمى ت س  ر  د  
بيف أفراد  سط، تـ أ جراء التكافؤ)السابع، والثامف، والتاسع( مف كتاب عمـ األحياء لمصؼ الثاني المتو 

في متغيرات )العمر، اختبار المعمومات السابقة، درجة التحصيؿ السابؽ، اختبار  مجموعتي البحث
 تشخيص التصورات البديمة، اختبار ميارات التفكير البصري(.



 ث  
 

قاـ الباحث بإعداد أداتي البحث المتمثمتيف باختبار تشخيص التصورات البديمة مف نوع االختيار      
( فقرة، واألداة الثانية اختبار ميارات التفكير البصري مف 45مف متعدد متكوف بصيغتو النيائية مف )

عوبة والقوة التمييزية فقرة، وقد ح سبت الص 32)نوع االختيار مف متعدد متكوف بصيغتو األولية مف )
( فقرات مف اختبار 5وفعالية البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات األداتيف وحساب الصدؽ ليما، فتـ حذؼ )

 الباحث ج( فقرة، استخر 27ميارات التفكير البصري ليكوف االختبار بصيغتو النيائية مكونًا مف )
الستخراج معامؿ ثبات اختبار  20) استعماؿ معادلة )كيودر ريتشاردسوفبمعامؿ الثبات لالختباريف 

راج معامؿ ثبات اختبار (، والستخ0.78تشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ األحيائية إذ بمغ مقداره )
(، وتـ 0.652معادلة )ألفا كرونباخ( وقد بمغ مقداره )الباحث ؿ ميارات التفكير البصري استعم

 (.C. M. Sأثر ستراتيجية التعديؿ المفاىيمي )لمعرفة  )معادلة كالس( استعماؿ معادلة حجـ األثر
 .(0.80وفي ميارات التفكير البصري بمغ ) (2.56في تعديؿ المفاىيـ األحيائية فكاف )

 تمت اجراءات التجربة عمى مرحمتيف:     

 المرحمة التشخيصية: بعد اجراءات تحميؿ المحتوى لممواد السابقة ومقابمة ومناقشة الطالب حدد -8
، طبؽ الباحث اختبار تشخيص التصورات البديمة وقد كاف عدد مختاراً  ( مفيومًا مكرراً 15الباحث )

( مفيوما تجاوزت نسبة 13التصورات البديمة لممفاىيـ األحيائية لممجموعتيف التجريبية والضابطة )
كتاب عمـ  ( موزعة بيف الفصوؿ الثالثة )السابع، والثامف، والتاسع( مف34%الخطأ فييا نسبة )

 األحيائ لمصؼ الثاني المتوسط.

( عمى المجموعة (.C. M. Sالمرحمة العالجية: مرحمة تطبيؽ ستراتيجية التعديؿ المفاىيمي  -2
 التجريبية 

طبؽ الباحث تجربة البحث في الفصؿ الدراسي الثاني )الكورس الثاني( مف العاـ الدراسي      
جموعتيف بنفسو وبعد االنتياء مف التجربة حمؿ النتائج (، قاـ الباحث بتدريس الم2017 - 2016)

( لعينتيف غير متساويتيف، وقد أظيرت النتائج تفوؽ أداء t-Testاحصائيًا باستعماؿ االختبار التائي )
طالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة في اختبار تشخيص التصورات البديمة 

اختبار ميارات التفكير البصري، وبذلؾ تـ رفض الفرضيتيف الصفريتيف  كذلؾ فيلممفاىيـ االحيائية، و 
( S .M .Cستراتيجية التعديؿ المفاىيمي ).نتائج البحث استنتج الباحث: أف  لمبحث الحالي، في ضوء

اء لمصؼ أثرًا إيجابيًا في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ األحيائية لمطالب في مادة عمـ األحيتركت 
بعدٍد مف التوصيات، منيا: ذلؾ أوصى الباحث وفؽ عمى البصري،  ىـتفكير الثاني المتوسط وميارات 



 ج  
 

أساليب متنوعة لمكشؼ عف التصورات البديمة لدى الطالب بمراحؿ مبكرة، إقامة دورات  عماؿاست
مدرسيف ستراتيجيات تدريبية لتعميـ الكوادر التدريسية ستراتيجيات التغيير المفاىيمي، أف يستخدـ ال

تعممية حديثة تجعؿ الطالب محور العممية التعميمية. إقامة دورات لتعميـ  -وطرائؽ تعميمية تعميمية 
الكوادر التدريسية ميارات التفكير البصري لتنمية التفكير البصري. كما وضع عددًا مف المقترحات 

 منيا: 

  .، في مواد دراسية أ خرىالبديمةخيصية لمكشؼ عف التصورات اجراء دراسات تش. 8

 اد دراسية( في مراحؿ دراسية أخرى وفي مو S .M .Cستراتيجية التعديؿ المفاىيمي ). عماؿاست. 2
 .أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح  
 

 توياتــت المحــثب

 وضوعػػػػػػػػػػػػػػالم
 

 الصفحة

  اآلية القرآنية
 أ االىداء

 ب شكر وامتناف
 ت  مستخمص البحث

 ح  المحتوياتثبت 
  ذ ثبت الجداوؿ

 ر (المخططات واألشكاؿ)ثبت 
   ر ثبت المخططات

 ز ثبت األشكاؿ
 ز ثبت المالحؽ

 ل األول:ـــــــــــالفص
 التعريف بالبحث 

 

 
8 – 87 
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                                  Problem of the Research:مشكمة البحثأواًل: 

فظظظظظل  (18ا  ظظظظظل  ن ظظظظظ   ظظظظظ    وخب  ظظظظظ  ا   وا ظظظظظ  فظظظظظل  لظظظظظح  ا  ظظظظظ      الحظظظظظا ا بححظظظظظث بح ظظظظظ     ظظظظظ      
ألخ ظظظظظظظظح  اا  صظظظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظظظ    و ولظظظظظظظظو    ح   ظظظظظظظظنح لظظظظظظظظفظظظظظظظظل ا  اظظظظظظظظحب ا   ظظظظظظظظح     ظظظظظظظظ   ا  ظظظظظظظظ ب  ح   ظظظظظظظظ  

ة فظظظظظظظظل ا  ظظظظظظظظ ا     ظظظظظظظظ    ااظظظظظظظحت  وقظظظظظظظظ    ب ظظظظظظظظت  و ا   ظظظظظظظظح    ا خح لظظظظظظظظ    و ا   ظظظظظظظح    ا اظظظظظظظظح ل   ا   ح    ظظظظظظظ  
 ن ظظظظظح   ااظظظظظ    ا بظظظظظحو     ظظظظظ   ا  ظظظظظ ب فظظظظظل ا  اظظظظظحب ا   ظظظظظح    و ن    ظظظظظح    ظظظظظ  ح   و ولظظظظظ وا ب ظظظظظ ا  ا   ب ظظظظظ 

 حب ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظب  و(  7666 ا  ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظو    و(  7665 ا  شظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ  انل  و(  7664 ا اظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظنلح    و(  7654
  ظظظظظظظظظ    ظظظظظظظظظحل     ظظظظظظظظظ ت  ظظظظظظظظظ   ا   ااظظظظظظظظظحتوقظظظظظظظظظ    (0273 نحصظظظظظظظظظ   و  (0272 ا  اظظظظظظظظظ و    و(  0272

فظظظظظظظظل  ب  اظظظظظظظظح  ة ا  ظظظظظظظظ  (اظظظظظظظظ  ا  ل حت ا  ف  ظظظظظظظظ  ا   ظظظظظظظظح   ل اظظظظظظظظ  ا  ل حت   ل ظظظظظظظظ   ولظظظظظظظظوب ااظظظظظظظظ   ح 
 .       صو ا    ا ب    

ح ب ا ج بظظظظ اال   ظظظظح   ظظظظ  قبظظظظ  ا     اظظظظ    وا  اظظظظلو     ظظظظ  ا     ظظظظ  ا   بو ظظظظ ق ظظظظ   الحظظظظا ا بححظظظظث  ظظظظح      
ح ظظظظظن  ظظظظظ       ظظظظظح ات ا     ظظظظظ    و باظظظظظ  ا  ل حت و  الظظظظظ     ظظظظظ      ن ظظظظظل   با  ظظظظظل  ظظظظظنو  ا  ظظظظظا       ظظظظظ  
ا  ظظظظظل  ناظظظظظل   ظظظظظ   اظظظظظ  ا  ل حت ا ح   ظظظظظ وا  بحألاظظظظظح  ب ألخظظظظظ ا ححلظظظظظ  ا ظظظظظ  ا   بححظظظظظث  بظظظظظ و ل  ظظظظظح  ا بصظظظظظ  

  ظظظظظظ ب ظظظظظظ  فظظظظظظل  حاظظظظظظ     ظظظظظظح ات ا     ظظظظظظ  ا بصظظظظظظ    ظظظظظظ   ا األا  ظظظظظظل   ظظظظظظح و  األ ظظظظظظ اج ا   لظظظظظظو  ح    ظظظظظظح 
و اظظظظظظظظ      ح لظظظظظظظظ  ب ظظظظظظظظح  واالح  ظظظظظظظظحا وا  اظظظظظظظظحب ا   ظظظظظظظظح    ا     ظظظظظظظظ  ا صظظظظظظظظح ح   فظظظظظظظظ ن ف ظظظظظظظظ  ا نصظظظظظظظظو 

  (.0272(  و ا  ب  ل  0272(  و ا ش خ  0223و  ا  ح         اا           ا    و حت.

  اال لح ظظظظظحت ا ح   ظظظظظ  فظظظظظل  ظظظظظ    وا بظظظظظح   ن ظظظظظ اللظظظظظ    صظظظظظو  ا بظظظظظ    ا ظظظظظ    حصظظظظظ   نظظظظظ  ا  ظظظظظ ب       
    نظظظظظ ا   اك ا   ظظظظظح    وااظظظظظ   حب ح   ظظظظظ  ك  نشظظظظظ   خ ظظظظظح  و    ا  اظظظظظحباظظظظظح   ا  ظظظظظ ب   ظظظظظا  ظظظظظل    ا  ظظظظظ     

و حب ظظظظظب    (0220و  ا  بظظظظظح    (  7661 ا  ب ظظظظظ        ظظظظظح     ظظظظظ    ااظظظظظ   ظظظظظ   ظظظظظ  فظظظظظل ف ظظظظظ  ا   ظظظظظح   
   .(0270 ا  اح    و  (0272

واقظظظظظظظ    نحو ظظظظظظظتا  ظظظظظظظل ا   بو ظظظظظظظ   ب ظظظظظظظحت  ظظظظظظظ  خظظظظظظظ   ا ظظظظظظظ ا ا بححظظظظظظظث   ظظظظظظظ  ا بحظظظظظظظوث وا   ااظظظظظظظحت واأل     
  ( 0271ا  ب  ظظظظظظظظظل و   (0272و ا  اظظظظظظظظظ و    (0272 حب ظظظظظظظظظب    ااظظظظظظظظظ   فظظظظظظظظظل ا  ظظظظظظظظظ ا   ن ظظظظظظظظظح   ظظظظظظظظظ  ا  
خب  ظظظظظظظ  ا   وا ظظظظظظظ    ف ظظظظظظظ    ظظظظظظظ   ( 0272ا  ب  ظظظظظظظل و   (0271 بظظظظظظظ  ا ظظظظظظظ ح    و  (0271ا  ب ظظظظظظظ    و

و  (  -1 اظظظظ       ظظظظ    حظظظظ    لوب ظظظظ  اا حصظظظظح  ا بححظظظظث   ظظظظ    ظظظظحب (  ح ظظظظح 18فظظظظل  لظظظظح  ا    ظظظظ    
فظظظظظظظظظل ا   ح ظظظظظظظظظ  اظظظظظظظظظ   ا ل ا  ب ظظظظظظظظظن ا    اظظظظظظظظظ   وا    اظظظظظظظظظحت ال( 2    حظظظظظظظظظ  ااظظظظظظظظظ بحن قظظظظظظظظظ     ب( -1 



 3.............    ......................................     التعريف بالبحث     ..................................الفصل األول    ....................

 

 

( 15 ظظظظظظ       ب ظظظظظظ ( 3  حظظظظظظ    ا  صظظظظظظحف / ا  حن ظظظظظظ ا   واظظظظظظ    ظظظظظظون      ظظظظظظ  ا  ظظظظظظ ا   ا  حب ظظظظظظ     ب ظظظظظظ  
 إ    ظظظظ   ظظظظ     خبظظظظ ة ال   ظظظظ   ظظظظ    ظظظظح  اظظظظنوات فظظظظل  لظظظظح   ظظظظ      ظظظظح ة   ظظظظ  األح ظظظظح     اظظظظح  و   اظظظظ 

 -  حآل ل بحن و حنت ن حلج االا         فنحقش    ا  ش ا بآ ال      وح ا قح  ب ون   االا بحن  

   ج فل  ا و  ا  حص    ن  ا   ب.    وا ولو %    ا    ا   وا    احت  80 -7

 .    ح    ب ا   ا  احبفل   ج     وا ولو    ا    ا   وا    احت  % 87 -0

  ظظظظظح ات ا     ظظظظظ  ا بصظظظظظ     ظظظظظ  ق  ظظظظظ    ظظظظظ    ظظظظظ   ظظظظظ        و ظظظظظحت   وا    اظظظظظحت %  ظظظظظ  ا    اظظظظظ 93 -3
 .ا   وا   حنل ح ة  بح ئ     األح ح    صج ا و       وا   ح فل       

 .("C. M. S%    ا    ا   وا    احت                 ف  بظظ "ا  ا  ل   ا       ا   ح   ل   93 -1
و      االا ا ح    ل  اح  ب ا   ح       ص      ا ح ا وا          ن أل   اح  ب ا       ا   ب   

  و    ا   ح      وب ل    و ح  وال و      ش  ت    ب  و   ب   ح      ون  بح ح    ا  و   بح ناب 
ب  ح ات ا       ا بص   بابب     اا   ح    ا  خ  حت وا  او  وخ ال  ا   ح    وا  لا حت وا صو  

      ل ا  حص   ا   االاألش ح    ح  ؤ   إ       االح  حا ب ح      ون  وا        ب        ج فو 
 ا  ا  ل حتو ل اح     (.C. M. S  ا األاح  ا   ا بححث ا    ل  ب ا  ا  ل   ا       ا   ح   ل  

حاب     با ح     ا  ل  ل ب ألو    ة فل        ح ة     األح ح  فل ا   ا  ا  ف    ا   ح   ل 
 .ا بص                   ا   ب  و حا     ح ات ا بححث  و ل  ححو          ا  صو ات ا ب 

ب ظظظظظظ  اال ظظظظظظ ا   ظظظظظظ  ن ظظظظظظحلج االاظظظظظظ بحن  قظظظظظظح  ا بححظظظظظظث ب ن  ظظظظظظ   ظظظظظظ    ظظظظظظ  ل اظظظظظظحت ا  نحقشظظظظظظ  وا حظظظظظظوا       
ب ظظظظظظن  و  ا خبظظظظظظ ة وا   ا ظظظظظظ   و  ظظظظظظ  و ظظظظظظحت  ن صظظظظظظ    ظظظظظظ     اظظظظظظل  ظظظظظظح ة   ظظظظظظ  األح ظظظظظظح  ا   ظظظظظظ  ف  ظظظظظظح  ل 

 ظظظظظظب ن ا   ظظظظظظح    األح حل ظظظظظظ     واظظظظظظ  نظظظظظظحقا    ظظظظظظ  ولظظظظظظو  ا  صظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظ ا ا  ظظظظظظحنل  ا صظظظظظظج  ظظظظظظ ب
 و ابحب و صح       ا  صو ات ا ب      واا ن ج  ح    ل 

    ظظظظظظظ ا   ظظظظظظظ  ا  ظظظظظظظ    ا  ظظظظظظظ ب   ظظظظظظظ  نحظظظظظظظو   ظظظظظظظح   نظظظظظظظ    ا  صظظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظظ  األح حل ظظظظظظظ   ولظظظظظظظو ة  -7
 .و شخ ص ح و        ح ل  ح  ح ش ا بحث  ن ح و 

   ونا ا  صو ات ا ب     فل  ح ة     األح ح  فل  وا    األح ح  ا  خ    . -0
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 ظظظظظظظ   قظظظظظظظ  ة ا  ظظظظظظظ    ا ظظظظظظظ     ظظظظظظظ    بح     ظظظظظظظ  اال   ح  ظظظظظظظ  فظظظظظظظل ا  صظظظظظظظ      صظظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظظ   ظظظظظظظ    -3
 ا  ح ب. 

ححلظظظظظ    حظظظظظ   ظظظظظ   ا  ظظظظظ ب ب ظظظظظ و ة   ظظظظظ    ا  صظظظظظو ات ا ب   ظظظظظ   ظظظظظ       و ظظظظظو حت األح ظظظظظح   ولظظظظظو  -1
   و ح.

   و ة       ا  ا و  ا    ل ا نح ج    ولو  ا  صو ات ا ب      ب ن ا   ح    األح حل  . -2

     ظظظظظظج ا ظظظظظظ و ات ا       ظظظظظظ    ظظظظظظل    ظظظظظظ  ا    اظظظظظظ     ظظظظظظ     ح ظظظظظظ      ظظظظظظ   -ولظظظظظظو   ظظظظظظ و ة       ظظظظظظ   -3
 ا   نو  . ا  ل حت ا  ف    ا   ح   لا   

 ظظظظ ب ا  ظظظظحنل ا   واظظظظ  فظظظظل ف   ظظظظ    نظظظظ  اا شظظظظ   ا بححظظظظث ولظظظظو   شظظظظ    ح    ظظظظ   ظظظظ   ظظظظح   ظظظظ   ظظظظ       
 و ولظظظظظظظظو  ا  صظظظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظظظ      ظظظظظظظظح    األح حل ظظظظظظظظ  وو ظظظظظظظظ   ظظظظظظظظ ا االا شظظظظظظظظ ح   ظظظظظظظظ و ة  ح  ظظظظظظظظ   ا خظظظظظظظظح  

و شظظظظظظظظخ   ا  صظظظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظظظ   ظظظظظظظظ   ا  ظظظظظظظظ ب  ظظظظظظظظ  و ظظظظظظظظ  ا  ظظظظظظظظ ج ا  نحاظظظظظظظظب  ظظظظظظظظ     ظظظظظظظظ  ااظظظظظظظظ   ح  
     .(S .M .C . ا  ا  ل   ا       ا   ح   ل

   اآل ل ش    ا بحث بح اؤا   ا بححث    ح     ح         وف       

عػػػػديل التصػػػػورات البديمػػػػة لممفػػػػاهيم األحيا يػػػػة لطػػػػ   الثػػػػان  فػػػػ  ت   (S .M .C)."أثػػػػر سػػػػتراتي ية   ظظظظح
 .؟"يومهارات تفكيرهم البصر  األحياءالمتوسط ف  مادة عمم 

  Importance Of the Research                               : همية البحثأثانيًا: 

إ لحب ظظظظظ    فوبظظظظظ  فظظظظظل اظظظظظ وك  إ ظظظظظ  إحظظظظظ اث  ف ظظظظظ ات  ظظظظظ ج و  صظظظظظو ة ا   ب ظظظظظ      ظظظظظ   خ  ظظظظظ     ظظظظظ       
ا  خ ظظظظظظظ   ا    ظظظظظظظل ا  ظظظظظظظح ج   ح ظظظظظظظح      ظظظظظظظ  ا   ظظظظظظظح ا     و ظظظظظظظل  ( 766  0222   ح ظظظظظظظ     ظظظظظظظل  و    ا   بظظظظظظظ .

 شظظظظظ و   و ناظظظظظ  إ ظظظظظ  ا  ل بظظظظظ  وا  ظظظظظ  و  ا ظظظظظ     ظظظظظو   ن   ح ظظظظظ  واق  ظظظظظ  و    ظظظظظ  ا  و ظظظظظو    وا     ظظظظظ  وا
  ا ظظظظظحت و  ظظظظظك  ظظظظظ   لظظظظظ   اظظظظظخ   ا   حنظظظظظحت فظظظظظل اظظظظظب     ب ظظظظظ   ظظظظظح   ف ظظظظظ     ظظظظظ     ح ظظظظظ   ظظظظظ  االف ون

 (007  0223  بو حو ج       .   ا    و   اج ا   بو  ل  ة  ح   األشح       

 ظظظظظو ا ظظظظظ     اظظظظظ  ا حظظظظظ و  ا  ح ظظظظظ       و ظظظظظحت وا ح ظظظظظحل  وا   ظظظظظح    وا  ظظظظظ   ا  ظظظظظل       ظظظظظح ا  ظظظظظن ج         
وا بظظظظظظظ ا ج  ا   ااظظظظظظظ   حاظظظظظظظ  ا  نظظظظظظظح ج وا   ظظظظظظظب    اال  ( 733  0277 ا لظظظظظظظحب    و خظظظظظظظ و      ا  ظظظظظظظ ب.
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    ظظظظنا  فظظظظل     ظظظظظ   األح ظظظظح   ظظظظ   ظظظظ اف ح  ظظظظظح     ظظظظ   ظظظظ      ح ظظظظ  حت ا     ظظظظ  ا    اظظظظ   قظظظظ  ال وا نشظظظظح 
ا  ظظظظظ     ظظظظظو     ظظظظظ ا فظظظظظ . (733  7661   ن  ظظظظظو   واظظظظظحل   و  وا ظظظظظ اظظظظظ وب      ظظظظظ  وااظظظظظ   ح       اظظظظظ  و 

  ظظظظظظ   ن  ظظظظظظل     ظظظظظظ  ا بحظظظظظظوث وا   ااظظظظظظحت    بظظظظظظ   نظظظظظظ ا  حظظظظظظو  األاظظظظظظح  فظظظظظظل  ن  ظظظظظظ  ا     ظظظظظظ  ا    ظظظظظظل 
  (737  0225 نب ح    .وا وقحل 

   ا   ظظظظظظظح ات ا   بو ظظظظظظظ        ظظظظظظظ  ا  ظظظظظظظ فظظظظظظظل األاظظظظظظظح     ظظظظظظظن  ا ظظظظظظظ     – ا    ظظظظظظظ      ظظظظظظظ    نلظظظظظظظحح      
  ظظظظظظظظح   نظظظظظظظظل        ظظظظظظظظ   و نظظظظظظظوا ا     بظظظظظظظظحت ا ب ل ظظظظظظظ ا  ح  ظظظظظظظ    وال ظظظظظظظظ  اخظظظظظظظ  ج ا  اظظظظظظظظ و حت ا       ظظظظظظظ    

         حاظظظظظ   و  ظظظظظو   ا ال ظظظظظ  ا   نظظظظظل و ظظظظظ    ظظظظظ ك فح   ظظظظظ  ا  ظظظظظ  اظظظظظاال   ظظظظظح  فظظظظظل ا ظظظظظ ا  ا    ظظظظظ و ة
 (Hammond , 2010, P 7  .   ححو   وا خ  

إ          ظظظظظظظل ا    ظظظظظظظ   وا ظظظظظظظ     ال    ظظظظظظظ      ظظظظظظظ   إال  ظظظظظظظ  خظظظظظظظ   ا  ظظظظظظظ    ا  ظظظظظظظج  ا  ظظظظظظظح     ظظظظظظظ       
     ظظظظن ج ا  ظظظظ ب   ظظظظ  ا ظظظظ      وال    ظظظظاظظظظح  ة اال ظظظظ  ا ب    ظظظظ   ف ظظظظو    ظظظظ  بشظظظظ    بحشظظظظ    ظظظظ   

 ا     ظظظظظظظل  . فظظظظظظظل إ ظظظظظظظ ا   ا   نظظظظظظظل وا    ظظظظظظظل     ظظظظظظظؤ    و   و ا ظظظظظظظ    ظظظظظظظح   إ ا  ظظظظظظظح  ا  ظظظظظظظ     ظظظظظظظ   ح  
0226  035   )   

  ظظظظظ  واحظظظظظ ة ن و ل ظظظظظ   حف ظظظظظ     ظظظظظ  ا   ح  ظظظظظح فظظظظظل  ظظظظظ       ظظظظظ    و   ظظظظظ     ال  ولظظظظظ      ظظظظظ       
قظظظظظظظظظح     ظظظظظظظظظ   ظظظظظظظظظ  و   .(722  0226  ظظظظظظظظظح وت    األح ظظظظظظظظظح    ح  ظظظظظظظظظ  األ ظظظظظظظظظ اج ا   لظظظظظظظظظوة  ظظظظظظظظظ  ا  ظظظظظظظظظ    

ا   بظظظظظظو    ب  ااظظظظظظ  و ل بظظظظظظ    الظظظظظظ  و اظظظظظظح  ب  ظظظظظظ     ون ظظظظظظح ج       ظظظظظظ  وا    ظظظظظظ    ا     ظظظظظظ   وا بظظظظظظحح    
  ا ن ظظظظحلج ا  ظظظظل  وصظظظظ وا إ   ظظظظح ظظظظ     ظظظظح و    ظظظظح فظظظظل ا     ظظظظ  ا       ظظظظ ح   ظظظظ  و  نو ظظظظ  وا  شظظظظج  ظظظظ       

 ظظظظظظظظ      و  اظظظظظظظظ وب  و  ن ظظظظظظظظو ج  ظظظظظظظظ  خصوصظظظظظظظظ        ظظظظظظظظ    و  وقظظظظظظظظج      ظظظظظظظظل    ظظظظظظظظ   ظظظظظظظظح ة   ااظظظظظظظظ    
  ( 736  0277 ا  ش  انل   .و     ح   و صو   فل ف   واق  ا       ا        

قظظظظظ     ا  حظظظظظو  األاظظظظظح  ا ظظظظظ    ظظظظظ و  حو ظظظظظ   نظظظظظح ج ا ح ظظظظظحة ا  خ   ظظظظظ     ظظظظظ   ظظظظظ  ا   ظظظظظح    األح حل ظظظظظ        
ولظظظظظو  ل ظظظظظ   ظظظظظنا      ظظظظظ ج   ظظظظظ   ف ظظظظظح  ا  ظظظظظ ب   نظظظظظ   ظظظظظ  ح  ظظظظظ   ظظظظظ ا ا  ظظظظظ ج   اظظظظظ   ظظظظظ       لظظظظظن ا    
   ظظظظظظ   ظظظظظظ و ة   ظظظظظظ    ظظظظظظ       ظظظظظظح  ن ظظظظظظح     .(3  0270 فنونظظظظظظ     ظظظظظظ    ح  و   ظظظظظظح  و    واال   ظظظظظظح  ب  ا اظظظظظظحب  
 ب  ظظظظ    ظظظظ   ظظظظ ة  واقظظظظج اظظظظ         نظظظظ  ح ظظظظ             ا    ظظظظو  و      ظظظظ  ا ظظظظ     أل  ا  ح ظظظظب  ظظظظح      ظظظظإ ظظظظح ة    

 ( 377  0227      . ل             و  ا ححل  إ   ا        
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    ظظظظ  و  ظظظظ     اظظظظظ     فظظظظل حح ظظظظظ   ف و  ظظظظح    ظظظظ ج بح  نا ظظظظظحت ا    ف ظظظظ   ظظظظح ة   ظظظظو  ا بنظظظظ  ا     ظظظظظ       
( Equilibration   و ا  واننظظظظظ  (Self Regulation ظظظظظ  خظظظظظ    ظظظظظح    ظظظظظ ج ب    ظظظظظ  ا  ناظظظظظ   ا ظظظظظ ا ل  

 ف ظظظظ  ا  ن ظظظظ    حظظظظ   فةنظظظظ    ظظظظ  بحح ظظظظ    ظظظظ  إ ا والظظظظ  ا  ح ظظظظب  شظظظظ     ظظظظح  و       ظظظظوف     ظظظظ  ا بنظظظظ  ا   
( األ ظظظظظظ  ا ظظظظظظ   Disequilibriumااظظظظظظ  ح ة     ظظظظظظ   ظظظظظظؤ   إ ظظظظظظ  اال ظظظظظظ  اب  و  ظظظظظظح    ظظظظظظ ج ب ظظظظظظ   ا ظظظظظظنا   

   (12  7660     و  ح و ن  و   (62  7652 ح  ا    .  و  بن     ف   ل     ؤ    إ  

  حظظظظظظظظ    ف ظظظظظظظظح  ا  ح ظظظظظظظظب   (  ناظظظظظظظظب ف صظظظظظظظظ Disequilibrium  ظظظظظظظظ   ب حل ظظظظظظظظ  ف ظظظظظظظظ ة  ظظظظظظظظ   اال ظظظظظظظظنا        
  ظظظظ   بخبظظظظ ات ل  ظظظظ ة ف ظظظظ     وفظظظظ     ظظظظ     ظظظظو   ظظظظ  خ   ظظظظح  ن ح ظظظظح  ل  ظظظظ ة  ظظظظ  ا     ظظظظ      ظظظظ   ظظظظ  حو و ن 

   ا    .فظظظظظل   ح لظظظظظ   شظظظظظ       ح لظظظظظ     ظظظظظ    ظظظظظ  خ   ظظظظظح  وف ظظظظظل  ظظظظظ     ا  ظظظظظ   قظظظظظ   ظظظظظ   ن ح ظظظظظ  ا اظظظظظحب  
بظظظظظ  ا   ظظظظظح    ا ل  ظظظظظ ة         ظظظظظ  ظظظظظ    ظظظظظل  ظظظظظ   ا ظظظظظ       و ا   نظظظظظ (  ظظظظظ   ا  ح ظظظظظب  لظظظظظب     (.10  0222

  0222ن ظظظظ    ظظظظ     ا    (Okebukola, 1990  Novak ,1981  بح بن ظظظظ  ا   ح    ظظظظ  ا اظظظظحب  .
27) 

اظظظظح   ا  ظظظظ      ظظظظ       ظظظظو     ظظظظ  و  ظظظظح بح  صظظظظو ات ا ب   ظظظظ  ا  ظظظظل  ظظظظ     ا  شظظظظخ   ا  اظظظظ            
وبح  ظظظظظح ل    ظظظظظ ل ا   صظظظظظ     ظظظظظ    فظظظظظل ح  ظظظظظ       ظظظظظوف  فظظظظظل ا  و ظظظظظوا ا ظظظظظ     ظظظظظ  ا  ظظظظظ ب     ظظظظظ   ا    

 (34  0222 لحب         صو ات ا ب    .ا  ص 

ظظظظظظظ           ظظظظظظظ ا  اظظظظظظظ       ا  ظظظظظظظوة وا  ظظظظظظظ ج فظظظظظظظل    ظظظظظظظ  ا  ح ظظظظظظظبوا   ا   ظظظظظظظو   ا  شخ صظظظظظظظل  حشظظظظظظظج  ظظظظظظظ    
 ( 333  0225  ش ح       ا ب ا   ا  نحاب . ا   و   ا  شخ صل إ    ح    ن

  اظظظظ  ح ا  لظظظظحالت ا   ااظظظظظ   ا   نو ظظظظ  صظظظظ  ح فظظظظظل  لظظظظحالت ا ح ظظظظحة    اظظظظح  ة ا  صظظظظو ات ا ب   ظظظظ   ظظظظ      
   ظظظظظظح   وقظظظظظظ      ظظظظظظ    ل ظظظظظظح  ظظظظظظ ا ا ظظظظظظ ت ن ظظظظظظح ج واظظظظظظ  ا  ل حت     اظظظظظظ     شظظظظظظ  ح و ظظظظظظ   ظظظظظظ       ا  خ   ظظظظظظ 
البظظظظظظ  نظظظظظظوا ج ا ظظظظظظ     حاظظظظظظ  ن    ظظظظظظل  نظظظظظظل  و ظظظظظظ ا  .(053  0221 ن  ظظظظظظو    ا  ف  ظظظظظظ  ا   ظظظظظظح   ل    ن  ظظظظظظحت

     ظظظظظ   صظظظظظظو  بظظظظظظ     و ا  صظظظظظظ    ح و ظظظظظظ . ظظظظظ     ظظظظظظ    ح لظظظظظظ   ظظظظظظح وقظظظظظظ     ظظظظظظح   ل  ظظظظظ  إحظظظظظظ اث   ظظظظظظ   
 (2  0273 نحص   

إ ظظظظظظظ   اظظظظظظظ  ت فظظظظظظظل ا  ف  ظظظظظظظ  ا   ظظظظظظظح   ل   اظظظظظظظ ن  وا  ظظظظظظظل اظظظظظظظ  ا  ل حت ون ظظظظظظظح ج       ظظظظظظظ   و ا ظظظظظظظ        
 (30  7663 ا    نل   ا نا    ا بنحل  .
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  ظظظظظظ   اظظظظظظح     اظظظظظظ وك ا  ح ظظظظظظب  ح ظظظظظظو  ببنحلظظظظظظ  ا    فظظظظظظل  و   ا    ظظظظظظو ل ا  ف  ظظظظظظ   اظظظظظظ  ا  ل حت  ظظظظظظو       
  ظظظظظ   ظظظظظح    ظظظظظ        ظظظظظحج إ  ظظظظظ   ظظظظظ     ظظظظظ   ظظظظظؤ   بشظظظظظ   ف ظظظظظح  ا  ظظظظظل اظظظظظحب   ا   ظظظظظح ج ا  ظظظظظ   ا  ح ظظظظظب  ظظظظظ  

 (162  0226          ح ج ل   ة.

  ل    ح    ب ا  ف   ا   ح   ل               

 وا  حل ظظظظظظظظظظظظظظظظظظح  ظظظظظظظظظظظظظظظظظظ  ا    فظظظظظظظظظظظظظظظظظظ  ا اظظظظظظظظظظظظظظظظظظحب   (Building  ح ظظظظظظظظظظظظظظظظظظ    ح لظظظظظظظظظظظظظظظظظظ  وبنظظظظظظظظظظظظظظظظظظح  ا    فظظظظظظظظظظظظظظظظظظ    -7
 Consolidation). 

  ( ب   ا    ف  ا احب   وا    و حت ا ل   ة.Reconcileا  وف     -0

 (52  0273ق ح ل                                                       

ااظظظظظظظ ب ا  ف ظظظظظظظ     ظظظظظظظل     ظظظظظظظ      حظظظظظظظ   ف ظظظظظظظ  ( 7661ن ظظظظظظظ    ظظظظظظظ   صظظظظظظظبح  نل  وقحاظظظظظظظ    Posiner  ظظظظظظظح      
     ا           ح        ح  ا  ولو  ا    بح  صو  ا ب   

   ح   ا  شج    ا  صو  ا ب   . -7

   ح   اا خ ا   ا وب   لل  وا  ا  ل    نحاب         ا     ا ا   .  -0

  ( 76  7661  نل  وقحا   بح ص                                             

   ف ظظظظ  ا   ظظظظح   ل   ونظظظظح   ظظظظ   ظظظظ ث  ن و لظظظظح  ( 0222ن ظظظظ    ظظظظ   شظظظظب   ( & Pines Westقظظظظ    وقظظظظ  
   اح   و ل 

  ح.  و اح  ة     و    ك ا  ح ب ب        ف  ح  ف   ا         ح         إ  مرحمة اإلدراك: -1

  ظظظظح   ا  ح ظظظظب ا    ظظظظو  ا ل  ظظظظ  بظظظظح    و  ا اظظظظحب  ف ظظظظ  ا اظظظظ    وا  ولظظظظو  فظظظظل  مرحمػػػػة عػػػػدم االتػػػػزان: -2
 .   و  نحقن    فل ا        خ ج    و ل إ بن    ا    ف    

ظظظظظب    شظظظظظ    ا   ظظظظظ مرحمػػػػػة  عػػػػػادة الصػػػػػوغ: -3 ظظظظظن ظظظظظ  ا ل  ظظظظظ ة ا ا         و      و ظظظظظ ح ا  صظظظظظو ات ف ظظظظظ  ا ا 
  ظظظظظو  ا  صظظظظظو  ا ل  ظظظظظظ     ظظظظظ  و ظظظظظظوحح إ     ا     ظظظظظ  ا صظظظظظظح حا ب   ظظظظظظ  بح  صظظظظظو ات   ا  صظظظظظو ات ااظظظظظ ب ا

      .وا  نبؤبح ناب     ح ب  و     ف ح    فل ا   ا   
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 (753  0222 شب                                                  

  ( ف ظظظظ   لح ظظظظ   خ ظظظظوة    ظظظظ   ظظظظل ا  شظظظظج  ظظظظ & Pines West حظظظظا ا بححظظظظث     ظظظظح ق  ظظظظ           
ا ظظظظظظ    .   ظظظظظظح     –ا ب   ظظظظظظ  وا  ظظظظظظل  لظظظظظظب      ظظظظظظو  قبظظظظظظ  و  نظظظظظظح      ظظظظظظ  ا    ظظظظظظ    (األخ ظظظظظظح   ا  صظظظظظظو ات
   ا  ح ظظظظظب فظظظظظل   ح ظظظظظ  اال ظظظظظنا   لظظظظظب  ف ظظظظظ    ظظظظظ   االاظظظظظ ب ا  بح  ظظظظظ و ة ال  اظظظظظ  ن  ا   ظظظظظ    اظظظظظ  ا  ل  

  ظظظظ    ظظظظظ  ا   ح نظظظظ  بظظظظ   ا    ظظظظظو  ا ل  ظظظظ  بظظظظح    و  ا  ظظظظظ     بظظظظ  ا   ظظظظ    ظظظظظ  ا   ح نظظظظ  بظظظظظ      ال       ظظظظ  
 بح  صو  ا ب     ن   ا    و .     و  ا     ا ل    

 ظظظظظظظ ح      ا  شظظظظظظظج  و ا  شظظظظظظظظخ     خظظظظظظظ  ا بححظظظظظظظث باظظظظظظظ  ا  ل   ا   ظظظظظظظ    ا   ظظظظظظظظح   ل ا  حل ظظظظظظظ    ظظظظظظظ      
 ظظظظظظظظنا   ا ظظظظظظظظح ة  اال  اك  اال  احظظظظظظظظ    ظظظظظظظظ ث ظظظظظظظظ     ا  حن ظظظظظظظظ    ونظظظظظظظظ وا   ح لظظظظظظظظ (   ظظظظظظظظ       ظظظظظظظظو  ا   ح ظظظظظظظظ

   .  ا صوغ(

ظظظظظ ا   ظظظظظح   ل ا   ظظظظظ    اظظظظظ  ا  ل           اظظظظظ    و حشظظظظظ ح   ظظظظظ     ا  وقحلظظظظظ ا  و       ظظظظظن ب ظظظظظو  ا  ظظظظظ    ف  ظظظظظح   
     ظظظظ     ظظظظح     و ح  ظظظظ  ب ظظظظ ج ظظظظ      نظظظظ  ا  ظظظظ ب و     ظظظظ   اال  ظظظظ اج بظظظظح     ا اظظظظحب      ظظظظح    األح حل ظظظظ 

   . ح ن   بح     ا ل      ح        ا احب  و     ح          ا  ح ب نش ح     

  ن ح      ة  ا  بح ات ب     ن  ح      فة        ا بحث    وف          

            ا   ح    وا  ل      ا  بن  األاحا   فل   و   ا بن   ا    ف       ا   ب. -7

ب ظظظظظظ ج  ح ظظظظظظح   األ  واظظظظظظ  فظظظظظظل  ظظظظظظح ة   ظظظظظظا ا  ظظظظظظحنل     ظظظظظظ ب ا  شظظظظظظج  ظظظظظظ  ا  صظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظ   ظظظظظظ -0
 . شخ ص ح

ا ب   ظظظظظ    ظظظظظ   ا بححظظظظظث   ظظظظظ ب ا صظظظظظج  ا  صظظظظظو اتا   ظظظظظح    األح حل ظظظظظ   ات   شظظظظظخ    اخ بظظظظظح بنظظظظظح   -3
فظظظظظل  شظظظظظخ   ا   ظظظظظح     ات ا  صظظظظظو ات ا ب   ظظظظظ   ظظظظظ   ا  ظظظظظ ب   نظظظظظ      ظظظظظ  ا  خ صظظظظظ   ا  ظظظظظحنل ا   واظظظظظ 

 . ا  ب   

 حظظظظظظظ   اظظظظظظظ  ا  ل حت ا  ف  ظظظظظظظ  ا   ظظظظظظظح   ل و ظظظظظظظل اظظظظظظظ  ا  ل   ا   ظظظظظظظ     اظظظظظظظ   ا بححظظظظظظظث إ ظظظظظظظ   ل  ظظظظظظظب    -1
 و   فظظظظظظ      ظظظظظظح فظظظظظظل   ظظظظظظ    ا  صظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظ      ظظظظظظح    األح حل ظظظظظظ  فظظظظظظل  ظظظظظظح ة (S .M .C .ا   ظظظظظظح   ل 
     األح ح .
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      ظظظظظظ  ا –   ظظظظظظو   ا     ظظظظظظ  ا       ظظظظظظ    ح ظظظظظظ اظظظظظظ  ا  ل حت ا  ف  ظظظظظظ  ا   ظظظظظظح   ل  ححو ظظظظظظ    ل  ظظظظظظب    -2
شظظظظظظظو       ظظظظظظظ    ظظظظظظظ    ظظظظظظظ      ظظظظظظظح      و ن ون ظظظظظظظح   ظظظظظظظحو  ا  ف  ظظظظظظظ  صظظظظظظظ حت ا  صظظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظظ  أل   ظظظظظظظ    ظظظظظظظ 

  .ا      

     .   ف ب      ول  ا  صو  فل  اح  ب ا       ا شحل   ن ح  ححو     -3

 (    ظظظظ   ظظظظ   ظظظظ     ظظظظ   .C. M. Sاا  صظظظظح    ظظظظ  ااظظظظ خ ا  اظظظظ  ا  ل   ا   ظظظظ    ا   ظظظظح   ل   -4
 ا  صو ات ا ب         ح    األح حل    و  ح ات ا       ا بص         ب ا  حنل ا   وا .

   ظظظظظظظظ   ظظظظظظظظ ا ا بحظظظظظظظظث األو   ظظظظظظظظ  نو ظظظظظظظظ  بحاظظظظظظظظب   ظظظظظظظظ  ا بححظظظظظظظظث ا ظظظظظظظظ     نظظظظظظظظحو  اظظظظظظظظ  ا  ل   ا   ظظظظظظظظ     -5
ا ظظظ    نظظظحو    ظظظ     ظظظ  حظظظ    ظظظ  ا بححظظظث(     ظظظح  نظظظ  األو    اق ظظظح و  ب ظظظح (.C. M. S  ا   ظظظح   ل

اظظظظظظظ  ا  ل   ا   ظظظظظظظ    ا   ظظظظظظظح   ل فظظظظظظظل   ظظظظظظظ    ا  صظظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظظ      ظظظظظظظح    األح حل ظظظظظظظ  و  ظظظظظظظح ات ا     ظظظظظظظ  
 ا بص  .

 Aim Of the Research                     هػػػػدؼ البػػػػحث:            : ثالثاً 

      ف  اآل ل ث  ج ا بح        

     ظظظظظظظظظظح      ظظظظظظظظظظ    ا  صظظظظظظظظظظو ات ا ب   ظظظظظظظظظظ ( فظظظظظظظظظظل S .M .C .ا   ظظظظظظظظظظ    ا   ظظظظظظظظظظح   ل    ظظظظظظظظظظ  اظظظظظظظظظظ  ا  ل   -7
 األح حل      ب  ا  حنل ا   وا  فل  ح ة     األح ح .

ا  ظظظظظظظحنل  فظظظظظظظل   ظظظظظظظح ات ا     ظظظظظظظ  ا بصظظظظظظظ      بظظظظظظظ  (S .M .C .ا   ظظظظظظظ    ا   ظظظظظظظح   ل    ظظظظظظظ  اظظظظظظظ  ا  ل   -0
 ا   وا  فل  ح ة     األح ح .

 Hypotheses                                The Researchفرضػػػيتا البحػػػث: رابعًا: 

  ف ن ا  ح         اج ا بحث و   ا بححث ا         ا ص       األ      

( بظظظظظظظ     واظظظظظظظ    لظظظظظظظحت  ظظظظظظظ ب 0.05ال  ولظظظظظظظ  فظظظظظظظ    و  ال ظظظظظظظ  إحصظظظظظظظحل    نظظظظظظظ   اظظظظظظظ و   ال ظظظظظظظ    -1
 (S .M .C.  ظظظظظظ    ا   ظظظظظظح   ل  ا وفظظظظظظ  اظظظظظظ  ا  ل     ظظظظظظ  ا  ل و ظظظظظظ  ا  ل  ب ظظظظظظ  األو ظظظظظظ  ا ظظظظظظ       اظظظظظظو  

وفظظظظظظ  ا     ظظظظظظ  اال   ح  ظظظظظظ  فظظظظظظل   ظظظظظظ       اظظظظظظو  و  واظظظظظظ    لظظظظظظحت  ظظظظظظ ب ا  ل و ظظظظظظ  ا  ظظظظظظحب   ا ظظظظظظ  
 اخ بح   شخ   ا  صو ات ا ب         ح    األح حل  .
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( بظظظظظظظ     واظظظظظظظ    لظظظظظظظحت  ظظظظظظظ ب 0.05ال  ولظظظظظظظ  فظظظظظظظ    و  ال ظظظظظظظ  إحصظظظظظظظحل    نظظظظظظظ   اظظظظظظظ و   ال ظظظظظظظ    -0
 (S .M .C.  ظظظظظظظظظظ    ا   ظظظظظظظظظظح   ل  وفظظظظظظظظظظ  اظظظظظظظظظظ  ا  ل   ا   ظظظظظظظظظظ  ا  ل و ظظظظظظظظظظ  ا  ل  ب ظظظظظظظظظظ  ا ظظظظظظظظظظ       اظظظظظظظظظظو  

 وفظظظظظظ  ا     ظظظظظظ  اال   ح  ظظظظظظ  فظظظظظظل   ظظظظظظ    اظظظظظظو   لظظظظظظحت  ظظظظظظ ب ا  ل و ظظظظظظ  ا  ظظظظظظحب   ا ظظظظظظ      و  واظظظظظظ 
 اخ بح    ح ات ا       ا بص  .

 Limitation of the Research              حػػػػدود البحػػػث:                خامسًا: 

 اوج    ص  ا بحث         

ا  ظظظظظظظ ا     حظظظظظظظ    ظظظظظظظ ب ا صظظظظظظظج ا  ظظظظظظظحنل ا   واظظظظظظظ  فظظظظظظظل شظظظظظظظ   ا بحظظظظظظظث ل  ظظظظظظظ    ا حظظظظظظظ  ا بشظظظظظظظ     -1 
 .            ب   بف ا  ا  صحف / ا  حنل  ح   ا   ا   ا     ن  ا  حب  ا ن ح   

 – 0273ا  صظظظظظظ  ا   ااظظظظظظل ا  ظظظظظظحنل  ظظظظظظ  ا  ظظظظظظح  ا   ااظظظظظظل ا  ل بظظظظظظ  فظظظظظظل  ن ظظظظظظ  ا بححظظظظظظثا حظظظظظظ  ا ن ظظظظظظحنل   -2
0274.  

  ظظظظظظحب  ا  حاظظظظظظ (  ظظظظظظ و ا  ظظظظظظح     و  ا اظظظظظظحب     ا    ظظظظظظ   و ا  صظظظظظظ  اق صظظظظظظ  ا بحظظظظظظث   ظظظظظظ  ا    ظظظظظظلا حظظظظظظ   -3
 –ا     ظظظظظظظظ      اظظظظظظظظ   ظظظظظظظظ  قبظظظظظظظظ  ونا ة ا   ب ظظظظظظظظ  ا   اق ظظظظظظظظ     واظظظظظظظظ ا األح ظظظظظظظظح    صظظظظظظظظج ا  ظظظظظظظظحنل   ظظظظظظظظ   ظظظظظظظظح ة 

  .0273 –  7133  4  ل  و    ا   ا 

 Research Terminology              تحػػػديد مصطمحػػػات البحػػػث: سادسًا: 

   ج ا بححث ا  ص  ححت اآل     نوا  ا بحث ا       وف      

                                         The Effect  األثر:   -1

   ف        

  فظظظظظوب  و ف ظظظظظ    فظظظظظوب ف ظظظظظ   حظظظظظ ث فظظظظظل ا  ظظظظظ      حصظظظظظ    ف  ظظظظظ  "  ( ب نظظظظظ 0223شظظظظظحح    ون نظظظظظب   -
 ( 00  0223 شحح    ون نب  . "ن  ل         ا      

         اظظظظظوا   حنظظظظظت إ لحب ظظظظظ     اظظظظظ ب  ".(  "ا    ظظظظظ  ا     ظظظظظ  ا   ب  ظظظظظ   ظظظظظ  ااظظظظظ خ ا  ا شظظظظظل0222لحظظظظظل   اا    -
 (5  0222 ا  الحل  
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 (34 . ت.   ص  بح   (   و ا ن  ل  ا ححص      ا شل .ص  بح   . ت -

 (. 0223 بن  ا بححث     ج شحح    ون نب    التعريؼ النظري:

فظظظظظل  ظظظظظح ة   ظظظظظ  األح ظظظظظح   "ا   ظظظظظ    ا   صظظظظظو     صظظظظظو ات ا ب   ظظظظظ      ظظظظظح    األح حل ظظظظظ  التعريػػػػػؼ اال را ػػػػػ :
وا ظظظظظظ     حظظظظظظ ث  نظظظظظظ   ظظظظظظ ب ا  ل و ظظظظظظ  ا  ل  ب ظظظظظظ   ن  لظظظظظظ      ظظظظظظ        ف ظظظظظظ     صظظظظظظج ا  ظظظظظظحنل ا   واظظظظظظ 

( و   ظظظظح  بحخ بظظظظح   شظظظظخ   ا  صظظظظو ات .C. M. Sا   اظظظظ    و ظظظظو   اظظظظ  ا  ل   ا   ظظظظ    ا   ظظظظح   ل 
 ا ب    ".

 Strategy               ستراتي ية:     -2

     ف ح                

  " ل و ظظظظ   ظظظظ  ا واظظظظحل  ب ن ظظظظح( 0226  ن ظظظظ    ظظظظ    بظظظظ  ا    ظظظظج   (Moltegia, 1956 و   ظظظظ    -
 (07  0226  ب  ا    ج    ح  ".ا وصو  إ   ف ن  ا  ل  ا خ   أل  اك

 اظظظظظظح  ب    و ظظظظظظل ح ظظظظظظ (  "    ظظظظظظ   حظظظظظظ  ة    ح لظظظظظظ   شظظظظظظ     و   بحشظظظظظظ ة Brown, 1989 بظظظظظظ او   -
           ح".   ح       و حت  ح  ة وا    ج إ         ح          و ل    ح    اب     او  

                                                        Brown, 1989, p79  ) 

وا   ح اظظظظظحت ا  ظظظظظل   خظظظظظ  ح ا  ظظظظظ       وصظظظظظ  ب ظظظظظح إ ظظظظظ  (  " ل و ظظظظظ   ظظظظظ  االلظظظظظ ا ات 0273      ظظظظظ  -
ف ظظظظظظظظل  شظظظظظظظظ      ظظظظظظظظ  األاظظظظظظظظح  ب  ح  ظظظظظظظظ  ا  خ لظظظظظظظظحت ا  ظظظظظظظظل    ظظظظظظظظ  األ ظظظظظظظظ اج ا  ظظظظظظظظل و ظظظظظظظظ  ح  وبظظظظظظظظ  ك 
 ( 030  0273        واألنش   وا واحل   و اح  ب ا   و   ا  ل  اح        ح    األ  اج".

 Cognitive Modification Strategy          :تعديل المفاهيم ستراتي ية ال -3

 ف ح                 

 ن ظظظظظح    نا ظظظظظ (  "ب ن ظظظظظح ل  ظظظظظ   ظظظظظ  االلظظظظظ ا ات وا خ ظظظظظوات واألاظظظظظح  ب ا  ظظظظظل  اظظظظظ خ   7665    ح ظظظظظ  -
 (763  7665  ح         ا   ب ". ا خح  ا     
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ح   ظظظظظح (  "ب ن ظظظظظح  بظظظظظح ة  ظظظظظ      ظظظظظ  ا  خ ظظظظظل  ظظظظظ  ا   ظظظظظح    ا ب   ظظظظظ  ا  ظظظظظل    0223    و خظظظظظ و  ا  ظظظظظو نل -
 ا  ون   وبنح    ا  ات       ا    ".    و   ن ح صح ح     ا   ا اوا   ا   ب و   

 (040  0223و خ و    ا  و نل                                                            

(  " ظظظظظظل اظظظظظظ  ا  ل      ف ظظظظظظ   بن ظظظظظظ    ظظظظظظ     ا  ظظظظظظ      ح ظظظظظظحج إ ظظظظظظ       ظظظظظظ  بخبظظظظظظ ات 0273   ق ظظظظظظح ل -
 (46  0273  ق ح ل و  ف    ح".  ح             ا   ح    ا  ا خ ل  ا  ل   ونت       

اظظظظظظظ  ا  ل     ظظظظظظظ  وفظظظظظظظ  خ  ظظظظظظظ  اظظظظظظظ  ح   " ل و ظظظظظظظ   ظظظظظظظ  ا لظظظظظظظ ا ات ا     اظظظظظظظ   ا     التعريػػػػػػػؼ اال را ػػػػػػػ :
  ا  ظظظظظظل ا ب  ظظظظظظح ا بححظظظظظظث  ظظظظظ   ظظظظظظ ب ا صظظظظظظج ا  ظظظظظظحنل ا   واظظظظظظ     نظظظظظظ  (S .M .C .ا   ظظظظظظح   ل ا   ظظظظظ    
  ظظظظظ  األح ظظظظظح   وا ظظظظظ      ظظظظظحبوا  حاظظظظظ (  ظظظظظ    وا  ظظظظظح     ا اظظظظظحب  ا    ظظظظظ   نظظظظظ      اظظظظظ   ا  صظظظظظو  ا بحظظظظظث(

  ظظظظظظ   ا  ظظظظظظ ب  ظظظظظظ  ا ظظظظظظ خ    ظظظظظظ   صظظظظظظو ا    ا ب   ظظظظظظ      ظظظظظظح    األح حل ظظظظظظ  ا  ظظظظظظل   اظظظظظظو ح فظظظظظظل  و       ظظظظظظ
 ا   اح  ا احب  ".  

 تعديل التصورات البديمة:  -4

    ف        التعديل:  -

ن  ظظظظظظح ا صظظظظظظواب  و  ن ظظظظظظح (  "واظظظظظظ          ظظظظظظ    ظظظظظظ  ا ظظظظظظ ف   ظظظظظظ   شظظظظظظ  ح األخ ظظظظظظح  و ب7657ح ظظظظظظح      -
 ( 04  7657 ح ح    ا         ق   ح  وح   ح ".    اقب              ا   ال 

  "ب نظظظ      ظظظ   ظظظ   بوااظظظ   ح ااظظظ ب ا  ا   ظظظ  (Posner & others, 1982)بواظظظن   و خظظظ و    -
 ا خح   ا  ولو      ا     بح     ا    ل ا صح ل ا      واف     ا  بح ئ ا      ".

                                             Posner & others, 1982: P212) 

" ظظظظل     ظظظظ   ظظظظ    ظظظظ  خ   ظظظظح احظظظظ   ا  صظظظظو  ا بظظظظ         ظظظظو  األح ظظظظحلل وا  ولظظظظو   التعريػػػػؼ اال را ػػػػ :
فظظظظظل   ظظظظظ   ظظظظظ ب ا صظظظظظج ا  ظظظظظحنل ا   واظظظظظ     نظظظظظ  ا بحظظظظظث( ب  ظظظظظ     ظظظظظل صظظظظظح ل بحاظظظظظ خ ا  اظظظظظ  ا  ل   

 ("..C. M. S ل  ا       ا   ح  

   Alternative conceptions                              التصورات البديمة: -
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                                                                    وص  ح ( نا  ح   ف ح     

 صظظظو ات   ظظظح  ظظظ   ا  ظظظ ب  ظظظ "(   ظظظو Chambers and Andar, 1997   ظظظح ب   و نظظظ   -
  ا   اظظظظظ  ات ا     ظظظظظ  ال    ظظظظظ   ظظظظظ  وا اظظظظظوا   فظظظظظل بن ظظظظظ    ا    ف ظظظظظ   ظظظظظ  ب ظظظظظن ا   ظظظظظح  و ف ظظظظظح  و  ظظظظظح ج 

 (Chambers and Ander, 1997: p113       ا    ".ا 

ا    و ظظظظظظظظحت وا   ظظظظظظظظح ج ا  ظظظظظظظظل  ظظظظظظظظ   إ خح  ظظظظظظظظح  ظظظظظظظظ  ا    و ظظظظظظظظحت   وافظظظظظظظظ (  " ظظظظظظظظو  ظظظظظظظظ   0220ا  ظظظظظظظظ ا    -
ا  ولظظظظو ة  ظظظظ   ا  ح ظظظظب فظظظظل بن  ظظظظ  ا    ف ظظظظ  وا  ظظظظل ال    ظظظظ     ظظظظح  و ظظظظ  ك  حظظظظ ث  نظظظظحقن ب ظظظظن   و  ظظظظ اوح 

 ( 72  0220 ا   ا     ا ا     ب       ا     وا     ا  ح ".

  ونظظظظظظت  ظظظظظظ   ا  ظظظظظظ ب     ظظظظظظح    " ن ظظظظظظح   ظظظظظظك ا     ظظظظظظ ات  و األف ظظظظظظح  ا  ظظظظظظل  التعريػػػػػػؼ النظػػػػػػري لمباحػػػػػػث:
  ظظظظظظظ  األح ظظظظظظظح    ظظظظظظظ    ظظظظظظظحب ا اظظظظظظظحب   وا  ظظظظظظظح    وا  حاظظظظظظظ (   األح حل ظظظظظظظ  ا    ظظظظظظظ ن  فظظظظظظظل ا  صظظظظظظظو  ا    ظظظظظظظ

و    صظظظظظظظظظج ا  ظظظظظظظظظحنل ا   واظظظظظظظظظ   ن  لظظظظظظظظظ   ظظظظظظظظظ و    بخبظظظظظظظظظ ات و  الظظظظظظظظظ      اظظظظظظظظظ   ف ظظظظظظظظظ    ل ظظظظظظظظظ   و  و ظظظظظظظظظ
 بحا خ ا  ح ا   ح ا   ن  ب ون ح ا    ".  

 كل من: (كمياً )والذي ُيعبر عنه حس  نسبة الشيوع بين المست يبين، وعرفها 

-  Smullin, 1981     25  (  ب نظظظظظ   "ا    ظظظظظو  ا ظظظظظ    خ ظظظظظ  ف ظظظظظ 7664(  ن ظظظظظ   ظظظظظ  ا اظظظظظنلح)% 
 (01  7664 ا انلح     ف        ا  خ ب   ".

 ف        ا   ب ا  خ ب   ".  ((33%ف     خ  ا    و  ا    (  ب ن   "7656   نا   -

 (07  7656  نا                                                                            

 ( فظظظظظظظظظ      ظظظظظظظظظ (50%(  ب نظظظظظظظظظ   "ا    ظظظظظظظظظو  ا ظظظظظظظظظ    ب ظظظظظظظظظ    ظظظظظظظظظ ا ات ا خ ظظظظظظظظظ  ف ظظظظظظظظظ  7664ا اظظظظظظظظظنلح      -
 (01  7664 ا انلح     ".ح خ ب ا ل ب   فل االا 

 فظظظظظظ      ظظظظظظ  ا  ظظظظظظظ ب ا ظظظظظظ      لظظظظظظظ     (%34 (  ب نظظظظظظ   "ا خ ظظظظظظظ  ا ظظظظظظ      ظظظظظظ  ف ظظظظظظظ  7665   ا  شظظظظظظ  انل -
 (02  7665 ا  ش  انل     ا  شج فل ا   ح   ا  شخ ص  ".      اخ بح

 نظظظظظ  االلحبظظظظظ   ظظظظظ  ف ظظظظظ ات االخ بظظظظظح   ف ظظظظظ  ا  ظظظظظ ب  خ ظظظظظ ا    ظظظظظو  ا ظظظظظ   (  ب نظظظظظ   "7666ا  ظظظظظو      -
 ف ح فو ".  %(34 ا  شخ صل  ن   لحون    ا ات خ   ا   ب     ا    ة 
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 (04  7666 ا  و                                                                           

 ( ف        ا   ب  ا  خ ب   ".(34%(  ب ن   "ا خ   ا        ف   0225ا خن لل    -

 (02  0225 ا خن لل                                                                       

( 34%ف ظظظظظ    خ ظظظظ        ظظظظو  ا ظظظظظ   ا" و ظظظظظا  صظظظظظو  ا بظظظظ     كميػػػػًا: البديمػػػػػة تعريػػػػؼ الباحػػػػػث لمتصػػػػػورات
االلحبظظظظظظ   ظظظظظظ  ف ظظظظظظ ات اخ بظظظظظظح   شظظظظظظخ   ا  صظظظظظظو ات  ا   واظظظظظظ   نظظظظظظ  فظظظظظظ      ظظظظظظ   ظظظظظظ ب ا صظظظظظظج ا  ظظظظظظحنل

 . "ا         ا بححث    ا ا ف ن فل  ح ة     األح ح      ح    األح حل   ا ب    

ب نصظظظظ     و    ظظظظ   ظظظظ   نحصظظظظ     ظظظظك ا    ظظظظو  ا ظظظظ     خ ظظظظ  ف ظظظظ  ا  ظظظظ بب نظظظظ   "  :التعريػػػػؼ اال را ػػػػ 
ف ظظظظ ات اخ بظظظظح   شظظظظخ   ا   ظظظظح    األح حل ظظظظ   ا   ب ظظظظ (  نظظظظ  االلحبظظظظ   ظظظظ و      ظظظظن  او ا ظظظظ  ث  ا     ظظظظج  

 ". ا   وا  ا         قب  ا بححث    ا ا ف ن   ح ة     األح ح    صج ا  حنل

   ف        تعديل التصورات البديمة:  -

- (Posner & others, 1982)     ا  ولظظظظو ة  ظظظظ    ح ظظظظ  ا    فظظظظ  ا ل  ظظظظ ة  ظظظظ  ا    فظظظظ  "ب نظظظظ 
  (Posner & others, 1982: P220) .ل ح فل ا  ح  ا   ح   ل     "ا           ل    

(  ب نظظظظظ    "    ظظظظظ   ف  ظظظظظ  فظظظظظل ا بن ظظظظظ  ا   ح    ظظظظظ  ا  ولظظظظظو ة  ظظظظظ   ا  ح ظظظظظب  و  ف  ظظظظظ  7660 ا   حصظظظظظ ة   -
لظظظظ    ف  ظظظظح ب بظظظظ     ن ظظظظح  ا   ظظظظ  ا بظظظظ    ا  ولظظظظو ة ب  ظظظظح        ظظظظ  اظظظظ      و بة ظظظظح ة  ناظظظظ    ظظظظ   ا بن ظظظظ  

 (77  7660 ا   حص ة   ب ح    ل  ا    ف   ا ا    ".

-  Smith & Anderson, 1993  )    ا  ظظح   "    ظظ  إ ظظح ة   ا  ظظب ا   ظظح    ا  ولظظو ة فظظلب نظظ
 ا   ح   ل         و نا   ح  و اا ب ا  ح ب ح          ا خب ة ا ل   ة". 

                                                     Smith & Anderson, 1993: 111)   

  صو  خ  ". (  "      إح    صو    بو   ح 0227 ب  ا ا      -

 (730  0227  ب  ا ا                                                                        
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      إ ح ة  نا   ا بن   ا   ح       ا    ف  ( ا             ب ا صج ا  حنل "ب ن    :التعريؼ اال را  
       ف    -وا  ل   ونت ن  ل          خب ات ح ح     و واقج            ن  ا بحث( ا   وا  

    ح    األح حل   بح     ا صح ل ا            ا     ا    ل   صو ا    ا ب     ا      و  ك بةح  
ا      ل  ا  ل  حص      ح ا   ب فل اخ بح   شخ   ا  صو ات ا ب    ا ا     و   ح     خ   ا  

    ا بححث    ا ا ف ن".    

        حف      :األحيا ية ماهيالمف -5

ا خحصظظظظ    ظظظظح ا   ظظظظب  و األصظظظظنحج  ل ظظظظ  ف(     ظظظظحت قحل ظظظظ    ظظظظ  قح ظظظظ ة Closer, 1973  ظظظظون    -
  بحألش ح   و األح اث  و ف   ح  و ن ح          اح   ا  ح ب فل  صن ج األش ح   و اخ نا  ح.

                                                            Closer, 1973) 

(   نظظظظظظ  ناظظظظظ     ظظظظظظ   ظظظظظظ  األف ظظظظظح  ا  لظظظظظظ  ة وا  ظظظظظظل    ظظظظظو  فظظظظظظل ا  ظظظظظظح ة  ظظظظظظ  7666ا ن ظظظظظو   و خظظظظظظ و     -
  (  725  7666خب ات و وا    اا   احب  .  ا ن و   و خ و   

(  " ل و ظظظظظظ   ظظظظظظ  األشظظظظظظ ح   و ا     ظظظظظظحت  و ا  واقظظظظظظج  و األحظظظظظظ اث  وا  ظظظظظظل    ظظظظظظ  0277 صظظظظظظ      -
 ن ظظظظظح      شظظظظح  إ   ظظظظح ب   ظظظظظحت  و  بظظظظح ات  و ل  ظظظظظ   و   ظظظظون  و  صظظظظ  ححت     ظظظظظو   ظظظظ   ا  ظظظظظ   ف نظظظظ ج 

     صو     ل  و  ل      خوا  ا  ش     ب   األش ح   و ا     حت  و ا  واقج". 

 (335  0277  ص                                                                       

 ن ظظظظظظح "ب  ظظظظظظ ج ا بححظظظظظظث ا   ظظظظظظح    األح حل ظظظظظظ  نا  ظظظظظظح     ممفػػػػػػاهيم األحيا يػػػػػػة:باحػػػػػػث لنظػػػػػػري لمتعريػػػػػػؼ الال
  ظظظظظظت ب  ظظظظظظ ح   ظظظظظظواف  ف  ظظظظظظح اظظظظظظ حت  شظظظظظظ      ل  ا  ظظظظظظل   و األح حل ظظظظظظ  إحظظظظظظ   ا  صظظظظظظحن ج ا     ظظظظظظ      ظظظظظظح   

 . "ب ن  حت  ص  ل  ح حلل     إ   

 و ا اظظظظظظظح  ة  و األحظظظظظظظ اث    شظظظظظظظ       شظظظظظظظل ا  و ا اظظظظظظظ حت خصظظظظظظظحل  ا  ل و ظظظظظظظ    يػػػػػػػؼ اال را ػػػػػػػ عر الت
 ون ظظظظظظح  ظظظظظظ ب ا صظظظظظظج ا  ظظظظظظحنل ا   واظظظظظظ     نظظظظظظ  ا بحظظظظظظث(  ظظظظظظ  ا اظظظظظظوا      ا ظظظظظظ  بصظظظظظظو ة     ظظظظظظ  وا  ظظظظظظل

األح حل ظظظظظ  ا  ظظظظظل   ظظظظظ ن  ح ا  صظظظظظو   ا اظظظظظحب  وا  ظظظظظح   وا  حاظظظظظ ( فظظظظظل  ظظظظظح ة   ظظظظظ  األح ظظظظظح    صظظظظظج ا  ظظظظظحنل 
 ا   وا .
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                               Visual Thinking Skills مهارات التفكير البصري:/ سابعاً 

                                           Visual Thinking التفكير البصري:     

 ف                 

(  " ناو ظظظظظ   ظظظظظ  ا     ظظظظظحت   ظظظظظ ل  قظظظظظ  ة ا  ظظظظظ     ظظظظظ  قظظظظظ ا ة ا شظظظظظ   ا بصظظظظظ   و حو ظظظظظ  0223  ظظظظظ      -
ا  فظظظظظظظظ  ا بصظظظظظظظظ    ا  ظظظظظظظظل  ح   ظظظظظظظظح   ظظظظظظظظك ا شظظظظظظظظ   إ ظظظظظظظظ   فظظظظظظظظ    ا ظظظظظظظظ      وبظظظظظظظظ   و  ن وقظظظظظظظظ ( وااظظظظظظظظ خ   

 (02  0223         حت  ن ".ا    و 

(   ظظظظظو "قظظظظظ  ة ا  ظظظظظ     ظظظظظ  ا   ح ظظظظظ   ظظظظظ  ا  ظظظظظوا  ا  حاواظظظظظ  و    ن ظظظظظح بصظظظظظ  ح بح ظظظظظث 0272ا شظظظظظوب ل    -
       و     ا    ة     إ  اك ا   قحت ا   حن   و  ا   ا    و حت و ح    ح و  ا   ا ف ون".

 (32  0272   ا شوب ل                                                          

     ف ح        مهارات التفكير البصري:

ا صو  وا  او     ح بحا      خ   و  ن ف  ة  و    و    حا       "ق  ة  (wileman 1993و  ح    -
 (73  0277 ب     ".فل اال صح     اآلخ           ا حشو ا    نا  ب ال

    ات بص    أل  اك ا   ق    ح      ا     بحا    ا     ن       ن ح  ا       حب ن   (0277   ق نل -
 ف      ب   ا   ح    ا        بوح ة  ح  و و  ل   ب    ش ح  اال صح  ا بص    وا   ا   فل األف ح   

 (73  0277 ق نل    و و حت ا     ة وا       ف  ح. ن  وا      صح  وا     األف     ؤ   ا

 و  ناو      ا     حت    ل  ق  ة ا         ق ا ة ا ش   ا بص   ( 0270    و ن    ا   و  -
 و حت واا خ   ا     إ    ف    ا    ن وق   و    وب  و حو   ا  ف  ا بص    ا  ل  ح   ح   ك ا ش  

 ( 744 - 743  0270   و ن      ا   و  . ن 

  .(wileman 1993و  ح       ج ا بححث    بن  التعريؼ النظري لمباحث

ا صج ا  حنل ا   وا  ن  ل  الا لحب     ح با   ل  ا      ا  ل  حص      ح " ل   التعريؼ اال را  
    ات اخ بح    ح ات ا       ا بص   وا    ون     خ     ح ات و ل ا    ج     ا ش   ووص   
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 ح    ا ش   و  ح ة  ب  ا    و حت و  ح ة ا  اك و  ا   ا ف ون و  ح ة اا ن حج ا   ن  ا     و  ح اة
 .  "     ا بححث ألف ان   ا ا بحث

 (  و ل Wileman, 1993ا   ح ات ا  ل و   ح      بن  ا بححث  ات فح  ح ا        

 ا    ون.ا بص   .   ح ة ا    ج     ا ش   ووص    ا    ة      ح     ب ح  و ب    ا ش   7

 .و ح    خصحل  ا   قحت ا    ون .   ح ة  ح    ا ش    ا    ة      ؤ   ا   قحت فل ا ش  0

  .اف حتا  فح  حت وا  و ب  ب   ا  نحص  فل ا ش   وا  لح    ا    ة     ا   ا    و حت.   ح ة  ب  3

     ة      و  ل ا  لوات فل ا ش  ..   ح ة إ  اك و  ا   ا ف ون  ا 1

ل   ة وا  وص  إ     ح    و بح ئ          خ    ا   ن   ا    ة     اا ن حج   حنل .   ح ة اا ن حج2
               ا ش         ا حة  ون ح       ا   ح ات ا احب  .

 (73  0277 ب                                              

 

 

 



 

 ل الثانًــــالفص

 خلفٌة نظرٌة ودراسات سابقة

 

 المحور األول: خلفٌة نظرٌة

 والنظرٌة البنائٌة: النظرٌة المعرفٌة -

 المفاهٌم. -

 التغٌر )التعدٌل( المفاهٌمً. -

 سترتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً. -

 التصورات البدٌلة. -

 مهارات التفكٌر البصري.       -

 المحور الثانً: دراسات سابقة:

 دراسات تناولت التصورات البدٌلة. -

 دراسات تناولت مهارات التفكٌر البصري. -

 قة.مؤشرات على الدراسات الساب -

 جوانب االفادة من الدراسات السابقة. -
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 الفصؿ الثاني

 ودراسات سابقة نظري أطار   
 

 نظري ارػػػأطالمحور األوؿ: 

 .النظرية البنائية -

 المفاهيـ. -

 التغير )التعديؿ( المفاهيمي. -

 سترتيجية التعديؿ المفاهيمي. -

 التصورات البديمة. -

 مهارات التفكير البصري.       -

 المحور الثاني: دراسات سابقة:

 دراسات تناولت التصورات البديمة. -

 دراسات تناولت مهارات التفكير البصري. -

 جوانب االفادة مف الدراسات السابقة. -
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  :نظري أطارالمحور األوؿ: 

المستقمة والتابعة، وىي سيستعرض الباحث في ىذا المحور المعمومات المتعمقة بمتغيرات البحث      
 كما يمي:

 النظرية البنائية: أواًل:

َعّدت المدرسة السموكية الطالب عبارة عف معالج لممعمومات أو مستجيب لممثيرات الخارجية واف      
بيئة التعمـ ىي التي تحدد نواتج التعمـ، بينما ترى البنائية، أف الطالب متعمـ نشط وفعاؿ يسعى ألف 

و، وبيذا فيو سيد لتعممو، عف يكوف تعممو )ذو معنى( وأف البيئة ال يمكف َعّدىا الُمحدد الوحيد لُمحددات
 (75: 3::2)زيتوف، وكماؿ،  طريؽ الفحص الذاتي المستمر ألفكاره فيو ُيعزز نفسو بنفسو.

المذاف ُيعداف أبا البنائية  (Glassersfeld)( وجالسر سفيمد Piaget) مساىمات بياجيول نتيجة      
القوؿ: "أف النظرية البنائية ليست نتاج  يمكفلكف  ،قفزات ىائمة في الفكر البنائية حصمت في الحديثة،

عالـ واحد، ولـ تظير دفعة واحدة، بؿ ظيرت وتبمورت نتيجة مساىمات الكثير مف العمماء عمى مر 
بقدر  -التاريخية  -ييمنا الخوض في تفاصيميا  ال –أو مدرسيف  –العصور، وبالنسبة لنا كمعمميف 

 وتطبيقاتيا في العممية التعميمية التعممية".   ما ييمنا نتائجيا المتمثمة في مبادئيا 

 (:35 - 359: 3124، )قطامي، يوسؼ                                   

 بر عمماء النفس في العصر الحديثا( مف أكJean Piagetُيعّد العالـ النمساوي جاف بياجيو )     
المعرفية، وىو صاحب مقولة: "أف عممية كاف شديد االىتماـ بالنظرية والمؤسس الحقيقي لمبنائية، 

)أبو عودة، كما ورد في  (3114المعرفة تكمف في بناء أو إعادة بناء موضوع المعرفة". )شاليؿ، 
3117 :27 .) 

( أبحاثو حوؿ تفكير الطفؿ، ونتج عنيا أف النمو المعرفي يتـ بطريقة تمقائية 2:31بدأ بياجيو ) 
   .ودمج تمؾ الجديدة داخميًا في صورة بنيات معرفيةبإعادة ذىف الطفؿ لييكمة الواقع 

 (. 27: 3117)أبو عودة،                                                
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: أنيا تنطمؽ في األساس مف معطيات القوؿ حوؿ النظرية البنائيةُيمخص ف( :311) ،عبيدأما      
ر مع محتوى المادة بنفسو مف خالؿ التفاعؿ المباش النظرية المعرفية، التي تعتبر الطالب يبني معرفتو

التفاعؿ بيف الخبرات السابقة مع الخبرات الجديدة، مما يؤدي إلى التعمـ القائـ عمى التعميمية، بمعنى 
 ( 98: :311)عبيد،  التعممية. -المعنى والفيـ، وىذا ىو جوىر ىدؼ العممية التعميمية 

 خصائص النظرية البنائية: -1

 التي ُيمكف أف يكوف ليا تأثير في المواقؼ التعميمية، ىي:و مبنائية يمكف تحديد عدة خصائص ل     

 . الطالب إيجابي ومؤثر، وىو مسئوؿ مسئولية تامة عف تعميمة.2

 . عممية التعمـ تستمـز نشاطًا مف قبؿ الطالب.3

 . المعرفة تُبنى فرديًا وجماعيًا.4

لممعرفة، بؿ تنظيـ المواقؼ داخؿ الصؼ، وتصميـ المياـ  . التدريس ليس عممية تمقيف أو نقؿ5
 بطريقة تنمي التعمـ.

 . المنيج ىو برنامج مياـ التعمـ والمواد والمصادر التي مف مجموعيا َيبني المتعمـ معرفتو.6

 (51 - :4: 3125. تولد البنائية آراء مختمفة عف طرائؽ التدريس والتعمـ. )الدليمي، 7

 Educational  Application   التطبيقات التربوية لمنظرية البنائية:  -2

ومف مجمؿ  -التطبيقات التربوية توظيؼ األفكار التي ُتستقى مف دراسة النظرية المغوية،  يتعن     
 .في تصميـ الدروس، والوظيفة األىـ ليا أنيا تسيؿ التعمـ -النقاش العممي الذي تثيره النظرية 

  (217: 3114)شحاتو، وزينب،                                         

التطبيقات  ( وجود عدد مفSolomon, 2003, P. 54يرى ) :(47: 3125عند )الدليمي، و      
 في بناء المنيج نابعة مف البنائية، ىي:

بوصفيـ  مع الفيـ رص الطالب لمتعمـأف يوفر المنيج بيئة غنية بالخبرات تزيد ف التطبيؽ األوؿ:
 مشاركيف إيجابييف ونشطيف، وتشجيع الحوار بيف الطالب، وتوظيؼ التكنولوجيا، لتوفير بيئة ثرية.
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 التطبيؽ الثاني: يجب أف ُيراعي المنيج معمومات الطالب السابقة وأىدافيـ وأف يتوجو لو، ألف
 االدراكات الجديدة ميمة  وضرورية لبناء المعرفة الجديدة.

 الثالث: يجب أف توفر بيئات التعمـ تفاعالت اجتماعية واسعة.التطبيؽ 

التطبيؽ الرابع: أثبتت البحوث الحديثة أف الذكاء ليس نمط واحد، بؿ ىناؾ أنواع متعددة مف الذكاء، 
  طويرىا.تليذا يجب أف يعكس المنيج التنوع بيف الطالب بدعـ القدرات المتنوعة و 

 (47: 3125)الدليمي،                                                

 ر المدرس والطالب في التعمـ البنائي:ادو أ -3

 أدوار المدرس البنائي، ىي:أف      

(، Learnerتوفير بيئة صفية بنائية تفاعمية، وىي صفوؼ العموـ التي فييا الطالب، المتعمـ ). 2
(، Classroom Environmentالصفية )(، والبيئة Teacher(، والمدرس المعمـ )Tasksوالمياـ )

 (، لبناء المعرفة. Interactionتفاعؿ )ت

 .فكر البنائي ومعاييرهالتصميـ وتبني ستراتيجيات وممارسات تدريسية تنطمؽ مف . 3

  .تنمي ميارات عقمية وفردية واجتماعية مرغوبة توفير بيئة تعممية. 4

 التعممية الجديدة. -تعميمية توظيؼ الخبرات السابقة لمطالب في المواقؼ ال. 5

 ىذه الخصائص.مع مواقؼ تعممية تتفؽ و  توفير أنشطةل خصائص الطالبعمى تعرؼ ال. 6

 مىعلتعرؼ (: يحاوؿ المدرس مف خالليا اAuthenticأدوات التقييـ البديؿ الحقيقي )استخداـ . 7
 (77 - 76: 3118)زيتوف،  الطالب. التي يحمميا (Concepts Currentمفاىيـ الحالية )ال

سعى ويَ  ُيحاوؿ المدرس البنائي تحقيؽ مبدأ التقييـ مف أجؿ التعمـ، وليس التعمـ مف أجؿ التقييـ،     
 إلى توظيؼ معارؼ الطالب وخبراتيـ وتصوراتيـ المفاىيمية السابقة، في بناء المعرفة.               

                                       Keeley, 2008, P.: 483) ) 
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متفكير العممي الطالب لممارسة  تتضح مف خالؿ:ففي العممية التعممية طالب أدوار الأما      
مشاركة زمالئو في جو ، حث عف معنى لخبراتوبال، ذاتياً  الطالب المعرفة يبنييا، يكتشؼ ما يتعممول

 (273: 3121وتقويمو. )محمد، مشاركة المدرس والطالب في ادارة التعمـ ، اجتماعي

(، :311(، و)مكاوف، 3118(، و)زيتوف، 3116(، و)خطايبة، 3114اتفؽ كؿ مف )الخوالدة،      
ثالثة  يويرى لمطالب البنيَ   (،Philips, 1995, P. 5 - 12أف فيميبس ) :( عمى3127و)التميمي، 

 أدوار مميزة ، ىي:

 ( الطالب النشط، الفعاؿThe Active Learner :) المعرفة والفيـ يكتسباف بنشاط، ألف
 والطالب يحاور وُيناقش، ويضع فرضيات تنبؤية تفسيرية ويستقصي ويتحّرى.

 ( الطالب االجتماعيThe Social Learner( تُبنى المعرفة والفيـ اجتماعيًا :)Socialty ،)
 .فالمتعمـ ال يبدأ ببناء المعرفة بشكؿ فردي، بؿ عف طريؽ الحوار مع اآلخريف

 ( الطالب المبدعThe creative Learner :) أف و الفيـ والمعرفة يبتدعاف ابتداعًا، ألف
(: "إف الفيـ يعني االبداع Piagetالطالب يحتاجوف ألف يبتدعوا المعرفة. فكما قاؿ بياجيو )

(، 68: 3118(، و)زيتوف، 229: 3116(، و)خطايبة، 24: 3114)الخوالدة، واالختراع". 
 (  42: 3127(، و)التميمي، 65: :311، و)مكاوف

 مخططالو ئي والتدريس التقميدي، في دور المدرس ودور الطالب بيف التدريس البنا ىنالؾ فروؽ     
  :( يوضح الفروؽ بيف الطريقتيف1)

 الطريقة البنائية الطريقة التقميدية ت

 .المعرفة توجد داخؿ ذىف الطالب المعرفة توجد خارج ذىف الطالب 2

 (47: 3118)الغميظ، . محورىا الطالب محورىا المدرس 3

 .الطالب إيجابي الطالب سمبي مف حيث تمقي المعمومات 4

 (364: 3124)قطامي،  .التعمـ تعاوني التعمـ تنافسي 5

 .االعتماد عمى مصادر متنوعة التعمـ باالعتماد عمى المقرر الدراسي 6

 (::5: :::2)شياب، وأمينة،  .تغير المفاىيـ تذكر المعرفة 7

 األىداؼ التعميمية ينبغي أف تتوافؽ مع حاجات  مع  داؼ التعميميةاألىتوافؽ ال ُيشترط  8
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 (399: 3126)عطية،  .المتعمميف وأىدافيـ في التعمـ أىداؼ المتعمميف وحاجاتيـ

  (1)مخطط 

 الباحث( تصميـ )مف البنائيةمقارنة بيف التدريس بالطريقة التقميدية والتدريس بالطريقة 

 :حيا األ تعميـ - النظرية البنائية في تعمـ نماذج وستراتيجيات -4

 أىـ النماذج البنائية:مف  نماذج بنائية: -1 -4

 النموذج التعميمي ، نموذج جوف زاىوريؾ، النموذج الواقعي، التعممي - النموذج التعميمي
 (6:: 3125)الدليمي،      نموذج سوشماف.، المعرفي

 نموذج (Seven E,S - Model.البنائي )  ،( 757: 3125)الجوراني 

 نموذج وويتمي (Wheathly,1991).  ،(73: 3121)الغراوي 

  مالئو )نموذج التغيير المفاىيمي(نموذج بوسنر وز  Conceptual Change Model. 
 (63 - :5: :311)الكناني،                                                   

 ( خرائط المفاىيـConcept Maps) ،نموذج التعمـ الواقعي ،نموذج التحميؿ البنائي ،
 ( 32: :311)أبو طير،  .ستراتيجية التعمـ التعاوني، نموذج البنائية االنسانية لنوفاؾ

 ستراتيجيات بنائية:  -2 -4

تدريسية معينة لكنيا قدمت معايير محددة لمتدريس ستراتيجيات أف النظرية البنائية لـ تقدـ      
 منيا: يذكر الباحثتنوعت ستراتيجيات التدريس القائمة عمى النظرية البنائية،  ليذا السبب الفعاؿ،

 ستراتيجية التدريس بخرائط الشكؿ (V) :(V)  Mapping Teaching Model ، بوب
ستراتيجية بيركنز  ، ستراتيجية التعمـ التوليدي، ستراتيجية التغير المفاىيمي، (Gowin1981جويف، )
 (7: - 6:: 3125)الدليمي،  .(Woods)ستراتيجية وودز ، (Perkins & Blythe)وباليث 

 ستراتيجية دورة التعمـ:، اقضاتستراتيجية المتن (LCS)، ستراتيجية التعمـ  ،ستراتيجية ياجر
( وتسمى 2::2)جريسوف ويتمي ، حوؿ المشكمةية التعمـ المتمركز تيجاستر ، (.C. L. S) البنائي: 

 (88 - :5: :311)الكناني، . ( المعرفيVeeستراتيجية الشكؿ )، أحيانا طريقة ويتمي

  Concepts The                                      المفاهيـثانيًا: 
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دراكو، تعكس      تؤثر في البنية المعرفية لممتعمـ، وىي  فييالمفاىيـ تركيب الواقع المعرفي وتطوره وا 
تؤثر بشكؿ كبير عمى السياؽ الفكري الذي توظؼ فيو، فضال عف أىميتيا في بناء اليوية، وما 

 (4: 2:95)األوسي،  .تعكسو مف جوىر حضاري وفي تحديد الفكر

 :تعريؼ المفهـو -1

 قسميف: بيفتـ تقسيميا  وليذالمفيـو اات تعريفتعددت      

وىي تمؾ التعريفات التي عرفت المفيوـ عمى أنو فكرة أو صورة ذىنية  :النفسيةالتعريفات  األوؿ/
 ُيكونيا المتعمـ عف األشياء أو الحوادث، في بيئتو، وقد عرفو كؿ مف.

( التي يستخدميا Terms(: "المفيوـ يعني مجموعة المصطمحات )Bruner, 1956برونر ). 2
شرحو أو بحثو كعناويف ُيشير كؿ منيا إلى مجموعة مف الوقائع أو العالـ أو الباحث أو الطالب في 

 (411: 2::2الظواىر أو العالقات الواسعة". )االزيرجاوي، 

 (، "بأنو فكرة أو تمثؿ لمعنصر المشترؾ أو رمز يمكف بواسطتو التمييز بيف(Good, 1973. كود 3
 (Good, 1973, P.: 129) المجموعات والتصنيفات".

التصنيؼ  (: أنو قاعدة معرفية تعمؿ عمى توجيو السموؾ نحو نمط معيف مف3111جادو )أبو . 4
يعتمد عمى وضع األشياء أو الموضوعات في فئات وفقًا لخصائص مشتركة بينيا، وىو يشير إلى 

    القدرة عمى تجريد العموميات وبالتالي تعميميا عمى جميع األشياء أو الموضوعات المتشابية.

 ( 224: 3111)أبو جادو،                                                

عمى أنو مجموعة مف الخصائص أو فييا المفيـو  يؼعر تـ توىي التي  المنطقية: الثاني/ التعريفات
 عرفو كؿ مف:وقد  ،السمات المشتركة التي تميز مجموعة مف األشياء عف غيرىا مف المجموعات

(: "ىو مصطمح أو كممة أو عبارة، أو أكثر مف عبارة يدؿ عمى معنى ُمعيف 3114محمد، ) .2
 (44: 3114)محمد،  .بسمات أو خصائص جوىرية مشتركة" لظواىر أحيائية متميزة

 (: ينظر لممفيـو العممي مف زاويتيف: 3119العيسوي ). 3
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"عممية عقمية يتـ عف طريقيا تجريد (، ىو: Processالمفيوـ العممي مف حيث كونو )األولى/ 
ات أو الحقائؽ المشتركة لشيء أو حدث أو عممية أو لمجموعة مف ظمجموعة مف الصفات أو المالح

 األشياء أو األحداث أو العمميات".
( لمعممية العقمية السابؽ ذكرىا، ىو: "االسـ أو Productالمفيوـ العممي مف حيث كونو ناتج )الثانية/ 

 الرمز الذي ُيعطى لمجموعة الصفات أو الخصائص المشتركة". أو المصطمح

 (  46 - 45: 3119)العيسوي،                                              

مجموعة مف األشياء أو الرموز الخاصة التي تجمع معًا المفيوـ " (:3125السامرائي، ورائد، ) -4
          أساسيا يمكف التمييز بينيا وبيف المجموعة األخرى".عمى أساس خصائصيا المشتركة والتي عمى 

 ( 38: 3125)السامرائي، ورائد،                                             

 :األحيائية أهمية المفاهيـ -2

األحياء واستيعابيا، فيي ُتسيـ مادة عمـ تعمـ  -المبنة األساسية في تعميـ  ةالمفاىيـ األحيائيتمثؿ      
يسير القدرة عمى التفكير وت نمي لدى الطالب، كما تُ المعرفية، وفي انتقاؿ أثر التعمـفي تنظيـ الخبرات 

نيا تعمؿ عمى تجسير الفجوة بيف التعمـ السابؽ والتعمـ أ، واألىـ مف ذلؾ تعمـ المادة، وتقمؿ النسياف
 (    311: 3119خوالدة، ال) الالحؽ، وتعديؿ التصورات البديمة.

يتعامؿ مع المفاىيـ بشكؿ أفضؿ مف تعاممو  اإلنساف عقؿاألدبيات والدراسات التربوية إف تؤكد      
، فالطالب يحتفظ بالمعمومات التي تقـو عمى العالقات ( المنفصمةالكثيرة االتفصيمية)مع المعمومات 

 Conceptualُيعرؼ باإلطار المفاىيميوالروابط بيف الحقائؽ والمفاىيـ المرتبطة ضمف ما 
Scheme،األحيائية المفاىيـأىمية  كما يمكف تحديد ، بينما ينسى المعمومات المنفصمة بصورة أسرع 
 بما يمي:

 تعمـ الطالب. -المساىمة في تعميـ  .1

  إعادة التعمـ.فيـو يقمؿ مف  ضرورة تطبيؽ الم .2

   ( 56: 3119)العدواف، ومحمد،                                    
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التعمـ عند االنتقاؿ مف مرحمة  -بعض المفاىيـ ُتسيـ في حؿ بعض الصعوبات في عممية التعميـ  .3
 نقطة ارتكاز لما سيأتي بعده.إذ أف ما يتـ تعممو سمفًا ُيعد  دراسية إلى ُأخرى،

ُتساعد المفاىيـ في جعؿ الحقائؽ ذات معنى، كما أنيا تعمؿ عمى الربط والتصنيؼ والذي ُيساعد  .4
 (42 - 41: 3125المنشداوي، ) عمى تنمية ممكة الُحكـ واستنباط القواعد مف الشواىد واألمثمة.

 ية:حيائخصائص المفاهيـ األ -3

األوؿ االسـ أو الرمز أو المصطمح )بكتريا، خمية، نسيج، عضو(،  جزئييفيتألؼ المفيوـ مف  .1
البكتريا: ، فالداللة المفظية لمفيوـ أو المصطمح والداللة المفظية لممفيوـ أي تحديد معنى ىذا االسـ

خالية عموما مف  رمية أو متطفمة التغذية، -  Prokaryotes-ىي كائنات وحيدة الخمية بدائية النواة 
اليخضور تنتشر في جميع البيئات المائية واليابسة واليواء، تتحرؾ بواسطة األىداب أو األسواط، 

 تتكاثر باالنشطار الثنائي البسيط.

ؾ فييا جميع عناصر شتر التي يَ  -رجة الحَ  -ية كؿ مفيوـ يمتمؾ مجموعة مف الخصائص المحكّ  .2
تركيب خموي متخصص في إفراز مواد  :يعني ، فمفيوـ الغدةمفاىيـميزه عف غيره مف التُ فئة المفيوـ و 

المفيوـ العممي الواحد فإنيا ُتسمى  فئة أما الخصائص التي تتبايف فييا عناصر ميمة لإلنساف،
أو المادة المفرزة قد تكوف انزيمات أو  ،رجي أو داخمياقد يكوف خ فاإلفرازالخصائص المتغيرة، 

 ىرمونات.

(، وأمثمة ال تنطبؽ عميو )الالأمثمة(. ل .3     كؿ مفيوـ أمثمة تنطبؽ عميو )أمثمة المفيـو

 (69 - 68: 3123)عبد الصاحب، وأشواؽ،                                                 

المفيوـ مصطمح تعميمي يدؿ عمى العناصر المشتركة لدى أفراده أو عناصره، فيو ينطبؽ عمى  .4
 .: مثؿ: الفقاريات، المبائفمجموعة مف األشياء أو الحوادث أو الظواىر

مف المفاىيـ وذلؾ لكثرة استعماليا  عدىاؿ يمكف ابعض االصطالحات كالرموز في األشك .5
 وشيوعيا.

  ُتعد المفاىيـ تكوينات واستدالالت عقمية ُيكونيا الفرد ذىنيا. .6

 (58 - 57: 3115)الطيطي،                                               
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 :(األحيائية أنواع المفاهيـأقساـ أو ) حيائيةاألتصنيؼ المفاهيـ  -4

 إلى: المفاىيـ صنفت      

مكف مالحظتيا أو مشاىداتيا الحسية: ىي المفاىيـ المادية التي يُ و . المفاىيـ الحسية والمجّردة: 2 
المجّردة: وىي مفاىيـ غير حسية، أي ال يمكف مالحظتيا أما  مثؿ: مفيوـ األذف، العيف، المنقار.

 .، الحمؿاالبصار، السمعمثؿ: وربما تعتمد عمى التحميؿ واالستنتاج، ومشاىدتيا، 

األيض الغذائي، اليضـ، مؿ مثؿ: ؽ العائوىي مفاىيـ تيتـ بطر : باإلجراءات. مفاىيـ متعمقة 3
  .التعرؽ

فيي المفاىيـ التي تشتمؿ عمى عالقة  والمشتقة، .أو مشتقة: واألولية، مثؿ: الزمف . مفاىيـ أولية4
  بيف مفيوميف أو أكثر.

أما المفاىيـ غير  ،لمتعريؼفة ىي المفاىيـ القابمة فة: المفاىيـ المعر  فة أو غير معر  . مفاىيـ معر  5
     .فة فيي مفاىيـ غير قابمة لمتعريؼالمعر  

 ( 36: 3121)اليويدي،                                                  

 :عناصره أو مكونات المفهـو -5

المفاىيـ أف جميع  (3114) ،وأخروف ،ورليخأ، فيرى حوؿ مكونات المفيوـ النظرتباينت وجيات      
 تمتمؾ خمسة عناصر ىي:

 (: وتشمؿ االسـ أو النعت، وىو أكثر فاعمية لالستخداـ مف تعريؼ مطوؿ.Name. االسـ )2

 (: وىو عبارة تتناوؿ سمات المفيوـ.Definition. التعريؼ )3

 لصفات التي يجب توافرىا ليمكف تطبيؽ المفيوـ.ىي ا (:Characteristics. السمات )4

  في مجموعة مف األشياء. عضاءاأل: ىي (Examplesمثمة )األ .5

المفاىيـ ىي جزء مف تنظيـ ىرمي  (:Place in a hierarchyفي التنظيـ اليرمي )المكاف . 6
     لممحتوى.

 (362 - 361: 3114)أورليخ، وأخروف،                             
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 نظريات تعمـ المفاهيـ:  -6

 لتفسير تعمـ المفاىيـ، وىي:كثيرة واتجاىات نظريات ظيرت      

فتعمـ المفيـو يحدث خالؿ  بالمثير، )االستجابة( . النظرية السموكية: يرى أتباعيا بارتباط السموؾ2
، وعندىـ فكرة نفوف دور العمميات العقميةوغيره، فيـ يُ  المفيوـ تعمـعممية ارتباطية، وعمى ىذا ُيفسروف 

بيف االستجابات  يةالقوؿ: أف تعمـ المفيوـ يحدث خالؿ عممية ارتباطتعمـ المفيوـ تعتمد في األساس 
التي تصدر خالؿ التعمـ مع األمثمة اإليجابية التي تحدد المفاىيـ، فإف المركب الكمي لممثير الذي 

              لشيء يرتبط مع االستجابة التي ُيبدييا الفرد ليذا الُمثير. وفره ايُ 

صنؼ ىذه النظرية اإلنساف بأنو نظاـ مركب لتجييز المعمومات ت. النظرية المعرفية: 3
(Information Processingتميؿ ،) عمـ  في تفسير تعمـ المفيـو إلى تبنى المعرفية النظرية(

، يعتمد فيو المتعمـ إحداث عمميات داخمية ُتسيؿ لممتعمـ المعمومات( الذي تمثمو نظرية المعمومات
نما تتدخؿ ميولو وتقديره الذاتي  وضع ستراتيجية محددة والتي ال تتحدد وفؽ تعممو السابؽ فقط، وا 

 (423 - 419: 2::2)االزيرجاوي،  .لحظة االختبار

وىكذا فإف المدرسة السموكية ترى أف الطالب مجرد مستجيب لممثيرات، أما البنائية فترى الطالب      
ف البيئة انما ىي إحدى محدداتو، وىو سعى لبناء معرفتو، واكتساب معنى لخبرتو، متعمـ نشط يَ  وا 

 (56 - 55: 3111)رداد،  .ُيعزز نفسو بنفسو عبر فحص أفكاره بنفسو

تبعًا  تعمـ المفاىيـ، -تعميـ تفسير عممية في عمى ضوء ىذه الرؤية أخذ المفكروف التربويوف      
 لوجيات النظر التي يتبنونيا.

نفس استخداـ متزايد لمنظرية السموكية، فالكثير مف عمماء ال إاّل أف السائد في األوساط التربوية     
المنحى السموكي سيطر وال زاؿ يسيطر عمى األوساط التعميمية،  أف :وفر المعرفييف، والتربوييف، ي

التعمـ الصفي إنما ىي سموكيات تتطمب مف المدرس أف ُيعطي  –فالسموكيوف يروف أف التعميـ 
مجموعة مف المثيرات والمعززات كي يتمكف الطالب مف تقميد االجابة المناسبة، فيي ناجحة إذا كاف 

تكرار السموؾ الظاىر، أما إف كاف اليدؼ ىو في تمكف الطالب مف الفيـ اليدؼ مف التعمـ ىو إعادة 
ألنو عاجز عف تقديـ نموذج  الناضج، وتطبيؽ المعمومات الجديدة، فإف المنحى السموكي غير مالئـ

 (217: 3118)داود، وعمراف،  يقود إلى الفيـ.
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 :األحيائية تعمـ المفاهيـ أهمية  -7

 في أىمية تعمـ المفاىيـ، بما يمي:( Bruner)مخيص رؤية برونر مكف تَ يُ      

 في البيئة.التعرؼ عمى األشياء الموجودة  المفاىيـ عمى الطالب . ُتسيؿ2

 ُيقمؿ مف الحاجة إلى إعادة التعمـ عند مواجية الطالب لمواقؼ جديدة. . 3

 مف النشاط.. تساعد المفاىيـ عمى التوجيو والتنبؤ والتخطيط ألنواع مختمفة 4

 . تسمح بالتنظيـ والربط بيف مجموعات األشياء.5

 . تعمـ المفاىيـ ُيساعد الطالب عمى التفسير والتطبيؽ.6

 في تحديد األىداؼ، واختيار المحتوى وتنظيمو. ميماً المفاىيـ دورًا  ؤدي. ت7

  . ُتساىـ المفاىيـ في انتقاؿ أثر التعمـ لممواقؼ التعميمية الجديدة.8

 ( 35 - 34: :311)أبو طير،                                                   

 : األحيائية المفاهيـ دالالت تعمـ -8

التعمـ ونجاح عممية االتصاؿ مرىونتاف بتعمـ المفاىيـ إذ تعكس عممية  –أف نتائج عممية التعميـ      
أو وحدات أو استيعاب المفاىيـ الطريقة التي يتـ مف خالليا تقسيـ األشياء أو الظواىر إلى فئات 

وسائؿ وأساليب  ؾقمية، قد يصعب قياسيا إال أف ىنامجموعات، اف المفاىيـ ما ىي إال تمثيالت ع
 (37: 3115)قالدة،  .االستدالؿ عمى صحة تكوف المفاىيـعدة يمكف مف خالليا 

 يمكف لممدرس معرفة مدى اكتساب الطالب لممفيـو باستعماؿ وسائؿ وأساليب متنوعة منيا:     

 .تسمية أمثمة المفيوـ 
  مثؿ: مف خصائص النباتات صناعة الغذاء ،  بنفسيا.إعطاء بعض صفات المفيـو
 .)يميز بيف األمثمة اإليجابية )األمثمة، المنتمية(، واألمثمة السمبية )الالأمثمة، غير المنتمية      

      ( 444: 7::2وتوفيؽ،  ،)بمقيس                                                        

أو  اعتماد ما أشار إليو كؿ مف )جمبرت، ودروزة( في معرفة التعمـ، ،(3123المساري )يرى      
 وىي: اكتساب المفاىيـ،
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 فيـ المفيوـ(. :تعريؼ المفيوـ( 
 استخداـ المفيـو في عممية التمييز(. :تمييز المفيوـ( 
  تطبيؽ:  (48: 3123. )المساري، في المواقؼ التعميمية المفيـو

في بحثو ثالث عمميات وتبناىا كعمميات أساسية في االستدالؿ استعمؿ  قد( ف3125أما ىادي، )     
، وتمييز لكونيا استعممت في  ذلؾالمفيوـ، وتطبيؽ المفيوـ(، و  عمى اكتساب المفاىيـ )تعريؼ المفيـو

(، 3122(، ودراسة )داخؿ، 3116دراسات عدة لمتعرؼ عمى اكتساب المفيـو كدراسة )التميمي، 
، واف اختيار الباحث وباإلم (3123ودراسة )فخري،  كاف بناء فقرات لالستدالؿ عمى اكتساب المفيـو
 (67: 3125)ىادي،  اء فقرات االختبار.ليذا االتجاه في بن

، وليذا اعتمدت استندت إلىأنيا  :تقوؿف (،3117الجوادي، )أما      عناصر المفيـو  نظرية المفيـو
ي ثالثة )التعريؼ، المثاؿ، التطبيؽ( لبناء االختبار التشخيصي لممفاىيـ انطالقًا مف اف المفيوـ يحو 

     (    31: 3117)الجوادي،  عناصر.

(: يتبيف أف ىناؾ تأكيدًا عمى الكشؼ عف قدرة الطالب في تعمـ المفيـو 8::2وعند السنجاري )     
 مف خالؿ:

  تحديد خواصو األساسية.تعريؼ لممفيـو مف خالؿ إعطاء 
 غير المنتمية )السمبية(. ، وتميزىا عف األمثمة)إيجابية( إعطاء أمثمو منتمية 
 .تطبيؽ المفيوـ 

، التطبيؽ( في الكشؼ عف تعمـ المفاىيـ -التمييز  -استخداـ )التعريؼ، المثاؿ وقد تبنى      
   (:5: 8::2)السنجاري،  .وتكوينيا لدى الطالب عينة البحث

التعريؼ، التمييز، عمى العمميات الثالث )مف قبؿ الباحثيف والمفكريف  واضحاً  تركيزانجد      
ليذا وغيره اتضح لمباحث  وفؽعمى  ، وىي تمثؿ أدوات مناسبة لقياس اكتساب المفاىيـ،(التطبيؽ

وبالتالي سيتـ االعتماد عمييا ، في اختبار تشخيص التصورات البديمة، أىمية عناصر المفيوـ الثالثة
 فقرات: أعطى لكؿ مفيـو أو تصور بديؿ ثالث فقد  لبناء االختبار التشخيصي لممفاىيـ األحيائية.

 التعريؼ . تعريؼ وعمى الطالب تحديد اسـ الطالب ال ُأعطيَ : تحديد الداللة المفظية لممفيـو
.  المفيـو

  ةع الطالب التمييز بيف المثاؿ اإليجابي مف األمثمة السمبيتطي: ليسالمثاؿالتمييز ، أو. 
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 أو أف ُيصنؼ الطالب أمثمة جديدة : أي تطبيؽ المفيوـ في مواقؼ تعممية جديدةالتطبيؽ ،
 .  لممفيوـ

 حيائية:صعوبات تعمـ المفاهيـ األ -9

ـ المفاىيـ العممية يالباحث وجود الكثير مف الصعوبات في تعم مف خالؿ ممارسة التدريس الحظ     
تظير أشكاؿ  وليذا ،نتائج الدراسات والبحوث في مجاؿ التربية العممية ميا، وىذا ما أشارت لوتعمو 

 النحو التالي: مىمكف تمخيص ىذه الصعوبات عيُ  مختمفة لمتصورات البديمة )المفاىيـ الخاطئة(

المثاؿ ، أو المفاىيـ ذات تعمـ المفاىيـ المجردة، أو المعقدة يتمثؿ في مدى :العممي بيعة المفيوـ. ط2
 .االنسوليف، D N A ،R N A الجيف، الواحد، مثؿ:

ستعمؿ ، خاصة المفاىيـ التي تُ . الخمط بيف معنى المفيوـ والداللة المفظية لبعض المفاىيـ العممية3
 .، العدسات، الزىرة، الذرةمثؿ: النواة ية بيف الناس،وكمغة محكّ  كمصطمحات عممية

 .الالزمة لتعمـ المفاىيـ الجديدة . نقص المعمومات العممية4

 . ستراتيجيات التدريس المتبعة.5

 العموـ، مف حيث كفاءاتيـ، طرائؽ تدريسيـ. ا. مدرسو 6

 ميولو.و اىتماماتو، و تعداده، ودافعيتو، سنفسو، مف حيث ا طالبالمتعمقة بال)الداخمية( .العوامؿ 7

  .غير المالئمة . المناىج والمقررات الدراسية8

 (1: - :9: :311)أمبو سعيدي، وسميماف، و ،(51: 3116)خطايبة،  لغة التعميـ المتبعة.. 9

 البناء الضوئي ، فعند دراسة مفيـو)العممية( . النقص في خمفية الطالب الثقافية:
(Photosynthesis )معرفة، ضوء الشمس، اليخضور جبي (Chlorophyll) ،سكر الكموكوز ،

 (63: 3117)الدواىيدي،     (.,C6H12O6  H2O, CO2) ، الماء، ثنائي أوكسيد الكربوفاألوكسجيف

، منيا بلدى الطال ياوتكوين المفاىيـ العمميةَتعمـ ـ في صعوبات ؾ عوامؿ داخمية ُتسيِ كما ىنا     
 وفالتي يعيش تيـبيئو  ـثقافتية العممية، اضافة إلى لمماد ـوميولي ـياتلمتعمـ، اىتمام نفسيالستعداد الا

 (74 - 73: 3118)اآلغا،  واالستقصاء العممي. التساؤؿال تشجع روح  ربمافييا، والتي 
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 مي: اهيالمف (التعديؿ)التغيير ثالثًا:

أو ير المفاىيـ تحت تأثير األفكار التعممية، ىو: كيؼ تتغ -السؤاؿ األىـ في العممية التعميمية      
 المعمومات أو المعارؼ الجديدة؟.

 يا:نلإلجابة عف ىذا التساؤؿ، م مختمفة أراءفظيرت لذلؾ      

الوجو األوؿ: ال ُيجري الطالب أُي تغير عمى مفاىيمو، إذ يكتفي بدمج المعرفة الجديدة في البناء 
بياجيو  (، وتبناهAssimilationالتمثؿ ) :معو، وقد ُأطمؽ عمى ىذا االتجاه المعرفي لديو وتكييفيا

(Piaget( وبوسنر ،)Posner). 

الوجو الثاني: يمجأ الطالب إلى استبداؿ مفاىيمو األساسية، أو إعادة تنظيميا، بما ُيالئـ الخبرات 
وأطمؽ عمييا ىيوسوف (، Conceptual Changeالجديدة، سميت ىذه العممية بالتغيير المفاىيمي )

(Hewson, 1981التبديؿ المفاىيمي، أما بوسنر فاطمؽ عمييا االستيعاب، وعند بياجيو ) (Piaget) 
عممية التعديؿ تحقيؽ  التعديؿ المفاىيمي، أفاسـ (، وتبنى الباحث Acommodationالمواءمة )

ف عف تصوراتيـ األحيائية وذلؾ بجعؿ الطالب يتخمو  المفاىيمي ضرورة ممحة في تدريس مادة األحياء
 (6: 3::2)العياصرة،  البديمة واكسابيـ المفاىيـ األحيائية الصحيحة.

( أف عممية تكويف المفاىيـ، وعممية التغير المفاىيمي، Lawson, 1994الوجو الثالث: يرى الوسوف )
 (66: 3121)الغراوي،  يما نيايتاف لعممية واحدة.كونال يوجد أي اختالؼ بينيما 

فكرة الصراع المفاىيمي، والذي ُيعبر عف اضطراب بيف  لتغيير المفاىيمي في األساسيعتمد ا     
تصوريف لمفيوـ واحد، لكف ىذا الصراع أو التناقض يمكف إيجاد الحؿ المالئـ لو، وذلؾ عندما يدرؾ 

 (81: 3116البياتي، ) الطالب خطأ التصور السابؽ أو البديؿ ليستبدلو بالمفيـو الجديد.

ُيغير أو ُيبدؿ أشيائو برغبتو، وىذا بخالؼ التغيير الذي يكوف  إذ لتّغير يكوف طواعية مف الفرد،ا     
في الغالب قسرًا أو اجبارًا مف مؤسسة أو جماعة بشرية، وىذا ىو الفارؽ الدقيؽ بيف التغيُّر والتغيير، 

تركز عمى الطالب )الفرد( ودوره النشط ىذا فالتغير يتناسب مع سياؽ النظرية البنائية التي وفؽ عمى 
 (29: ى2545ـ، 3124راني، )الزى .في اكتساب المعرفة
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 ؿ مف:ك عرفو مي:اهير المفييتعريؼ التغ -1

2( .Hashweh, 1986ىو المفيوـ الذي يتكوف أثناء محاولة الطالب فيـ ال" :)واىر بناء عمى ظ
متشابؾ مع  بشكؿ كمي أو جزئي أو بشكؿ منفصؿ أوخبراتو الذاتية واالجتماعية، والذي قد يختمؼ 

 (44: 3126)أبو عصب،  مفاىيـ أخرى بما ال يتوافؽ مع ما ىو مقبوؿ عمميًا".

"أنيا المفاىيـ التي ال تتوافؽ مع  (5::2كما ورد في الكيالني ) (:Clement, 1987. كممنت )3
 ( 243: 5::2)الكيالني،  المستخدـ حاليًا". المعنى العممي

(، "ىو كؿ فيـ ال ينسجـ مع ما توصمت إليو المعرفة العممية لمفيوـ معيف، وقد 4::2. برىـ، )4
 ( 391: 3119)نقاًل عف الخوالدة،  (،4::2)برىـ،  كوف ىذا الفيـ خطأ أو غير كامؿ".ي

نو مف خاللو فيـ موقفًا ما، بؿ أل لعدـ وجود مفيوـ يتـُسمي المفيوـ البديؿ، بدياًل وذلؾ وقد      
 الصحة. فًا عمميًا محددًا بشيء مفيمكف الحصوؿ عمى عدة مفاىيـ في السياؽ، فيفسر كؿ منيا موق

 (44: 3126)أبو عصب،                                          

، مف حيث الخاطئالمفيوـ البديؿ، والمفيوـ  ليكافئفي ىذا البحث يتـ استخداـ التصور البديؿ      
   والداللة حيثُما ورد.المعنى 

 مبادئ التغيير المفاهيمي: -2

 (، عددا مف المبادئ لمتغييرHewson & Hewson, 1993اقترح ىيوسف، وىيوسف، )     
 المفاىيمي:

 .جذب التصورات البديمة الموجودة لدى الطالب 
 .استخداـ األنشطة والخبرات التي تتعارض مع التصورات البديمة لدييـ 
  لحؿ التناقضات أثناء المناقشة الصفية.تشجيع الطالب 
 في سياقات  إعطاء الطالب فرصًا إضافية إلعادة استخداـ األفكار العممية بطريقة جديدة   

                                             جديدة.         
 (427: 3126)رزوقي، وأخروف،                             
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اتجاىاف أو طريقتاف،  يوجدلتعديؿ التصورات البديمة : لتعديؿ التصورات البديمة بنائياف اتجاهاف -3
ىو التغير المتعمؽ الذي يتناوؿ  :التغير ذي المدى الواسعأو الثوري، أو ، التغير الجذري -أ ىما:

التكيؼ، ويطمؽ عميو أيضا:  شمؿ البناء الجذري لمبنية المعرفية لمطالب،والذي يَ  التصورات البديمة،
عندما يقـو  ىو يحدثأو االستبداؿ المفاىيمي، و Accommodation) )مف خالؿ آلية المواءمة 

صراع بيف المفاىيـ لديو يحصؿ بعد أف الطالب بتعديؿ بعض المفاىيـ المركزية، أو األساسية، 
وفيمًا جديدًا ، في ىذا النوع مف التغير يكتسب الطالب تصورًا الجديدة والسابقة، يتولد تكيؼ كبير

                                        .لممعرفة العممية يختمؼ عف تصوره السابؽ

 ؿير، مف خالؿ آلية التمثصقوىو التغير ذي المدى الالتغير التدريجي )التطوري(:  -ب
Assimilation)) طريؽ يشمؿ البناء التدريجي لمبنية المعرفية، عف يع واالضافة، و وىو يتضمف التوس

 .العممية الجديدة عمميتي التمثيؿ، والتوفيؽ، بيف الموضوعات السابقة والموضوعات

   (:4: 3125)السعبري،                                                 

عند حدوث عممية التعديؿ المفاىيمي لطالب في ضوء ما تقدـ فإف التغيرات التي تحصؿ لدى ا     
 :(2) المخططفي  يمكف توضيحيا

 

 

 

 

 

                                            

 

 

  (2) مخطط              

 )مف تصميـ الباحث( معرفية لمطالببنية الالالمفاىيمية في والتنقيحات نوع التغيرات 

 تعدٌل مفاهٌمً

 دمج المعرفة الجدٌدة

 )إضافة(
 تعدٌل وتنقٌح

التعدٌل التطوري 

 التدرٌجً )ضعٌف(
التعدٌل الجذري 

 الثوري )قوي(
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، ىناؾ  التصورات البديمة: عوامؿ تعديؿ -4 لتعديؿ التصورات البديمة لدى المتعمميف في تعميـ العمـو
  :يامنعدة عوامؿ 

ؼ يؤثر يوطبيعة تطورىا في ذىف الطالب، وك. عوامؿ معرفية تعتمد عمى نوعية المعرفة السابقة، 2
 عمى تكويف المفيـو الجديد. ذلؾ

. عوامؿ تتعمؽ بمدى وجود المفيوـ بذىف الطالب، وكيفية تواجده، وارتباطو مع المفاىيـ اأُلخرى، 3
 فتتبمور عندئذ الحاجة إلى طرح المفيـو بتمثيالت متنوعة تقمؿ اليوة بيف المحسوس والمجرد.

 مغة المستخدمة والبيئة الفيزيقية المحيطة.  . عوامؿ مؤثرة تيتـ بالجوانب االجتماعية والعاطفية وال4

 (22 - :: 3126)أبو عصب،                                                       

 :Stages  of  Conceptual  Exchange)مراحؿ التغيير المفاهيمي    ) -5

ديناميكية مستمرة، كما أف بروز ( التغير المفاىيمي: "بأنو عممية Hewson, 1992د  ىيوسف )عَ      
التساؤالت أثناء الحوار في عرض المفيوـ يجعؿ التغيير المفاىيمي أكثر فاعمية وبالتالي ُتحقؽ تعمـ 

 أفضؿ"، وقد حّدد  مراحؿ التغيير المفاىيمي، بما يمي:

حمة (: يعمؿ المدرس في ىذه المر Diagnosis or Elicitation. مرحمة التشخيص، أو االنتزاع )2
 عمى انتزاع التصورات البديمة ومعرفة أسباب تشكميا لدى الطالب.

(: استخداـ أساليب تشجع تكّوف حالة الصراع الذىني بسبب Status Change. مرحمة التغيير )3
 وجود التصورات البديمة، الستبداليا بالمفاىيـ الصحية.

نتائج  أثر المعرفة السابقة في (: انعكاسEvidence of Outcome. مرحمة نتائج تعمـ الطالب )4
         تعمـ موضوع معيف أو أثنائيا.

 (22 - 21: 3126)أبو عصب،                                   

 ( عممية التغيير المفاىيمي بثالث مراحؿ، ىي:West & Pines, 1984) ددح     

لب بأف لديو فيـ غير سميـ (: تتمثؿ ىذه المرحمة في إدراؾ الطاAwarness. مرحمة االدراؾ )2
 لمفيوـٍ ما.



      22.......................    ..........   خلفية نظرية ودراسات سابقة   ....  ......الفصل الثاني  ..................... 
 

(: مقارنة المفيـو الجديد بالمفيوـ السابؽ، بسبب التعارض Diseqilibrium. مرحمة عدـ االتزاف )3
 )الخالؼ المفاىيمي( الحاصؿ بيف المفيوميف.

وطرح  (: تشكيؿ البنية المفاىيمية الجديدة )الصحيحة(Reformulation. مرحمة إعادة الصوغ )4
 (7 - 5: 3::2)الخطيب،  المفيـو البديؿ.

(، لتعديؿ التصورات البديمة التي يحمميا الطالب ينبغي الكشؼ 3127عند ممكاوي، وراشد، )     
ـ  العمؿ عمى تعديميا وتصويبيا في أذىاف الطالب باستخداـ ستراتيجيات  عف ىذه التصورات البديمة ُث

 (431: 3127ممكاوي، وراشد، ) نائية.وفقًا لمبادئ النظرية البوأساليب 

مرحمة  مر التغير المفاىيمي بمراحؿ، ىي:يَ ( 3كما في المخطط )(، 3124وعند قطامي )     
ـ  ادماجيا مع المعرفة السابقة  Buildingمعالجة وبناء المعرفة  مرحمة  .Consolidationومف َث

 .بيف المعرفة السابقة والمعمومات الجديدة Reconcileالتوفيؽ 

 

                                            

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 (3) مخطط

 (92: 3124)قطامي،  .في عممية التعديؿ المفاىيمي طالبدور ال

المواد 

 التعلٌمٌة

ٌعالج 

 بصورة
 ستراتٌجٌة

ستراتٌجٌة التعلٌمٌة ال

 المتوفرة فً البٌئة + المعلم

ٌسعى نحو الوصول إلى هدف 

 بناء وتكوٌن المعنى

فهم 

المعلومات 

 الجدٌدة

ربط المعنى 

بالتنبؤات 

 السابقة

إدماج المعلومات الجدٌدة فً 

 المعرفة القبلٌة

 ٌتفاعل معالمتعلم 
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 وستراتيجيات التغيير المفاهيمي: نماذج  -7

بأنيا عبارة "(: 3112عفانة، ) يومي تعريفات عدة، منيا تعريؼيير المفستراتيجيات التغعرفت      
جراءات تعميمية تسعى إلى تبديؿ المفاىيـ الخاطئة لدى الُمتعمميف بمفاىيـ ُأخرى  عف أنشطة وا 

  (435: 3126 وأخروف، )رزوقي، العممية".صحيحة وجديدة تفيد المتعمميف في حّؿ المسائؿ 

ضع المفكروف التربويوف عددًا مف ستراتيجيات تعديؿ التصورات البديمة ( و 3121) ،وعند حبيب     
حالؿ مفاىيـ عممية سميمة بداًل عنيا، وقد أطمؽ عمييا التربويوف  ستراتيجيات لممفاىيـ المختمفة وا 

تتـ ىذه  ؿ التصورات البديمة، ألجؿ تعدي(Conceptual Change Strategiesالتغير المفيومي )
 في ثالث مراحؿ ىي:   بشكؿ عاـ الستراتيجيات 

ُيقدـ المدرس البراىيف  إذ: Dissatisfaction المرحمة األولى/ مرحمة عدـ الرضا بالفيـ المغموط
 واألدلة عمى عدـ صحة التصورات البديمة لدييـ.

: ُيقدـ المدرس المفيوـ العممي  Satisfactionيـ العممي الصحيح المرحمة الثانية/ مرحمة تقبؿ الف
 الصحيح.

: ُيقدـ Defending The Scientific Conception تبني الفيـ العممي السميـ المرحمة الثالثة/
أو األنشطة، أو العروض  المدرس األدلة والبراىيف عمى صحة المفيوـ الجديد، مف خالؿ التجارب،

                      العممية.

 (46 - 45: 3121)حبيب،                                             

 ستراتيجيات أو أف عمى (3123(، و)الديب، 3119(، و)الناشري، 3115)زيتوف،  اتفؽ كؿ مف     
 تشمؿ: Conceptual Change Technique  التغيير المفاىيمي تكنيكات

 (.Strategy Analogies) العممية ستراتيجيات التشبييات. 2

 (.Demonstrations) قشة والعروض العمميةالمنا. 3

 (.Constructivist Learning Model Generalأنموذج التعميـ البنائي العاـ ).4

 .((Metacongnitive Strategies ستراتيجيات ما وراء العمميات المعرفية. 5

 (.Strategy Bridgingستراتيجية التجسير  ). 6
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سترايؾ  ( التي بمورىا بوسنر وزميميوConcepual Change Modelأنموذج التغيير المفيومي ). 7
 (.Posner, et, 1982)وىيوسف 

   (59: 3123، و)الديب، (54 - 53: 3119، و)الناشري، (358 - 349: 3115)زيتوف،    

 :، ىيمف ثالث مراحؿ ىذا النموذج يتكوف، (West & Pines, 1985أنموذج ويست و بنز ). 8
 إعادة الصوغ.، عدـ االتزاف، االدراؾ

 (.Stofflett & Stoddart, 1994أنموذج ستفمت وستودرت ). 9

 (.Conflict Mapsستراتيجية خرائط التناقض ). :

 (.Discrepant Eventsستراتيجية األحداث المتناقضة ). 21

 (215 - 5:: 3123)ياسيف، وزينب،                         

 )59 - 58: 3119)األسمر،  .Vالرسـو التوضيحية ذات الشكؿ . 22

 .The Learning Cycle Strategy)) سترتيجية دورة التعمـ. 23

 (31: :311ستراتيجية التعمـ التوليدي. )ضيير، . 24

 (55: 3116)خطايبة، (.(Cognitive Conflict Strategiesستراتيجيات التعارض المعرفي . 25

 .( (Conceptual Change Texts. ستراتيجية نصوص التغيير المفاىيمي 26
 (  327: 3118)الخوالدة،                                                           

 (8: 3::2)العياصرة،  .(Hashweh, 1986)نموذج . 27

 (72: 3121)الغراوي،  .(Woods, 1994, P.: 33 - 35أنموذج وودز ). 28
)الباوي، . Extreme case reasoning strategy)). ستراتيجية تفكير الحالة المتطرفة  29

 (326: 3126وحسناف، 
 ( 482: 3126)رزوقي، وأخروف،  .(Driver, 1986. أنموذج درايفر ):2
                                                  .(Stepans & Steven, 1988نموذج التفسيري أو الشارح، أنموذج ستيبانز )األ. 31
  .(Perkins & Blythe, 1994. أنموذج بركنز، وباليث  )32
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 .(7::2)الخميمي، وأخروف، . األنموذج الواقعي، طوره 33
 (459: 3126)رزوقي، وأخروف،                                            

 (65: 3125)المنشداوي،  .(Stepans, 1994. أنموذج ستيبانز )34
  (38: 3117الجوادي، ) .(Elaboration Instruction Model. أنموذج التدريس المفصؿ )35
  (8:: 3112. )عبد المسيح، المكوف مف أربعة شروط ،(3112. نموذج عبد المسيح )36
 (3125)الرياطي،  ..K. W. L. ستراتيجية 37
 (44: 3125)مسعؼ،  .(Akbas & Gencturk, 2011)تيجية أكبس وجينكتؾ ا. ستر 38

 :(3121الغراوي ) كما ذكر     
 :( (Cooperative Mastery Learningستراتيجية التعمـ التعاوني االتقاني. 39
 (78 - 74: 3121)الغراوي،  Sanchez’s Model). )أنموذج سانشيز . :3

 (:3126رزوقي، وأخروف، ) كما ذكر     
 .(Rumelhart & Normansروميميات ونورمانس ). نموذج 41

 .(Hewson & Hewson. نموذج ىيوسف، وىيوسف )42

 (.Anderson, 1987. نموذج أندرسوف )43

 .(Roth & smith, 1987. سترتيجية روث وسمث، )44

 (441 - 439: 3126)رزوقي، وأخروف،                              

  (7 - 4: 3116)عبد السالـ،  .(3116أنموذج عبد السالـ، ). 45

 (:Cognitive Modification Strategyستراتيجية التعديؿ المفاهيمي ) رابعًا:
التقدـ العممي والتكنولوجي المستمر في مجاالت الحياة المختمفة أدى إلى تراكـ معرفي كبير مف      

جة حيث الكـ والنوع األمر الذي يجعؿ االلماـ بكامؿ جزئياتيا أمرًا في غاية الصعوبة لذلؾ كانت الحا
عد عمى إعادة تنظيـ البنية تعممية تيدؼ إلى تعميـ المفاىيـ التي تسا -ماسة إلى ستراتيجيات تعميمية 

 (56: 3126)التميمي،  المعرفية وتشكيميا وتعديميا، ليتمكف الطالب مف التعمـ بشكؿ أفضؿ وأوسع.
أف التدريس العالجي يركز عمى عالج نقاط الضعؼ لدى الطالب بيدؼ أحداث تغيرات إيجابية      

في مجاؿ التغيير  تعممية حديثة –تعميمية في أفكارىـ فاتجو التربويوف إلى إيجاد نماذج وسترتيجيات 
  (989: 3121المفاىيمية تعالج التصورات البديمة عمى وجو الخصوص. )ناصر، 
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حتى تتـ عممية التغيير المفيومي لدى الطالب فإف عمييـ أف يشعروا بأف األفكار االتي يحممونيا      
جودة في أفكارىـ ومعتقداتيـ، مما يؤدي مواجيتيـ بمشكالت ال تتسؽ مع المو غير مقنعة، وىذا يتطمب 

 (55: 3116)خطايبة،  .إلى حدوث التناقض المعرفي، أو عدـ االتزاف
يحتاج إلى أف َيمر  طالبمبنية عمى أف ال بنائية أف التعديؿ المفاىيمي ىو ستراتيجية معرفية     

 .بخبرات حتى يتـ تعديؿ المفاىيـ المستخرجة التي تكونت لديو
لكف لماذا استخدـ الباحث )التعديؿ( بداًل مف التغيير كما ىو مستخدـ في الكثير مف الدراسات      

قد يكوف تقدمًا وقد يكوف تراجعًا وىذا ما ال أعـ مف التعديؿ وىو أف التغيير ، فالجواب ىو: والبحوث
بمعنى أف التعديؿ يتجو صوب التقدـ أو  ،قوؿ: التعديؿ يتـ اخراج التراجعُيراد تضمينو، ليذا فعند ال
 (46 - 45: 3126 ،)عطية نحو الرؤية العممية السميمة.

(، 3123(، وياسيف، وزينب، ):311(، وضيير، )5::2اتفؽ كؿ مف صباريني، وقاسـ، )     
 ةـ العممياىيإلى المف البديمةاألحيائية أف عممية تعديؿ التصورات  ، عمى(3125والمنشداوي، )

 تضمف مرحمتيف، ىما:توفقًا لستراتيجية التعديؿ المفاىيمي  ةالصحيح
  التصورات البديمة لدى الطالب. استكشاؼمرحمة 
 .مرحمة استخداـ أسموب لممعالجة، أو ستراتيجية مناسبة لتقديـ الفيـ السميـ 

 ،(5:: 3123)ياسيف، وزينب، (، و32 - 31: :311)ضيير، و(، :2: 5::2)صباريني، وقاسـ، 
  (62: 3125و)المنشداوي، 

 ثالث مراحؿ، ىي:  فتتضمفوىي مرحمة استخداـ اسموب المعالجة، أما المرحمة الثانية      
 مرحمة االدراؾ (Awarness): ظاىرة ماوتتمثؿ بادراؾ الطالب بأف لديو فيمًا غير سميـ، ل ،

                                   .أو مفاىيمًا أو معتقداتًا خاطئة، أو ُيدرؾ أنُو َيعَتِنؽ أفكارًا أو تصورًا بدياًل لممفيوـ العممي

 (66: 3113(، و)عبد الرحمف، 294: 3111 )شبر،                

 مرحمة عدـ االتزاف (Dseqilibrium):  وتتمثؿ بمقارنة المفيوـ الجديد بالمفيوـ السابؽ غير
تعارض ىذيف المفيوميف وما يترتب عميو مف  (، بسببذي المعنى الخاطئ) التصور البديؿ أو السميـ

في ىذه المرحمة يقوـ المدرس بتقديـ المفيوـ الجديد )المفيوـ العممي،  خالؼ مفاىيمي، لدى الطالب.
الصحيح(، مما ُيثير لدييـ عدـ اتزاف مفاىيمي بسبب تعارض المفيوميف، ويستخدـ في ذلؾ األنشطة 

المقارنة بيف الخصائص والصفات  ثـ اجراءأمثمة، واالستقصاء المختمفة مف خالؿ تقديـ األمثمة، والال
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، ويشعر بالمعقولية والمقبولية والفائدة  خاطئبحيث ُيدرؾ الطالب أف ىنالؾ تصور  لديو لذلؾ المفيـو
 (32: :311(، و)ضيير، 33: 3118المولو، ) .لممفيـو السميـ الجديد، فتحصؿ لديو عممية المبادلة

 مرحمة إعادة الصوغ (Reformulation):  تتمثؿ في تشكيؿ البنية ىي المرحمة النيائية، و
ؿ التصور استبديقرر اأف الطالب البديمة، أي  المفاىيمية الجديدة السميمة ونبذ المفاىيـ )التصورات(

ـ  تبنيياالبديؿ بالمفيوـ العممي الصحيح ، لتتـ ، أو أنو ُيعيد تشكيؿ البنية العممية الصحيحة ومف َث
 ( 89: 3124، و)قطامي، (8:: 3123سيف، وزينب، )يا .عممية التوسع أو تطبيقو في مواقؼ جديدة

: 3123)عبد الصاحب، وأشواؽ،  :اتفؽ مع ىؤالء الباحثيف والمفكريف في ىذه الرؤية كؿ مف     
 431: 3126أخروف، و ، )رزوقي، (62: 3125)المنشداوي، (، و:5: 3123و)الديب، ، (216

 .(486و

 ، ىما:أساسيتيف تيجية التعديؿ المفاىيمي تقوـ عمى ركيزتيفأف سترا الباحث ؤكدي     

  كشؼ أو تشخيص التصورات البديمة لدى الطالب باستخداـ أسموب أو أكثر مف أساليب
 تشخيص التصورات البديمة.

 الثالث، حؿ يجية التعديؿ المفاىيمي ذات المراإعادة البناء المفاىيمي مف خالؿ اعتماد سترات
 وىي:

 (.Awarnessمرحمة االدراؾ ). 1
 (.Dseqilibriumمرحمة عدـ االتزاف ). 2
 (.Reformulationمرحمة إعادة الصوغ ). 3 

 لمخطوات التالية: وفؽعمى الطالب  تعديؿ مفاىيـفي ىذا البحث تـ      
 :تشخيص التصورات البديمة لدى الطالب مف خالؿ 
 . المقابمة االكمينيكية.2
 المناقشة الصفية.. 3
 مف التدريسييف والمشرفيف التربوييف. والكفاءة. الرجوع إلى أىؿ الخبرة 4
 استخراج المفاىيـ المكررة. .5
 اختبار تشخيص التصورات البديمة. .6
 حسب المراحؿ التالية.بـ ستراتيجية التعديؿ المفاىيمي، تعديؿ التصورات البديمة باستخدا 
 . االدراؾ.2
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 . التوازف.3
 . اعادة الصوغ.4

 تساعد الطالب عمى ما يأتي: ،التي تبناىا الباحث أف ستراتيجية التعديؿ المفاىيمي     

 مواجيتيا. رائيـ ومفاىيميـ الخاصة وبالتاليأبأفكارىـ و  ( (Awarenessيصبحوا أكثر وعياً  أف .2

تجعميـ  التعديؿ المفاىيمي ستراتيجيةوقع والتنبؤ بالنواتج، فإف . ألف الطالب يتعمموف مف خالؿ الت3
 .والنقاش الصفي النشاطمنشغميف ب

 .باستمرار تصوراتيـ العقمية . تساعد الطالب عمى مراجعة4

. ُتشجع الطالب عمى االستمرار في التفكير حوؿ القضايا خارج الصؼ، والبحث عف األمثمة 5
 ( 5:9: 3118)زيتوف،  .المالئمة لممفيوـ الصحيح والتطبيقات

 Equilibration                           التوازف

( أف التوازف مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في النمو العقمي، فالطفؿ يتفاعؿ Piagetيرى بياجيو )     
بتوازنو، فيعمؿ عمى  التي تعمؿ عمى االخالؿيتمقى المثيرات الخارجية و  إذو، بشكؿ مستمر مع محيط

ي سماىا بياجيو )حالة إدراكيا وضميا إلى خبراتو السابقة بيدؼ الوصوؿ إلى حالة مف الرضا وىي الت
 (   :2: 3119)العيسوي،  التوازف(.

ُعدت البنية المفاىيمية نسؽ افتراضي متماسؾ مف المفاىيـ األساسية، ُيعطي تصورًا واضحًا ليذه      
القائمة بينيا في مجاؿ ما، كما أنو يوفر لمطالب ممخصًا تخطيطيًا لكؿ ما تعممو،  المفاىيـ والعالقات

        وى العممي، ووعيو لترابطيا.وفي الوقت نفسو يعكس مدى تمكف الطالب مف المحت

 ( 228: 3125)الخطيب،                                       

لديو متزنًا كمما كانت معطيات الخبرة الجديدة متفقة مع ما أف الطالب يرتاح لبقاء البناء المعرفي      
ىو متوقع، لكنو يقع في الحيرة والدىشة إف لـ تتفؽ مع توقعاتو، فيصبح بناؤه المعرفي مضطربًا أو 

 (49 - 48: :311)الكناني،  .ط عقمو سعيًا وراء إعادة االتزافغير متزنًا، فينش

 :حيائيةلممفاهيـ األ ةالبديم اتالتصور  خامسًا:
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في ضوء النظرية البنائية قد ينتج عف التعمـ االجتماعي عند الطالب تعممًا بنائيًا موازيًا، فيصبح      
التعمـ البنائي االجتماعي تعممًا ذاتيًا، وىو ُيساعد الطالب عمى بناء معرفتيـ بأنفِسيـ، لكف أثناء 

يطة بيـ تتشكؿ لدييـ تصورات ومعتقدات في أذىانيـ بنائيـ لمعرفتيـ عند تفاعميـ مع البيئة المح
والتي قد تكوف غير منسجمة مع ما ىو مقبوؿ عمميًا، أو ما قرره العمماء، ُأطمؽ عمى ىذه االشكاالت 

البديمة( أو المفاىيـ  اتالمفاىيمية التي تنشأ في البنى المعرفية لمطالب أثناء بناء معرفتو بػ)التصور 
 (  9::2)الخالدي،  البديمة.

لخبراتو الشخصية  وفؽعمى تتشكؿ ىذه االشكاالت المفاىيمية نتيجة معالجة الطالب لمخبرات      
 (8: 3126)أبو عصب،  .عندما يربط األفكار ببعضيا بشكؿ خاطئ أو بعالقات غير منطقية

ُعقدت لقاءات وندوات  )التصورات البديمة( لممفاىيـ الخاطئبالنظر ألىمية موضوع الفيـ      
في العمـو والرياضيات  تصورات البديمةومؤتمرات كاف مف أبرزىا المؤتمر المتخصص لمناقشة ال

 تصورات البديؿ( ركز المؤتمر عمى المفاىيـ ذات ال2:94والذي ُعقد في الجامعة األمريكية كورنيؿ )
 (21: 3123)الديب،  ، وتكوينيا.مف ناحية تحميميا، وتفسيرىا

عميقة الجذور فُتشكؿ عوامؿ البديمة التصورات  يررات البديمة تعقيدًا حيف تصتزداد مشكمة التصو      
لمتعميـ ُمعيقة الكتساب المفاىيـ العممية الصحيحة، إف الميتميف بتدريس العموـ  أصبحوا أكثر مقاومة 

 ( 3:9: 3111)زيتوف،  بديمة في إعاقة اكتساب المفاىيـ.إدراكًا لدور التصورات ال

 تعريؼ التصورات البديمة:  -1

 :التصور البديؿ، كؿ مف  ؼَ رّ عَ 

عبارة  (، "بأنو تفسير غير مقبوؿ لمفيوـ مشروح في جممة أو(Novak, 1995, P.: 53نوفاؾ . 2
 ( 33: 3122)العزاوي،   مف ىذا المفيوـ".تتض

تكوف لدى المتعمـ حوؿ موضوع  موماتأـ معكاف أفكارًا، (، بأنيا: "كؿ فيـ سواء :311ثي ). الروي3
تقصاء الظاىرة ، مما ال يمكنُو مف شرح واسدقيؽُيخالؼ تفسيرُه التفسير العممي الو محدد، أو مفيوـ 

 (:9: :311)الرويثي،  ة".العممية بطريقة مقبول

عبارة  بالضرورة لمفيوـ مشروح في جممة أو . نوفاؾ وبوب: "بأنو تفسير غير مقبوؿ ليس مخطوءاً 4
 (8:: 3123)عبد الصاحب، وأشواؽ،  تتضمف ىذا المفيوـ".
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  :اسما  التصورات البديمة -2

  التصورات البديمة بأسماء ومصطمحات عدة، منيا:وردت      

 ( 3:9: 3111)زيتوف،  .التصورات الخطأ، المعتقدات الساذجة 

 (24: 3118)المولو،  .التصورات البديمة، األفكار الخاطئة 
  (44، و21: 3119)الناشري،  .مفاىيـ األطفاؿ، الساذجالفيـ 
 (41: 3121،حبيب) .صعوبات الطالب، الصعوبات المفاىيمية 
 (9:: 3123)عبد الصاحب، وأشواؽ،  .المفاىيـ العممية، المفاىيـ القبمية 
 (8: 3126)أبو عصب،  .المفاىيـ البديمة ،سوء الفيـ، المفاىيـ المختمطة ،األفكار المسبقة 
 (74 - 73: 3127)التميمي،  .الفيـ الخاطئ، وياالستدالؿ العف، اأُلطر البديمة 
 (28: 3125الرياطي، ) .التعميمات غير الصحيحة، النظريات الشخصية 

لدى  المصطمح المفضؿ ((Alternative  conceptionsُيعد مصطمح التصورات البديمة      
 (41: 3121)حبيب،  .(الخاطئة التصوراتلمصطمح األصمي )التربوييف وحّؿ محؿ ا

 Alternative)(: أنتشر مؤخرًا مصطمح التصورات البديمة 3125وعند الدىمش، وأخروف، )     
Conceptionsالطالب مف خبراتو، لجعؿ  ( لعدة أسباب منيا: أنيا تُبنى عمى التفسيرات التي كونيا

ذي يمتمؾ تمؾ األفكار التي  الظاىرة الطبيعية أكثر فيمًا، لُتضفي تقديرًا ذىنيًا عمى المتعمـ اؿ
أوصمتو إلى ذلؾ التصور، أو ألف المفكريف البنائييف ُيفضموف ىذا المصطمح عمى غيره، أ لكونو 

 (69: 3125. )الدىمش، وأخروف، المصطمح أكثر تفضياًل لدى الكثير مف الباحثيف المعاصريف

 حيائيةلممفاىيـ األ( لوصؼ التفسير غير المقبوؿ عمميا، أو الخطأ التصور البديؿأعتمد الباحث )     
مف أراء الباحثيف  اضافة لما تقدـالتعممية السابقة،  -مف قبؿ الطالب بعد مرورىـ بالخبرات التعميمية 

 دقة.أكثر و مكونو أوضح تعبيرًا ، فوالمفكريف

 :التصورات البديمة وأسباب تكوف مصادر -3

 : ، منياالتصورات البديمةوأسباب مصادر إلى  أشار األدب التربوي     

 . التفاعؿ مع البيئة االجتماعية، مثؿ استخداـ المفردات اليومية.2
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ذاعة، وصحافة، ووسائؿ االتصاؿ االجتماعي.3  . وسائؿ األعالـ، مف تمفاز وا 

ُيعد المدرس مف أىـ مصادر المعمومات األساسية إاّل أف تحقيؽ ذلؾ يتأثر بما لدى . المدرسوف، 4
 المدرسيف مف معتقدات وأفكار وتصورات بديمة.

. المناىج والمقررات الدراسية، التي ال تراعي الخمفية العممية لمطالب، أو ال تراعي المستوى 5
، أو الكـ اليائؿ مف الطالب القياـ بياالحقيقي لمطالب، أو تضمنيا أنشطة ال يستطيع غالبية 

 (53 - :4: 3119)الناشري، . المفاىيـ

. سيادة بعض التصورات البديمة لدى الطالب والناتجة مف محاولة الطالب لفيـ خبراتو لمبيئة 6
 الطبيعية، مثؿ االستنتاج أف النبات ال يتنفس لياًل.

ـ االنكميزية والفرنسية لغير الناطقيف بيا، أو كما لغة التدريس، كما في استخداالعوامؿ المغوية أو . 7
 في استخداـ الميجة الدارجة.

. طرائؽ التدريس، تؤثر الطرائؽ واألساليب التدريسية التقميدية )السائدة( في تكويف المفاىيـ العممية 8
 (211 - ::: 3123الصاحب، وأشواؽ، )عبد  واستيعابيا لدى الطالب.

 (: 3123ياسيف، وزينب، ) وأضاؼ     

 البديمة، بسبب خبراتو المتواضعة.. الطالب نفسو قد يكوف مصدرًا مف مصادر التصورات 9

 . الكتب والمجالت بما تقدمانو مف شروح وتفسيرات غير سميمة.:

 . األقراف والوالديف.21

 . التمفاز وألعاب الفيديو.22

 . االنترنت.23

 ( 96 - 94: 3123)ياسيف، وزينب،  .. رسائؿ الياتؼ النقاؿ24

. عدـ تعرض الطالب لخبرات أو معمومات أو مواقؼ تعميمية كافية تسمح ليـ باستخداـ المفاىيـ 25
 )التعريؼ، والتمييز، والتطبيؽ(.  :في
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، وعدـ مناقشة أخطاء . االختبارات وأساليب التقويـ التي تعتمد قياس مدى الحفظ عند الطالب26
 ( 54: 3119)األسمر،  التقويـ معناه.ب فيفقد الطال

 .)المختبرات المدرسية( ة. المعامؿ العممي27

. الفصؿ المفتعؿ بيف مفاىيـ المواد العممية كما ىو الحاؿ في الفصؿ بيف الفيزياء والكيمياء 28
 (53: 3124)العفيفي،  واألحياء في مناىج الدراسة العراقية.

 :خصائص التصورات البديمة -4

 :كما في دراسة بخصائص عدة،  تتميز التصورات البديمة ُتشير األدبيات التربوية  إلى أف     
 : (3123الديب، )دراسة (، و 3123عبد الصاحب، وأشواؽ، )دراسة (، و 3119الناشري، )

. أنيا تتكوف لدى الطالب أما قبؿ مروره بأية خبرات، أو نتيجة مروره بخبرات غير صحيحة، أو 2
 معمومات غير دقيقة، أو اف اكتسابو لممعمومات يتـ بطرائؽ غير موفقة.اكتساب 

. أنيا ال تكوف منطقية مف وجية نظر العمـ، ألنيا ببساطة تناقض أو تخالؼ بدرجة أو ُأخرى 3
 التفسير العممي.

 .، فيي ال تتكوف فجأة. تحتاج التصورات البديمة إلى وقت لبنائيا4

 مما يؤدي إلى بناء مزيد مف التصورات واألفكار المخطوءة.، لدى الطالب. تستمر في نموىا 5

عمى تعمـ المفاىيـ الصحيحة، فيي ُتعيؽ الفيـ الصحيح لدى الطالب، بؿ أنيا . أنيا تؤثر سمبًا 6
 تدعـ أنماط الفيـ الخطأ لديو، فيي ىنا تعمؿ عمى اعاقة تعمـ الالحؽ.

فرد في كؿ األعمار والثقافات والمستوى . انيا غير محصورة بعمر محدد، فيي توجد لدى كؿ 7
 التعميمي والجنس.

مقاومة لمتغيير والتعديؿ خصوصًا عندما وُتظير  طالب. تكوف التصورات البديمة عالقة في ذىف ال8
 تقميدية.بطرائؽ وستراتيجيات تدريسية يكوف التدريس 

 . تشخيص التصورات البديمة بدقة ُيمثؿ خطوة ىامة مف خطوات التعديؿ.9
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 منيا ستراتيجيات التغيير المفاىيمي ُتساعد ،تعممية غير تقميدية -. أف استخداـ ستراتيجيات تعميمية :
في تعديؿ وتصحيح التصورات البديمة العالقة في الذىف، فيي تتيح لمطالب فرصة القياـ بدور فعاؿ 

             في بناء معرفتو الخاصة، وتعديؿ تصوراتو المخطوءة.   

(، و)الديب، 215 - 214: 3123(، و)عبد الصاحب، وأشواؽ، 48 - 47، 3119) ،الناشري
3123 :54 - 55) 

 (:3122وأضاؼ رصرص )     

. يمكف أف تشمؿ المفاىيـ اعتقادات خاطئة لمجموعة مف الفرضيات المترابطة، وُتستخدـ مف قبؿ 21
 (483: 3122)رصرص،  كثير مف الطالب.ال

توصؿ إلييا الباحثيف والمفكريف وعمماء النفس في بحوثيـ ودراساتيـ في ضوء النتائج التي      
ديد التصورات التربوية عف طبيعة وخصائص التصورات البديمة، استفاد الباحث وأخذ بيا عند تح

 البديمة لدى الطالب.

 :تشخيص التصورات البديمةأساليب  -5

متقدمة في تعديميا، أو تغيرىا، كما تؤدي إلى عمى التصورات البديمة خطوة ُتعّد عممية التعرؼ      
وأفكارىـ، كما تساعد المعمـ والمتعمـ في  ر بيئة تشجع الطالب عمى إعادة التفكير في تصوراتيـيتوف

  (56: 3119اختيار طرائؽ وستراتيجيات حديثة لتعديؿ تمؾ التصورات. )األسمر، 

تكنيكات التنقيب عف التصورات يزخر األدب التربوي بوجود طرائؽ وأساليب وستراتيجيات و      
 الطالب البديمة واألفكار المتكونة لدييـ حوؿ المفاىيـ العممية، ومف أىميا:

      Clinical  interview :مة االكمينيكيةالمقاب المقابمة العيادية، .2

ويترؾ  حوؿ المفيوـ طالب سؤاؿ مفتوحكؿ  ُيطرح عمىتجري بشكؿ فردي بالنسبة لمطالب،      
وعمى الُمقابؿ تتبع استنتاجاتو، وتنبؤاتو، ومف ثـ االستماع  ،إلجابتو، وأف ُيفسر اختياره لُيجيب بحرية

ـ  ُترصد التصورات البديمة التي يتبناىالألسباب الموجبة  . ، ُث

       Concept  Maps  :. خرائط المفاىيـ3
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 Open-ended and multiple choice :مفردات االختيار مف متعدد مفتوحة النياية .4
response items . 

 .    Venn diagrams :. أشكاؿ فف5

 .   Concept circle diagrams :. الرسـو التخطيطية الدائرية لممفيوـ6

 .  Computer  simulations :. الُمحاكاة بالكمبيوتر7

 الفصؿ واستخداـ األسئمة المفتوحة:. المناقشة في 8

 . Sorting and word association tasks  :. مياـ ترابط الكممات وفرزىا9

 (422: 3111)زيتوف،                                        

 (:2 - 29: 3118)المولو،  .  Classroom Discussion. المقابمة الصفية: :

 (55 - 54: 3116)خطايبة،  .اختبارات الورقة والقمـ. 21

 (:3115) ،أمبو سعيدي وأضاؼ     

  .Free Sort Task :. التصنيؼ الحر22

 .Free  Association  :. التداعي الحر23

: ُيتاح لمطالب التعبير عف أفكارىـ حوؿ Classroom  Discussion  :. المناقشة الصفية24
 (54: 3115)أمبو سعيدي،  غرفة الدرس، وأف ُيعبر بقية الطالب عف آرائيـ.مفيـو معيف داخؿ 

 (:3119) ،األسمر وأضاؼ     

  .(V(: باستخداـ الشكؿ )Gowin. طريقة جويف )25

 لكشؼ أو تشخيص التصورات البديمة : يعطى الطالب اختبارًا قبمياً Pre-test. االختبارات القبمية 26
 تعمميـ. -تعميميـ الموجودة لدييـ قبؿ 

 .Concept Structuring Analysis Technique( Con SAT). تحميؿ بناء المفيـو 27

  .Demonstrate, Observe, Explain (D. O. E.)فسر  ،الحظأعرض،  ،. طريقة28
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   ( 57 - 56: 3119)األسمر،  .Graphic Organizers. المنظمات التخطيطية  29

 (::311) ،وسميمافأمبو سعيدي،  وأضاؼ     

 .   Written  Statements. العبارات المكتوبة:2

 .Posters. الممصقات 31

 .Explian. التفسير 32

 Predict  and  Explain. توقع، وفسر 33

      (4: - 3:: :311)أمبو سعيدي، وسميماف،  .Cartoons. الكاريكاتير 34

في التنقيب أو الكشؼ عف المدرس ساعد يمة المارة تُ تشخيص التصورات البد أف أساليب     
التصورات البديمة، وبالتالي فيي خطوة أولى نحو تعديؿ التصورات البديمة واختيار ستراتيجية مناسبة 

الفصؿ واستخداـ األسئمة المناقشة في  ،لعالجيا، وقد استخدـ الباحث المقابمة االكمينيكية )العيادية(
 طالبتعرؼ عمى التصورات البديمة لدى يمكف الي االسموب األخير المفتوحة، االختبارات القبمية، وف

عرضيا  استجابتيـ عمى األسئمة التيعف طريؽ  الصؼ الثاني المتوسط في مادة عمـ األحياء،
، وىي ىنا اتجاه المفاىيـ األحيائية والتي تركز عمى التفسيرات الشخصية التي ُيبدونيا ،عمييـ الباحث

تصوراتيـ عف المفاىيـ التي تـ ، وىي تعكس )التعريؼ، والتمييز، والتطبيؽ(استخدـ الباحث أسئمة 
  اختباىـ بيا. 

 أهمية التعرؼ عمى التصورات البديمة لدى الطالب في تدريس مادة عمـ األحيا : -6

نظرًا لألىمية الكبيرة التي  تمثميا المفاىيـ األحيائية في بناء المعرفة األحيائية، بؿ والمجاالت      
تشكيؿ المفاىيـ وتعميميا بشكؿ سميـ، عبر طرائؽ وستراتيجيات مناسبة، المعرفية األخرى، كاف البد 

متماسكًا لو صور وشبكة  لجعميا ضمف البنية المعرفية لمطالب، مما ينتج تكويف نظامًا مفاىيمياً 
فيما بعد في مواقؼ عممية  يفياظ، ليتمكف الطالب مف استثمارىا وتو مفاىيمية واضحة في الذىف

 أف أىمية التعرؼ عمى التصورات البديمة نابع مما يمي: ،مختمفة

 . أف صعوبة بعض المفاىيـ يؤدي إلى اعاقة تعمميا وبالتالي الخمط بينيا وبيف مفاىيـ أخرى.2
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يمكف تعديميا باستخداـ ستراتيجيات  )ليست بالضرورة خطأ( بعد الكشؼ عف التصورات البديمة. 3
 (8: 3116)عبد السالـ،  التغيير المفاىيمي.

. التعرؼ عمى أسباب تكوف التصورات البديمة مف قبؿ المدرس يمكنو مف العمؿ عمى التقميؿ منيا 4
 إلى حٍد كبير.

ـ  تعديميا ُيعّد مف أىـ أىداؼ تعميمية . تشخيص وكشؼ التصورات البديمة5  تعممية. -، ومف ّث

 (27: :311)ضيير،                                              

 :؟كيفية تعديؿ التصورات البديمة -7

تتطمب عممية تعديؿ التصورات البديمة تحرؾ الطالب عبر مراحؿ مف التطور ُيظير خالليا عدـ      
يحدث الصراع المعرفي أو حالة عدـ  إذانسجاـ واضح بيف التصور البديؿ والمفيوـ العممي الصحيح، 

اتزاف عقمي، ويتـ مساعدة الطالب عمى االنتقاؿ إلى تبني المفيوـ الصحيح والذي ُيساعدىـ في ازالة 
في مناقشة أفكارىـ ليتوصموا إلى تفسيرات  االتزاف المعرفي، وىذا ُيساعدىـ ما لدييـ مف حالة عدـ

رباؾ مفاىيمي في التصور مقبولة، أف خمخمة البنية المعرفية لدى الط الب لتكويف فجوات معرفية وا 
تعممية تعمؿ عمى تغيير التصورات البديمة بالمفاىيـ  -دعي استخداـ ستراتيجيات تعميمية الذىني يست

 (65: :311)أبو طير،  العممية الصحيحة.

دث عممية ُتح مف خالؿ الصراع المعرفي بيف التصورات البديمة والمفاىيـ العممية الصحيحة     
رباؾ مفاىيمي في التصور  خمخمة في البنية المعرفية لدى الطالب، فتتكوف لذلؾ فجوات معرفية وا 

ة بالمفاىيـ العممية الذىني لمطالب يستدعي استخداـ ستراتيجيات تعمؿ عمى تغيير المفاىيـ البديم
  (58: 3123)الديب،  الصحيحة.

 تعديؿ التصورات البديمة:في صعوبات  -8

أشار الكثير مف الباحثيف إلى وجود صعوبات في تعديؿ التصورات البديمة، إذ أف ىذه التصورات      
( إلى Hashweh, 1986)أكثرىا اجرائية تكمف في الالوعي في سموؾ المتعمميف، وقد أشار حشوة 

ة، وعد ت تمؾ الصعوبات، وعد  منيا تشبث الطالب بمعتقداتيـ التي ترتبط بمفاىيـ اجتماعية وديني
( مف الصعوبات كوف عممية التعديؿ أعقد مف كونيا استبداؿ مفيـو Vosniadou, 2008فوسنيادو )
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بالعوامؿ العاطفية، واالجتماعية، والحاجة إلى زمف  بمفيوـ أخر، كما ىناؾ صعوبات أخرى تتمثؿ
 طالب.خمة في المخطط الذىني لممتداكاٍؼ، كما أف التصورات البديمة ما ىي إاّل نماذج 

 (  55 - 54: 3126)أبو عصب،                                         

في  صعب إحداث تغيير( إلى أن ُو مف الDriver, 1982, P:93وقد أشارات نتائج الدراسة )     
 لدى الطالب باستعماؿ الطرائؽ التقميدية، االعتيادية في التدريس.التصور البديؿ   المفاىيـ ذات

 (22: 3122)التميمي،                                                  

(: ُتظير ىذه التصورات مقاومة واضحة لمتغيير والثبات لدى الطالب، 3116وعند خطايبة )     
 ُيعزى السبب في ذلؾ إلى العوامؿ التالية:

 اؿ التمقائي اليومي لممفاىيـ.. أنيا مفاىيـ إجرائية )عممية( تكونت نتيجة الممارسة الواقعية واالستعم2

 . أنيا تصمح لمتعامؿ مع بعض المواقؼ، فيي في الغالب ليست خطأ تمامًا.3

. تقبؿ الناس لألفكار التي تتوافؽ مع وجية نظرىـ عادة بسيولة ويتمسكوف بيا، أما األفكار التي ال 4
 ثـ يتـ عدـ قبوليا.تتوافؽ مع وجية نظرىـ فإنيـ ينتقدونيا بشكؿ كبير إلثبات عدـ صحتيا، 

  . احتواء العديد مف التصورات البديمة عمى معتقدات بديمة لفرضيات منطقية يستخدميا الطالب.5

 (    53: 3116)خطايبة،                                              

 :تعديؿ التصورات البديمة -9

 بنفسوأف الطالب يبني معرفتو  ترى:البنائية التي  مبادئعمى  اً نظريالباحث في دراستو ىذه يستند     
أثناء معالجتو  أف الطالبالذي ُيعد أبرز منظرييا برى  (Piaget) بياجيوأف  ، كمابتفاعمو مع محيطو

 ، إاّل أف ذلؾ قد ال يحدثلمخبرات أو المعمومات التي يتمقاىا مف بيئتو يحاوؿ دمجيا ببنائو المعرفي
يؤدي إلى حالة مف عدـ االتزاف أو الصراع الذىني عندما يحاوؿ مما ، عمميةبشكؿ يتفؽ مع الرؤية ال

مكي يعود إلى ف ليذا مع المعمومات الجديدة، تكونت لديو تصورات خاطئة إذ الخاطئدمج نتاج تعممو 
أنو تتـ عممية معالجة التصورات البديمة التي سببت لو ذلؾ الصراع الذىني أو حالة االتزاف يجب 

 االتزاف. حالة عدـ
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تتطمب عممية التغير المفاىيمي بتعديؿ التصورات البديمة، أو التخمص  (:3111وعند زيتوف )     
بمراحؿ مف التطور، ُيظير مف خالليا عدـ رضاه عف المفاىيـ المخطوءة،  طالبمنيا، أف يتحرؾ ال

صراع معرفي، أو  ثـ عدـ التوافؽ ما بيف التصور البديؿ والمفيوـ العممي الصحيح، يحدث خالليا
 (421: 3111)زيتوف،  حالة مف عدـ االتزاف الفكري.

وفي ىذا   Conceptual Changeستراتيجية التغير المفاىيمي تبط البنائية والتعميـ البنائي بتر      
تتضمف عممية تعديؿ تعتمد ستراتيجية التعديؿ المفاىيمي عمى أفكار البنائية، ومعاييرىا أساسًا ليا، 

أو  Naïve Ideasاألفكار والمفاىيـ الساذجة  Changeأو تغييرىا    Modificationالمفاىيـ 
ؿ عمميًا مف وجية التصورات البديمة حوؿ مفيـو مف المفاىيـ العممية التي يحمميا الطالب بمفيـو مقبو 

 (89: 3118)زيتوف،  نظر العمماء.

 تعريؼ تعديؿ التصورات البديمة:

 و كؿ مف:فعر       

(: بأنو "إعادة ترتيب وتنظيـ أو استبداؿ المفاىيـ الموجودة في اإلطار المفاىيمي 6::2. اليرمزي )2
 ( 3: 6::2)اليرمزي، بما يتالءـ مع الخبرة الجديدة". 

ة مـ بُأخرى سميمة ودقيق(، بأنُو: "استبداؿ األفكار، والتصورات البديمة لدى المتع3115) إبراىيـ،. 3
 (958: 3115، إبراىيـ)عمميًا". 

عممية تعديؿ البنية المفاىيمية لدى الطمبة وذلؾ باستبداؿ الفيـ " (: بأنو32: 3116. الجميمي، )4
 (25: 3125لدييـ". )السعبري،  الخاطئمكاف الفيـ الصحيح لممفيـو 

 :مهارات التفكير البصريسادسًا: 

                  Thinking   التفكير:

تتفؽ ُيعد التفكير مف الصفات التي تميز اإلنساف، والتي تسمو بو عف غيره خمؽ اهلل تعالى،      
االختالؼ بينيا حوؿ أف االتجاىات النظرية المختمفة عمى اعتبار التفكير خاصية بشرية فريدة، إاّل 

سموؾ كباقي عمى أنو  تنظر إليو ترفض عّده عممية، فإنيا طبيعة التفكير، فالمدرسة السموكية
السموكات األخرى التي تصدر مف الفرد، فالتفكير مجرد سموؾ داخمي يحدث نتيجة مثيرات داخمية أو 

التعمـ الرئيسة سيما التعزيز الذي ُيقوي االرتباطات بيف  مبادئخارجية، يمكف تطويره مف خالؿ 
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، أنو نتاج توظيؼ طأاالستجابات والمثيرات، وُيمكف وصفو ودراستو مف خالؿ مبدأ المحاولة والخ
العادات أو االستجابات المتعممة سابقًا، والموجودة لدى الفرد حياؿ المواقؼ والمثيرات المتعددة، أما 
وجية النظر المعرفية فترى أف التفكير نشاط معرفي، يتضمف سمسمة مف العمميات العقمية، والسموؾ 

عمومات مف حيث استقباليا وترميزىا مظير ليذه العمميات، فيو عممية معقدة تتضمف معالجة الم
وتفسيرىا واستخالص المناسب منيا، تقوـ عمى استخداـ الرموز والتصورات والمفاىيـ المادية والمجردة 

 ( 369 - 368: 3114الزغموؿ، وعماد، ) بيدؼ الوصوؿ إلى نواتج معينة.

 :في االصطالحالتفكير 

أف التفكير بمعناه الشمولي، والواسع يمكف عده السعي وراء المعنى أو الموقؼ أو الخبرة سواًء      
الموقؼ، ويرى كاف الموقؼ واضحًا أو غامضًا، األمر الذي يتطمب تأماًل وامعاف النظر في مكونات 

(Mayerبأف التفكير يحدث عند قياـ الفرد بحؿ المشكمة التي ًتصادفو )( أما ،Barbara 
Pressisn( فترى بأف التفكير عممية معرفة معقدة بعد اكتساب معرفة سابقة، ويرى )De bono )

( فيعتقد أف التفكير ىو Sosloبأنو ميارة عممية ُيمارس الفرد خالليا ذكاءه اعتمادًا عمى الخبرة، أما )
معقدة يمر بيا تشمؿ  معالجات عبارة عف عمميات عقمية معرفية كاستجابة لممعمومات الجديدة بعد

صدار الحكـ، وأخيرًا حؿ المشكالت.      (445: 3125)الشييمي،  التخيؿ، والتحميؿ، وا 

ُأسس  اعتمادىـتباينت آراء العمماء والباحثيف والمفكريف التربوييف حوؿ تعريؼ التفكير، والسبب      
 ونمطف أسموبو الخاص في التفكير والذي قد يتأثر بدافعيتو اواتجاىات نظرية متعددة، كما أف لكؿ أنس

 مف أىـ التعريفات:و  وقدراتو وثقافتو، تفكيره

(: "أف التفكير عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما :::2جرواف ). 2
مس، والبصر، والسمع، يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ واحدة أو أكثر مف الحواس الخمس: الم

، وىو بمعناه الواسع بحث عف معنى في الموقؼ أو الخبرة، أو ىو المعالجة العقمية والشـ، والذوؽ
دراؾ األمور، والحكـ عمييا بصورة منطقية، واتخاذ  لممدخالت الحسية مف أجؿ تشكيؿ األفكار، وا 

 ( 38: 3121، ومحمد". )أبو جادو، القرارات وحؿ المشكالت

عف سائر الحيوانات  : "بأنو تخصصية فريدة يمتاز بيا الكائف البشري(3114، )الزغموؿ، وعماد. 3
اأُلخرى، فيو ُيمثؿ سموكًا معقدًا ُيمّكف االنساف مف التعامؿ والسيطرة عمى الموجودات البيئية والمواقؼ 

اكتساب المعارؼ  المختمفة التي ُيواجييا أثناء تفاعالتو الحياتية، ويعمؿ عمى تمكيف الفرد مف
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والمعمومات، وتطوير أنماط السموؾ وفيـ طبيعة األشياء وتفسيرىا، وحّؿ المشكالت والتخطيط واتخاذ 
 ( 368: 3114القرارات". )الزغموؿ، وعماد، 

(، ىو: "عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا الدماغ عندما 3123السالمي، ) .4
، والنشاطات التي يقوـ بيا ؽ واحدة أو أكثر مف الحواس الخمسلو عف طرييتعرض لمثير يتـ استقبا

فعؿ التفكير سواء الدماغ ىي نشاطات غير مرئية وغير ممموسة وما نشاىده في الواقع ليس إاّل نواتج 
 (  4: 3123)السالمي،  ورة مكتوبة أـ منطوقة أـ حركية".أكانت بص

تفكير البصري )متغير تابع( وليذا سيتناوؿ الباحث الكػػتبنى الباحث ميارات التفكير البصري      
 .ومياراتو

 مفهـو التفكير البصري: -1

بالخياؿ،  ( عمى أف التفكير يرتبط بما ُيعرؼ بػ)التفكير البصري(، كما يرتبطArnheimأكد )     
واالبداع، وىو ضروري جدًا لنمو القدرات العقمية لمطالب، كما أكد عمى أف الطالب يعتمد المعرفة 
البصرية في تفكيره، فكؿ نشاط خاص بالرؤية يتضمف التقاط المالمح المميزة لممدرؾ، وقد أعطى 

 ( 67: 3126)الشيخ،  أىمية كبيرة لمرسـ والصور واألشكاؿ في التفكير البصري.

بوجود ج الكثير مف الدراسات نشأ ىذا النوع مف التفكير في البدء في مجاؿ الفف، وقد أظيرت نتائ   
 :Mcclurg, 1997وثيقة بيف القدرة عمى التفكير البصري والنجاح في مجاؿ الفف ) عالقات

P.:257رسالة معينة مف  فإنو يوجو (، ىذه الرؤية قائمة عمى أساس أف الفناف عندما يرسـ لوحة فنية
تفكيرًا )عندما ُيعجب بيذه الموحة فيذا يعني أنو قد فّكَر مميًا  ما متمقيخالؿ لوحتو، إذا صادؼ أف 

 المكاني - بيف التفكير البصريالوثيؽ   تتضمنيا الموحة، أف عممية الربطالرسالة التي  ، وفيـَ (بصرياً 
، (Staley, 2007: P.: 29 - 30) رال تزاؿ مستمرة حتى ىذا العص مف جية والفف مف جية ثانية

وجود عالقة وثيقة بيف الفف  تبيف مف خالليا ميمةعمؿ دراسة (، ب.Rosenkrantz. N. Dقاـ )
التعبير عف ب لطالبعمى زيادة كبيرة في قدرة ا تعمؿ إذ، والمقررات الدراسيةوالمتاحؼ والمعارض 

(، أف التفكير عف طريؽ الصور 45: 3121أفكارىـ، وحّؿ المشاكؿ التي تواجييـ )الشوبكي، 
(Picture Thinkingأو التفكير البصري، أو )  التعمـ البصري، أو المكاني، ىو عبارة عف ظاىرة

، ة المفظيةلتفكير مف خالؿ المعالجالتفكير مف خالؿ المعالجة البصرية، في حيف يكوف األخر ىو ا
 (51: 3122)طافش،  أو المغوية.
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المكاني  -يتالـز التفكير البصري  مع النصؼ األيمف مف المخ، ونموذج التعمـ البصري  غالباً      
(The Visual – Spatial Learner Modelي ،) ستند إلى االكتشافات المعاصرة في بحوث المخ

النصؼ األيسر معالج معمومات تتابعي حوؿ الوظائؼ المختمفة لنصفي المخ، ُيعتقد أف 
(Sequentialتحميمي يضع الزم )األيمف الكؿ ويفيـ الحركة ف في اعتباره، في حيف يدرؾ النصؼ 

 (361: 3124)رزوقي، وُسيى،  في المكاف.

 عرفو كؿ مف: تعريؼ التفكير البصري:

مف  "ىو أحد أشكاؿ التفكير العميا التي ُتمكف المتعمـ (:Novak, 1998. P.: 802. نوفاؾ، )2
                             الرؤية المستقبمية الشاممة لموضع الدراسة دوف فقد أي جزء مف جزئياتيا ويتـ عف طريؽ النظر".                                      

 ( :39: 3123 ماجدة،و  )بدر،                                           

اعتمادًا  ىو العممية التي يتـ مف خالليا توليد األفكار (:Dewey, et. al., 1992، ). جوف ديوي3
ـ  إدخاليا في البنية المعرفية لمفرد، وُيعرؼ أيضًا: ىو معرفة العالقة التي  عمى المعرفة السابقة، ومف َث

  والقواعد العامة، وىو نشاط ذىني.والمبادئ تربط األشياء ببعضيا والوصوؿ إلى الحقائؽ 

   (22: 3122)بدر،                                                      

 (Novak, 1998. P.: 802تبنى الباحث تعريؼ نوفاؾ، )التعريؼ النظري لمتفكير البصري:      

 أهمية التفكير البصري: -2

ُيعد التفكير البصري واحدًا مف أىـ أنماط التفكير البشري، وقد انصبت عميو البحوث التربوية      
 المعاصرة التي تيتـ بتنميتو لدى الطالب، مف دواعي االىتماـ بو:

توجد طريقتاف متكاممتاف لمعالجة  :أشارت الدراسات الحديثة التي ُأجريت عمى نصفي الدماغ     
 المعمومات: 

ولى/ خطّية لكنيا تسير خطوة خطوة، فيقوـ النصؼ األيسر لمدماغ بتحميؿ األجزاء التي ُتشكؿ  األ
 النموذج. 

الثانية/ تعمؿ عمى إيجاد العالقات المكانية البصرية التي تشكؿ ىذا النموذج، ويتـ في النصؼ األيمف 
 (8:9: 3125مف الدماغ. )الطراونة، 



      22.......................    ..........   خلفية نظرية ودراسات سابقة   ....  ......الفصل الثاني  ..................... 
 

( %90 - 80ُتشير نتائج بحوث الدماغ إلى أف الجياز البصري مسؤوؿ عف إرساؿ ما بيف )     
( إلى أف االنساف يتعمـ بواسطة حاسة 3115مف المعمومات التي يتمقاىا الدماغ، وُيشير )أبو النصر، 

(، وعند )عمراف، %17األخرى المتبقية بنسبة ) الحواس (، بينما بواسطة%83البصر بنسبة )
( %50( مما يراه، و)%40( مما يسمعو، و)%30( مما يقرأه، و)%20( أف اإلنساف يتذكر )3115

( مف البشر ُيفكروف %60( إلى أف )Gribas & et. At, 1996مما يتحدث بو. وُتشير دراسة )
   بالشكؿ البصري، وليذا فإف أكثر عمميات التفكير أىمية تأتي عف طريؽ البصر.

 (418 - 416: 3124)رزوقي، وُسيى،                              

  مهارات التفكير البصري: -3

منيـ  وفي مجاؿ عمـ النفس التربوي في األدب التربوي الباحثيفو  الكثير مف المفكريف أشار     
(Arnheime, 1984, ، 36: 3117(، و)ميدي، 1::2سعد، نقاًل عف) ،(، 3122، و)طافش

إلى  (:5:5: 3127)نزاؿ، و (،6: 3126و)أحمد، وعباس، (، 5:3: 3123و)السوداني، وقاسـ، 
ب عمى التمييز البصري لممعمومات المف الميارات التي تشجع الط ،ميارات التفكير البصريأف 

مف  ىذه المنظومة وتتضمف ،األحيائية، وذلؾ مف خالؿ دمج تصوراتو البصرية مع خبراتو المعرفية
 :الميارات التاليةوجية نظرىـ، 

: وىي القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكؿ أو الصورة عمى الشكؿ ووصفو التعرؼ. ميارة 2
 المعروضة، وىي أدنى ميارات التفكير البصري.

وىي القدرة عمى رؤية عالقة التأثير والتأُثر  (:(Spatial Perceptionإدراؾ العالقات المكانية . 3
كما أنيا ُتشير إلى قدرة الطالب في التعرؼ  اء المتمثمة في الشكؿ أو الصورة،مواقع األجز  مف بيف

شاىد، وأيضًا: دراسة عمى وضع األشياء في الفراغ )المكاف(، واختالؼ موقعيا باختالؼ موقع المُ 
 األشكاؿ ثنائية وثالثية األبعاد.

 مفىي و : (Information Interpretation) )الغموض( تفسير المعموماتإدراؾ و  ميارة. 4
ويجيدىا حتى يوفؽ في بناء باقي  الطالب ، بمعنى يجب أف ُيسيطر عميياالميارات البصرية األولية

وىي  في األشكاؿ،موز واإلشارات القدرة عمى إيضاح مدلوالت الكممات والر وتمثؿ  الميارات البصرية،
، وتحتاج إلى قدر كبير ات في العالقات والتقريب بينياأيضًا: القدرة عمى توضيح الفجوات والمغالط
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مف الصبر في عممية المشاىدة البصرية، فكمما كاف الطالب مدققًا كمما استطاع تخيؿ معمومات 
 .بصرية أكثر عبر اإلدراؾ البصري 

وىي مف الميارات األساسية التي تعتمد : (Information Analysis) . ميارة تحميؿ المعمومات5
نات التفاصيؿ الدقيقة واالىتمامات بالبيارؤية وتعني قدرة الفرد في التركيز عمى الميارات األولية، 

الكمية والجزئية، أو ىي القدرة عمى رؤية العالقات في الشكؿ وتديد خصائص تمؾ العالقات 
 .التعميمية والتنبؤية ، تُتيح لمطالب بناء االستدالالت مثؿ وتصنيفيا

أو استنتاج : وىي تعني القدرة عمى استخالص (Meaning Deduction) ميارة استنتاج المعنى. 6
معاني جديدة، والتوصؿ إلى مفاىيـ ومبادئ عممية مف خالؿ الشكؿ أو الصورة أو الخريطة 

فيي محصمة  ،السابقة أو الميارات الميارة تتضمف الخطواتىذه  كوف المعروضة، مع مراعاة
  الخطوات السابقة.  

 Visual: ميارة التمييز البصري (48: 3121يـ )الشوبكي، نم وأضاؼ البعض     
Disrimination) :)القدرة عمى التعرؼ إلى الشكؿ أو الصورة وتمييزىما عف األشكاؿ أو  وقصد بيا
، القراءة البصريةالتعرؼ عمى الشكؿ، أو بينما يرى أخروف أنيا متضمنة في ميارة  الصور األخرى.

وبدر،  (،65 - 62: 3122) ،بدر :كما ىناؾ تصنيفات ُأخرى لميارات التفكير البصري ذكرىا
إاّل أنيا اجتيادات  (،415 - 3:9: 3124) ،رزوقي، وُسيىو  ،(3:5 - 3:3: 3123وماجدة، )
لـ يأخذ بيا عدد وافر  ،االسـ فقطآراء أو أفكار شخصية أو فردية، وبعضيا تختمؼ في و في الغالب 

 بيف الباحثيف والدارسيف الميارات الخمس فيوجد عمييا اتفاؽ كبيرنما يب، مف الباحثيف والمفكريف
في اختبار ميارات التفكير البصري، ه ، وعمى ضوء ذلؾ بنى اختبار تبناىاالباحث  ليذا فإفو  والمفكريف

قتيا بالمدخالت بمجموع الميارات التفكير البصري وعالأف منظومة عمميات التفكير البصري تتمثؿ 
  .(4) والمخرجات، مخطط
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 (4) مخطط

 )مف تصميـ الباحث( التفكير البصري ياتمنظومة عمم

 خصائص عممية تعمـ التفكير البصري:  -4

 . االنتباه لممثيرات البصري.2

 . الوعي والتعرؼ عمى الشكؿ البصري.3

 حصوؿ عممية التعمـ. . االستجابة المالئمة والتي تدؿ عمى4

 . الرضى مف محاوالت التعمـ.5

                  . اإلعادة الضرورية لمحاوالت التعمـ.6

 (369: 3124)رزوقي، وُسيى،                                            

 Visual Toolsأدوات التفكير البصري               -5

( والمسؤوؿ Spatial Thinkingُيطمؽ عمى التفكير الذي يعتمد الرؤية أسـ التفكير الفراغي )     
عنو الجانب األيمف مف الدماغ، ويشمؿ التركيب، الحدس، االستدالؿ، االستقراء، توليد األفكار، 

تابعي يتـ بصورة وعادة ما يتأثر بالمغة البصرية، بينما التفكير الخاص بالسمع ىو تفكير تواالبتكار، 
 خطية، والمسؤوؿ عنو الجانب األيسر، وأنواع التفكير البصري تنقسـ إلى:

 ( مخططات العصؼ الذىنيBrain Storming Webs وىي المخططات التي تكوف :)
 بالفكرة المركزية األساسية.شاممة، متكاممة 

نظومة عملٌات التفكٌر البصري، م

 والمتمثلة بمهارات التفكٌر البصري

 مهارات التفكٌر البصري:

القراءة البصرٌة 

التحلٌل 

الربط 

التفسٌر 

استنتاج المعنى 

 المدخالت:

 مكونة من:

األشكال 

 البصرٌة

 المخرجات:

 مكونة من:

اللغوٌة العملٌات 

 أو اللفظٌة
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 ( المنظمات البيانية لميمات محددةTask - Specific Organizer ىي :) أدوات بصرية
 ُتستعمؿ لعرض المعمومات، وتحديدىا، وتعريفيا، اعتمادًا عمى محتوى معيف.

 ( خرائط عمميات التفكيرThinking Process Maps وىي أدوات بصرية صممت :)
 لتجسيد أنماط التفكير، مثؿ: خرائط المفاىيـ، وخرائط العقؿ. 

                    (Hyerle, 1996, P.: 222 ،) ً(:5: 3122عف )بدر،  نقال 

(، والكحموت، 3123(، والعفوف، ومنتيى، )3122(، وبدر، )3117كؿ مف ميدي، )أشار      
 :.Wileman, 1993, P) ولماف(، بأف 3126(، والربيعي، )3124(، ورزوقي، وُسيى، )3123)

 ؿ الشكؿ البصري مف خالؿ ثالث أدوات، ىي:يثكف تميم :يرى(، 87

  دقة في االتصاؿ، لكف ثمنو غالي، ويتسبب بيدر قدر كبير مفالصور: أكثر األدوات 
 الوقت، )كانت فيما سبؽ( صعبة المناؿ.

 وىي األكثر شيوعًا، إاّل مف  قد يكوف لأللواف تدخؿ فييا، ،فقط الرموز: تمثؿ بالكممات
 .)مثؿ إشارات المرور( مساوئيا كونيا أكثر تجريداً 

 لتصور األفكار، وتشمؿ رسومات متعمقة بالصور، ورسومات  ـالرسوـ التخطيطية: ُتستخد
، مثؿ (ما التي تمخص األفكار الرئيسة لفقرة )الصور المفظية تتعمؽ بمفيوـٍ ما، ورسوـ اعتباطية

 .)الكاريكاتير(

، (:28: 3123)العفوف، ومنتيى، (، و61 - :5: 3122و)بدر، (، 38: 3117)ميدي،  
 (44: 3126و)الربيعي،  ،(398 - :38: 3124و)رزوقي، وُسيى، ، (:5: 3123)الكحموت، و

أف الصور في غاية األىمية لفيـ الطالب ذوي النزعة المكانية، مما يعني أف المدرسيف      
يستطيعوف تدعيـ تدريسيـ مف خالؿ الرموز الصورية، ولو مف خالؿ اتاحة الفرصة لمطالب في جزء 

 (63: 3126، )العامري مف الدرس ممارسة الرسـ.

استخدـ الباحث أدوات التفكير الثالث أثناء تدريسو مادة عمـ األحياء لمصؼ الثاني المتوسط،      
 .(5) لمخطط، كما ىي موضحة في اأثناء اجراء التجربة
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 ( 5) مخطط

 (مف تصميـ الباحث) أدوات التفكير البصري

 في مادة عمـ األحيا : مكونات الشكؿ البصري -6

الباحث مف خالؿ عممو في ميداف التربية والتعميـ كمدرس، أف لمشكؿ البصري مجموعة مف  يرى     
 مادة عمـ األحياء، ىي: تدريس المكونات التي يمكف لممدرس استخداميا في

 الكممات الدليمة )التوضيحية(، والعبارات الضمنية في األشكاؿ األحيائية . 
  الرموز التي يتضمنيا الشكؿ لتدؿ عمى إبراز العالقات الفراغية )المكانية( وتفسيرىا لمظواىر

 األحيائية.
  تؤدي لرؤية  ، فييأو سبباً الربط بيف مكونات الشكؿ بالخطوط واألسيـ، فاألسيـ تعني نتيجة

 العالقات بيف األفكار.
  اليندسية عمى الكممات الدليمية أو العبارات. العقدة يمكف أف تحتوي 

يعتقدوف أف األشكاؿ البصرية تحتؿ أىمية كبيرة في تمثيؿ المعرفة، ومما يؤيد ىذا أف الباحثيف      
الوسائؿ  عبر البصر وىو بيذا مف( مف المعرفة التي تصؿ  لإلنساف تأتي %75أف أكثر مف )

العقمية، يعتمد التفكير البصري عمى األشكاؿ، والصور، والرسـو  األساسية لمعالجة وتشكيؿ الصور
المعروضة في الموقؼ، ُيحاوؿ الطالب أف يجد معنى المضاميف الموجودة في الصور، واألشكاؿ، 

، يقوـ التفكير البصري بجعؿ التفكير الحالي واضح ًا، يساعد الرائي لمعمؿ بأفكاره عمى نحو والرسـو

 التفكٌر البصري أدوات

 الصور الرسوم التخطٌطٌة الرموز

 رسوم اعتباطٌة خرائط مفاهٌمٌة رسومات صورٌة 
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: 3124وُسيى،  ،)رزوقي ، وُيحقؽ أىداؼ محددة مف قبؿ.دةخالؽ، مما ُينشط لديو تصورات جدي
36: - 371) 

يحدث التفكير البصري عندما يوجد تناسؽ متبادؿ بيف ما يراه الطالب مف أشكاؿ ورسومات      
 وعالقات وما يحدث مف ربط ونتاجات عقمية معتمدة باألساس الرؤية والرسـ المعروض.         

 (5: 3126(، نقاًل عف )أحمد، وعباس، 277: 3121)قطامي،                          

 التفكير البصري: مكونات -7

في الحصوؿ عمى  أف التفكير البصري مف الميارات والنشاطات العقمية التي ُتساعد الطالب     
دراكيا، ومف ثـ  حفظيا   خزنيا لمتعبير عنيا بصريًا أو لفظيًا، و المعمومات وتمثيميا، وتفسيرىا، وا 

والتخيؿ والرسـ في تفاعؿ مكثؼ يذا فإف التفكير البصري يحدث بشكؿ موجو وتاـ عند دمج الرؤية ل
 (:6ونشط، وكما في المخطط )

 

 

                         (1)                                (2) 

                                            (3)                                 

 

  (6 ) مخطط                                              

 (تصميـ الباحث)مف  مكونات التفكير البصري                             

. عندما تتطابؽ الرؤيا مع الرسـ فإنيا تساعد عمى تيسير وتسييؿ عممية الرسـ، ويؤدي الرسـ دورًا 2
 في تقوية عممية الرؤية وتنشيطيا.

عندما يتطابؽ الرسـ مع التخيؿ، فإف الرسـ ُيثير التخيؿ، ويعبر عنو، أما التخيؿ فيوفر قوة دافعة . 3
 لمرسـ ومادة لو.

 الرسم

 التخٌل الرؤٌة
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. عندما يتطابؽ التخيؿ مع الرؤية، فإف التخيؿ يوجو الرؤية وينقييا بينما توفر الرؤية المادة األولية 4
          لمتخيؿ.

 (5:6: 3127)نزاؿ،                                               

 :عمميات التفكير البصري -8

أف أىمية ستراتيجيات التفكير البصري تنبع باألساس عبر قدرة الطالب في قراءة الرسالة      
 :اىما التفكير البصري، ىمىناؾ عمميتاف يعتمدية، وفيـ ما تحويو مف معنى، البصر 

 : باستخداـ حاسة اإلبصار، بيدؼ تعريؼ وتحديد مكاف األشياء وفيميا وتوجيوVision اإلبصار. 2
 الطالب لما حولو.

عادة استخداـ الخبرات الماضية والتخيالت العقمية، يمكف تكويف  Imagery: . التخيؿ3 عبر تدوير وا 
 )عيف العقؿ(. وحفظيا فيالصور الجديدة في الذىف، وذلؾ عند غياب المثيرات البصرية عف الحواس 

 (:39 - 398: 3124)رزوقي، وُسيى،                                  

يمثالف أساس العمميات المعرفية وذلؾ لف يتـ إال باستخداـ يتضح مف ىذا أف اإلبصار والتخيؿ      
يقوـ جياز اإلبصار )العيف(  إذميارات ذىنية خاصة تعتمد الخبرات الخاصة الموجودة في الذاكرة، 

ـ  العقؿ بتحويؿ االشارات المستممة مف قبؿ العيف إلى ثالثة مكونات لمتخيؿ، ىي: النمذجة،  ومف ّث
 (69 - 68: 3126)الشيخ،  الموف، الحركة.

أف دور المدرس ىنا يتضمف توفير كؿ ما مف تجربة الباحث المتواضعة في التدريس اتضح لو      
ـ  إثارة الطالبات حسية )رموز، صور، أشكاؿ، خرائط، مجسمات(، ومُيمـز مف مثير  بيدؼ تدوير  ف ّث

باإلضافة إلى  السابقةوالمعارؼ العالقات والرموز في المثير الحسي، وذلؾ مف خالؿ ربط المعمومات 
 ؿ عممية اإلبصار مع عممية التخيؿالتخيالت العقمية، وحينئذ تتكام

 البصري:كيفية عمؿ التفكير  -9

تستند عممية التفكير بشكؿ عاـ في األساس عمى ما يرد مف الحواس الخمس إلى الذاكرة بقسمييا      
)فصيرة المدى، وطويمة المدى( مما يؤدي إلى اعادة البناء المعرفي وبالتالي فيـ المعمومات أو 

 :(7) بالمخطط تمثؿ عممية التفكيريمكف وبناء عمى ذلؾ  المعارؼ الجديدة
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 (7) مخطط                                              

 )مف تصميـ الباحث( التفكير اتعممي                                  

األشكاؿ والرسومات والصور المعروضة، والعالقات المتضمنة فييا،  التفكير البصرييعتمد      
وتتمثؿ وظيفة الطالب الذي تقع بيف يديو تمؾ األشكاؿ والرسومات والصور المحاولة في إيجاد معنى 
لممضاميف التي تقع أمامو، وبيذا فإف مبدأ التفكير البصري بسيط، وىو يؤدي إلى تفكير أفضؿ، مما 

 (  293: 3123تكوف تصورات جديدة، وُيحقؽ أىداؼ محددة. )العفوف، ومنتيى،  ينشط لدى الطالب

 أساليب تنمية مهارات التفكير البصري: -11

توجد عدة أساليب لتعميـ التفكير البصري وتنميتو، وىي تعتمد في األساس ممارسة الطالب بعض      
وىي: الرسـو  والتي مف خالليا يمكف جعؿ المتعمـ يفكر بصريًا، التعممية، -أنشطتو التعميمية 

، أشرطة الفيديو، و الخرائط، و األنشطة الفنية، و الجداوؿتصميـ و ، الرسوـ البيانيةو ، التوضيحية
 (8 - 7: 3126)أحمد، وعباس،  الرسـو الكاريكاتورية.، و األنشطة الكمبيوتريةو 

 الطالب

 الخمس الحواس

 الشم اللمس ذوقتال البصر السمع

 طوٌلة األمد ذاكرة

 البناء المعرفً

 الفهم

 ذاكرة قصٌرة األمد
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أف الكثيريف يتناولوف الميارة في اإلطار  :(3::2(: يذكر بووجر، وسيبورف )3123) ،عند بدير     
الحركي فقط، أي في ضوء المخرجات وتجاىؿ لممدخالت الممثمة في الجوانب الحسية اإلدراكية 

ـ في اكتساب وتنمية الميارة يجب أف يتمًا ميدورًا  ؤديذا يعني أف الشكؿ البصري لكي يلمميارة، وى
اإلدراكية، بمعنى أف يكوف الشكؿ البصري في نطاؽ سعة عضو  -مؿ معو بالعمميات الحسية التعا

 ( 277: 3123يصعب رؤيتيا. )بدير، فلمثيرات البصرية تكوف خافتة الحس، فبعض األضواء في ا

، النماذج والمنحوتات مف طرائؽ وأساليب تنمية ميارات التفكير البصريويضيؼ الباحث،      
عممية( المصممة بطريقة توضيح المفاىيـ، كما أف التشريح واألعماؿ المخبرية )الم والمجسمات

 تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير البصري.واألعماؿ التمثيمية 

 طرائؽ التفكير البصري: -11

 ثالث طرائؽ لمتفكير البصري، وىي:  وجود إلى (3124، ورزوقي، وُسيى )(3117أشار ميدي )    

: التفكير البصري ىو التفكير الناشئ مف مف خالؿ األجساـ الموجودة في البيئة المحيطةالتفكير . 2
، أف ما يتـ إرسالو مف ما تراه العيف لتفكير غير المفظي، وىو يعتمدالرؤية البصرية، وىو مف أنماط ا

في  وتخزينياوتجييزىا،  تتـ عممية ترجمتيا إذ، إلى المخ دوث )المشاىدة(حالمعمومات المتتابعة ال
، عممًا إف الجانب األيسر مف المخ مسؤوؿ عف (8) مخططالكما في  الذاكرة لمعالجتيا فيما بعد

أف عمميات معالجة األفكار المنطقية، أما الجانب األيمف فيو المسؤوؿ عف معالجة األفكار اإلبداعية، 
 .لمتفاعؿ يجري، والتجييز انتقاؿ الصورة إلى المخ يستتبعيا نشاط عقمي يدور في المخ لتفسير ما

 

 

 

           

 

  (8مخطط )              

،  العالقة بيف الذاكرة والتفكير            (338: 3123)العتـو

 اتخاذ القرارات والتخزٌن الترمٌز الحسٌة   الذاكرة

 الذاكرة العاملة  )نظام التفكٌر(

 الذاكرة الطوٌلة المدى
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 التفكير بالتخيؿ خالؿ قراءة كتاب ما.. 3

 واصؿ اإلنساني التي يتـ بواسطتيا: مف أىـ وسائؿ التالتفكير بالكتابة والرسـ. 4
، والتعبير عّما لدى اإلنساف مف معاٍف ومشاعر، وتسجيؿ ما يود تسجيمو الوقوؼ عمى أفكار األخريف

ءة، فالبد بالتفكير، فمكي يكتب الطالب بوضوح وكفامف أحداث ومواقؼ ووقائع، والكتابة مرتبطة حتمًا 
 (386 - 381: 3124)رزوقي، وُسيى، ، و(37: 3117)ميدي،  .أف ُيفكر بوضوح وكفاءة

 التصور والتخيؿ:

ُعرؼ التصور أو التخيؿ، بأنو خمؽ صورة ما في العقؿ، وُعّرَؼ في قاموس ُأكسفورد: بأنو عممية      
تشكيؿ صورة عقمية أو رؤية شيء ال ُيقدـ في الحقيقة إلى البصر. وُيشير التصور إلى سمسمة 

 (33: 3117)ميدي،  العمميات التي ُتحوؿ بيانات المحاكاة الخاـ إلى صورة.

أبسط طرائؽ مساعدة الطالب عمى ترجمة المحتوى إلى صور وتخيالت نابضة بالحياة  أف مف     
ىي بجعميـ يغمقوف أعينيـ ويأخذوف بتصور أي شيء تجري دراستو، أي عمييـ أف يخمقوا "سبورتيـ 

، وعندما ُيطَمَب الداخمية" في عيوف عقوليـ، ليضعوا عمى ىذه السبورة أي مادة يحتاجوف إلى تذكرىا
                     ه عمييا. استعادة معمومات محددة ال يحتاجوف إاّل استدعاء "سبورتيـ العقمية" ليروا ما نقشو  منيـ

  (Thomas Armstrong, 2006: 74) ،ثوماس ،آرمسترونج                            

 أف الطالب يمارس نوعيف مف التخيؿ، ىما:     

  إلى أحالـ يقظة مشتتة، غير منتجة.التخيؿ المشتت: يقود الطالب 
 قصيدة، أو إيجاد حؿ لمشكمة ما. لب إلى إبداع لوحة فنية، أوالتخيؿ االبداعي: يقود الطا 
 ( :28: :311 وُسييمة، )عبيدات،                                      
 ينماز التفكير البصري بجممة مف المميزات، منيا:: مميزات التفكير البصري -12

 ُيحسف مف نوعية التعمـ، ويقوي التفاعؿ بيف الطالب.. 2

 . ُيزيد مف مستوى االلتزاـ بيف الطالب.3

 . ينمي ميارات حّؿ المشاكؿ لدى الطالب.4

   .، وُيساعده عمى توصيؿ المعموماتالتعممي مف قبؿ المدرس -ُيسيؿ مف إدارة الموقؼ التعميمي . 5
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 ( 47: 3126)الربيعي،                                          

 . يدعـ طرائؽ جديدة لتبادؿ األفكار. 6

  (38: 3117)ميدي،       .، وبناء منظورات جديدةيعمؽ التفكير. 7

 (:3124وأضاؼ رزوقي، وُسيى، )     

( %20). ُيسيؿ تذكر المعمومات المتظمنة، واستبقائيا لفترة طويمة، فمقد ثبت إف اإلنساف يتذكر 28
 ( مما يقولو.%50مما يراه، و)(%40) ( مما يسمعو،%30يقرأه، و)مما 

 . لغة البصر لغو عالمية يفيميا اإلنساف بغض النظر عف حضارتو أو لغتو وليجتو.29

 . المغة البصرية ُتساعد عمى فيـ النص المكتوب المصاحب ليا.:2

، وُيزيد مف حماسة الطالب . ممارسة التفكير البصري تجعؿ الموقؼ الصفي دافئًا، وأكثر حيوية31
 (373 - 372: 3124)رزوقي، وُسيى،  لممشاركة في األنشطة البصرية.

 آلية التدريس بالتفكير البصري: -13

معظـ ما في الحياة الدراسية فالمفظي،  –التعمـ في األساس التعميـ المغوي  -تعتمد عممية التعميـ      
الطالب ذوي الذكاء المفظي أكثر مف غيرىـ مف ذوي لفاظ وكممات، ليذا يتضح سبب تفوؽ ىو ا

نر في الذكاءات الذكاءات األخرى، لكف بعد ظيور البحوث الحديثة لمدماغ، وظيور نظرية كارد
المكاني، كما ىو حاؿ بقية الذكاءات، أف الطالب ذوي  -الذكاء البصري  برزت أىمية المتعددة،

، فاإلدراؾ الحسيةواألوصاؼ الصور والمشاىدات  الذكاء البصري يتعمموف بشكؿ أفضؿ، مف خالؿ
ـّ التعبير ع نيا بأشكاؿ ووسائؿ متعددة، البصري يبدأ بمشاىدة الصورة وتسجيميا في الدماغ ومف َث

الخرائط ، و بيانيالتمثيؿ ال، و الرسوـ واألشكاؿ التوضيحية، و الوصؼ المفظيو  ،الصورة الحسيةمثؿ: 
الناجح عدـ التركيز عمى األلفاظ والكممات دوف االفادة مف فعمى المدرس ، بأشكاليا المختمفة

   (299 - 298: :311)عبيدات، وسييمة، . االمكانات البصرية اليائمة

"التدريس مف خالؿ المعالجات البصرية بمعنى بأنو  التدريس البصري:( 3126) ،عرفت الشيخ     
يستحيؿ الحصوؿ عمى تمؾ النظرة مف خالؿ إدخاؿ الكثير مف البيانات إلنتاج نظرة عميقة لممعمومة 

 (:2: 3126)الشيخ،  .المغة وحدىا"
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 يمكف التدريس بالتفكير البصري، مف خالؿ: :(58: 3121ترى )الشوبكي، و      

 . عرض الشكؿ البصري في بداية الحصة.2

 تمعف الطالب بالشكؿ البصري وتمييز مكوناتو.. 3

 مكونات الشكؿ المعروض.. إدراؾ العالقات الموجودة بيف 4

 . تحميؿ الشكؿ البصري إلى مكوناتو األساسية، وتفسير كؿ معمومة موجودة في الشكؿ.5

 (58: 3121)الشوبكي،  . التوصؿ إلى استنتاج ما يحتويو الشكؿ البصري.6

يمكف أف يكوف البحث البصري مجيدًا وصعبًا، إاًل أنو ليس كذلؾ (، 3118وعند آندرسوف، )     
دائمًا، فأحيانًا نستطيع أف نجد ما نتطمع إليو دوف مجيود كبير، فوجود المالمح المميزة لشيء ما ىو 

 :3118)آندرسوف،  أو ضمف مجموعة مف األشياء ال يحتاج إلى جيد كبير.جزء مف شيء أوسع 
( بالنسبة لمصور العقمية الذي Image Scanningالمسح التصويري )بمعنى أخر أف تعمـ  (236

 ( لتمؾ الصور لمبحث عف معمومات حاسمة.     Scanيقوـ بو الناس في العادة، ىو مسح )

 (272 :3118)آندرسوف،                                              

 ستراتيجيات التدريس بالتفكير البصري: -14

ؽ التفكير لدى الطالب، ائالبحث التجريبي المستند عمى طر تعتمد ستراتيجيات التفكير البصري      
كما أنو يركز عمى تطوير قدراتيـ في ترجمة المغة البصرية التي يتضمنيا الشكؿ البصري إلى لغة 

ميارات  سواًء كانت مكتوبة أو منطوقة، أف مف أىداؼ ستراتيجيات التفكير البصري تطوير لفظية
، واألىـ أنو ُيكسب الطالب الثقة في التعامؿ مع التعقيد االتصاؿ والتفكير االبداعي والمنطقي

 (42: 3117)ميدي،  .والغموض وتعدد اآلراء أو تنوعيا

، سترتيجية المنظمات التخطيطية، الخرائط المعرفية : ستراتيجيةمف ستراتيجيات التدريس البصري     
   ستراتيجية الرسـ لبيكاؿ ىاوسف.، ستراتيجية الرموز الصورية، المتسمسؿتراتيجية خط الزمف س

 (42 - 39: 3126، )الشيخ                                        

أف التفكير البصري مف أنماط التفكير غير التحميمي، وىو يتكوف مف تداخؿ ثالث ستراتيجيات،      
 ىي: 
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 التفكير بالتصميـ: 
  اإلدراؾ البصري لألشياء ثنائية أو ثالثية األبعاد، ومدى ارتباط  ىوو  بالرؤية العيانية:التفكير

 ىذه التصورات بالتجارب الماضية.
  التفكير بالتصور: ويتضمف إدراؾ األدوار المختمفة لألجساـ الُمشاىدة، وأف يكوف مدركًا

 لمحقائؽ البديمة.

وىكذا فإف االستعماؿ البصري ُيمكف أف ُيزودنا بمعنى ممموس لمكممات وأيضًا ُيمكننا مف رؤية      
 (36 - 35: 3117)ميدي،  .(1الشكؿ ) كما في العالقات بيف األفكار

 

(1)                                                     

                                                                                                                                                     

                                        ((3                (2)  

 (1الشكؿ )                                     

 )مف تصميـ الباحث( ستراتيجيات التفكير البصري                  

، كما في ستراتيجية الرسـ: مثؿ: الرسـو التخطيطية. 2 :األخرى مف ستراتيجيات التفكير البصريو 
 2:)الشكؿ )

                    الحيوافـ عال                        عالـ البدائيات                                       

 عالـ النبات    عالـ الفطريات         عالـ الطالئعيات                                    

 ( 2شكؿ )   

 الباحث(تصميـ لألحياء )مف  ةالعوالـ الخمس

محددة  أسئمةييا ثـ يسأليـ رس صورة ويطمب مف الطالب التمعف فعرض المد. الصورة: مثاًل أف يُ 3
 (؟:3عمييا في الشكؿ ) مف قبيؿ ما ىي األجزاء المؤشر ليتمكنوا مف مالحظتيا.

 عوالم األحٌاء

 الرؤٌة
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  (3شكؿ )

 )مف تصميـ الباحث(شكؿ يوضح خمية نباتية وخمية حيوانية 

معمومات  . الوصؼ المفظي: كأف يعرض المدرس الصورة أو الرسـ ويطمب مف الطالب استخالص4
، منيا، مثاًل: يعرض رسميف لخميتيف نباتية وحيوانية ويطمب منيـ إيجاد أوجو الشبو واالختالؼ بينيما

  (:4كما في الشكؿ )

       

 خمية نباتية                                                  خمية حيوانية                     

  (4)شكؿ 

 )مف تصميـ الباحث( حيوانية يوضح خمية نباتية وخمية

. الخط الزمني: ُيستخدـ في الموضوعات ذات الطابع التطوري، مثؿ التطور بيف أنواع محددة مف 5
 الحيوانات، أو تطور صناعة المجير الضوئي.
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وىي  . الخرائط المعرفية: وىي تنظيـ المعمومات في أشكاؿ أو رسومات تبيف ما بينيا مف عالقات،6
 ( 2:6 - 2:2: :311عبيدات، وسييمة، ) عمى أشكاؿ مختمفة.
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 المحور الثاني/ دراسات سابقة 

 (..C. M. S)لم ٌعثر الباحث على أٌة دراسة تناولت ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً : (.C. M. S) أوالً: دراسات تناولت ستراتيجية التعديل المفاهيمي     

   الدراسات العراقية: :دراسات تناولت تعديل التصورات البديلةثانياً:      

بلد  الدراسة ت
 الدراسة

 النتائج الوسائل االحصائية األدوات العينة الهدف

 السنجاري 1
(1991) 

 

ال
ـــ

ــ
ق

را
ع

 

أثر ثالث  معرفة
ستراتٌجٌات تدرٌسٌة فً 
تعدٌل المفاهٌم ذات 
التصور الخاطئ لدى 

 طلبة المرحلة الجامعٌة.

( من 45)
طلبة 

الجامعة فً 
المرحلة 

التشخٌصٌة، 
( 44و)

منهم فً 
المرحلة 
 العالجٌة.

ثالثة اختبارات 
موضوعٌة للكشف 
عن التصورات 

 البدٌلة.

. فاعلٌة الستراتٌجٌات التدرٌسٌة 1 
المستخدمة فً تعدٌل التصورات 
البدٌلة، وذلك فً تفوقها على 
المجموعة الضابطة بفرق ذي داللة 

 إحصائٌة.
.ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة 2

بٌن المجموعات الثالث التً ُدرست 
بالستراتٌجٌات الثالث فً تعدٌل 

 التصورات البدٌلة.

الباوي،  2
وثانً، 

(2446) 

 

ال
ـــ

ـ
ق

را
ع

 

أثر أنموذج التعلم  معرفة
فً  البنائً، وبوسنر

تعدٌل التصورات البدٌلة 
لبعض المفاهٌم الفٌزٌائٌة 
لدى طالب معاهد اعداد 
المعلمٌن واتجاهاتهم نحو 

 المادة.

طالب 
معاهد اعداد 

المعلمٌن. 
( طالباً 51)

من طالب 
معاهد إعداد 

 المعلمٌن.

اختبار تشخٌصً 
من نوع االختٌار 
 من متعدد ذي شقٌن.

 (t-test. اختبار )1

 بٌرسون. . معامل ارتباط2
 . معادلة سبٌرمان.3
. معادلة معامل 4

 الصعوبة، والسهولة.
. معادلة قوة تمٌٌز 5

 الفقرة.
 . فعالٌة البدائل. 6

. فاعلٌة أنموذج التعلم البنائً فً 1
تعدٌل التصورات البدٌلة لبعض 

 المفاهٌم الفٌزٌائٌة.
فً تعدٌل  . فاعلٌة أنموذج بوسنر2

التصورات البدٌلة لبعض المفاهٌم 
 الفٌزٌائٌة.

. عدم وجود مؤشرات ذات داللة 3
إحصائٌة بٌن األنموذجٌن فً تعدٌل 

 التصورات البدٌلة للمفاهٌم الفٌزٌائٌة.
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الغراوي،  3
(2414) 

 

ـــ
ال

ق
را

ع
 

فعالٌة تصمٌم  معرفة
على تعلمً  -تعلٌمً 

ألنموذج المعرفً وفق ا
فً تنمٌة مهارات التفكٌر 
العلٌا وتعدٌل التصورات 
البدٌلة والتحصٌل النوعً 
فً مادة الفٌزٌاء لدى 
طلبة كلٌة التربٌة 

 األساسٌة. 

( طالباً 51)
وطالبة من 
طلبة كلٌة 

التربٌة 
األساسٌة 
بالجامعة 

المستنصر
 ٌة.

. اختبار تشخٌصً 1
من نوع االختٌار 

 من متعدد.
اختبار لقٌاس . 2

مهارات ما بعد 
 المعرفة.

. اختبار تحصٌلً 3
فً مادة الفٌزٌاء 
مكون من نوع 

 االختٌار من متعدد.

( لعٌنتٌن t-testاختبار )

 مستقلتٌن غٌر متساوٌتٌن.

 –. فاعلٌة التصمٌم التعلٌمً 1
 التعلمً فً تعدٌل التصورات البدٌلة.

 –. فاعلٌة التصمٌم التعلٌمً 2
فً تنمٌة مهارات ما بعد  التعلمً

 المعرفة والتحصٌل النوعً.

حبٌب،  4
(2414) 
 

 

ال
ـــ

ــ
ق

را
ع

 

 ستراتٌجٌة فاعلٌة معرفة
 فً المعرفة وراء ما

 البدٌلة التصورات تعدٌل
 لدى األحٌائٌة للمفاهٌم
 الخامس الصف طالبات
 .العلمً

( طالبة 43)
من طالبات 

المدارس 
االعدادٌة 

التابعة 
لمدٌرٌة 

تربٌة 
 القادسٌة.

. تحلٌل محتوى 1
فصلً التنفس 
واالخراج فً مادة 
علم األحٌاء للصف 

 الخامس العلمً.
. إعداد اختبار 2

للتصورات البدٌلة 
 للمفاهٌم األحٌائٌة.

 .2. اختبار كا1

 . معامل تمٌٌز الفقرات.2
 . معامل الصعوبة.3

 –معادلة كودر 
 .24رٌتشاردسون 

 (.t-test. اختبار )4

الس لبٌان . معادلة ك5
 حجم األثر.

فاعلٌة ستراتٌجٌة ما وراء المعرفة 
فً تعدٌل التصورات البدٌلة للمفاهٌم 

 األحٌائٌة.

 

 

 

 

 



 17...................  .................................................  سابقة   خلفية نظرية ودراسات   .........   .................................الفصل الثاني   ..........................
 

 الدراسات العربية:   

بلد  الدراسة ت
 الدراسة

 النتائج الوسائل االحصائية األدوات العينة الهدف

البلعاوي،  1
(2449) 

 

فل
س

ـــ
ن
طٌ

 

أثر بعض  معرفة
ستراتٌجٌات التغٌر 
المفهومً فً تعدٌل 
المفاهٌم الرٌاضٌة 
البدٌلة لدى طالب 
الصف العاشر األساسً 

 بغزة.

( طالباً 326) 
وطالبة من 
طلبة الصف 

العاشر 
 األساسً بغزة.

اختبار 
تشخٌصً 

للكشف عن 
التصورات 

البدٌلة للمفاهٌم 
فً وحدة 
المنطق للصف 

العاشر 
 األساسً.

( لعٌنتٌن t-test.اختبار )1

 مستقلتٌن.
 . اختبار مربع إتا.2
. اختبار معامل ارتباط سبٌرمان 3
 براون للتجزئة النصفٌة. –
. معادلة جتمان للتجزئة النصفٌة 4

 غٌر المتساوٌة.
 . معامل ارتباط ألفا كرونباخ.5

فاعلٌة ستراتٌجٌات التغٌر 
المفهومً التً اتبعها 
الباحث فً تعدٌل المفاهٌم 

ٌة البدٌلة لطلبة الرٌاض
 الصف العاشر األساسً.

الدٌب،  2
(2412) 

 

ن
طٌ

ـــ
س
فل

 

معرفة فاعلٌة 
ستراتٌجٌات ما وراء 
المعرفة فً تعدٌل 
التصورات البدٌلة 
للمفاهم العلمٌة فً 
العلوم لدى طالب 

 الصف التاسع.

( طالباً من 64)
طالب الصف 
التاسع األساسً 
فً مدرسة 
ذكور المغازي 

االعدادٌة 
 لالجئٌن.

. اختبار 1
تشخٌصً 

للكشف عن 
التصورات 

 البدٌلة.
 . دلٌل المعلم.2

. متوسطات درجات الطالب فً 1
 المجموعنٌن.

 . االنحرافات المعٌارٌة.2 
 . معامل االرتباط.3
 (.T-TEST. اختبار )4

 وتنً.-. اختبار مان5
 . مربع إتا لقٌاس حجم األثر.6

فاعلٌة ستراتٌجٌات ما وراء 
المعرفة فً تعدٌل 
التصورات البدٌلة لدى 
طالبر الصف التاسع 

 األساسً.
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 الدراسات األجنبية:   

بلد  الدراسة ت
 الدراسة

الوسائل  األدوات العينة الهدف
 االحصائية

 النتائج

1 Clemnt  

(1993) 
 

 

ٌة
ٌك

ر
ألم

 ا
دة

ح
مت

 ال
ت

ٌا
ال
لو

ا
 

استقصاء أثر ستراتٌجٌة التشابه 
الربطً وبدٌهٌات التثبٌت على 

 المفاهٌم الفٌزٌائٌة القبلٌة للطالب.

( طالب من 245)
طالب المرحلة 
الثانوٌة فً والٌة 
ماساتشوستس. فً 
الوالٌات المتحدة 

 األمرٌكٌة.

اختبار بعدي من 
 تصمٌم الباحث.

 
 
 
 
 
 

المتبعة  . ساعدت الستراتٌجٌة1 
 على تغٌٌر التصورات البدٌلة.

. أظهرت النتائج تفوق طالب 2
المجموعة التجرٌبٌة على طالب 
المجموعة الضابطة فً االختبار 

 البعدي.

2 Woods 

(1994) 

 

ٌة
ٌك

ر
ألم

 ا
دة

ح
مت

 ال
ت

ٌا
ال
لو

ا
 

 -أثر ستراتٌجٌة: )التنبؤ معرفة
التفسٌر( فً إحداث  -المالحظة

التعدٌل المفاهٌمً لدى طالب 
الصف الخامس االبتدائً فً 

 موضوع الدوائر الكهربائٌة.

( طالب 54)
وطالبة من طلبة 
الصف الخامس 
االبتدائً فً 
الوالٌات المتحدة 

 األمرٌكٌة.

اختبار 
تحصٌلً 

موضوعً من 
نوع اختٌار من 

 متعدد.

. فاعلٌة التدرٌس وفق ستراتٌجٌة 1 
التفسٌر( فً  -المالحظة -)التنبؤ

تعدٌل التصورات البدٌلة التً 
كانت متكونة لدى الطلبة فً 

 المراحل السابقة.
. بٌنت نتائج االختبار إعادة فً 2

 بناء البنٌة المعرفٌة لدى الطالب. 
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 الدراسات العراقية: ثالثاً: دراسات تناولت مهارات التفكير البصري:   

بلد  الدراسة ت
 الدراسة

 النتائج الوسائل االحصائية األدوات العينة الهدف

 بدر، 1
(2411) 

 

ال
ـــ

ــ
ق

را
ع

 

 عالقة معرفة
 القرائً االستٌعاب
 التفكٌر بمهارات
 طلبة لدى البصري
 .الجامعة

( طالباً وطالبة من 361)
جمٌع أقسام كلٌة التربٌة 

األساسٌة فً الجامعة 
 المستنصرٌة.

. مقٌاس 1
 االستٌعاب القرائً.

. تبنى اختبار 2
مهارات التفكٌر 
البصري المعد من 

 (2446قبل )مهدي،

التوجد فروق بٌن  .2رٌتشاردسون –كٌودور 
االستٌعاب القرائً 
ومهارات التفكٌر 
البصري تبعاً للنوع 

 والمرحلة. 

الشهٌلً،  2
(2414) 

 

ال
ـــ

ــ
ق

را
ع

 

أثر  معرفة
ستراتٌجٌات التعلم 
البصري فً 
اكتساب المفاهٌم 
الفٌزٌائٌة والتفكٌر 
البصري عند طالب 
الصف الرابع 

 العلمً.

( طالباً من طالب 64)
إعدادٌة النهوض للبنٌن 
التابعة لمدٌرٌة تربٌة 
بغداد الرصافة/ الثانٌة. 
إعدادٌة النهوض للبنٌن 
التابعة لمدٌرٌة تربٌة 

 الثانٌةبغداد الرصافة/ 

. اعداد اختبار 1
اكتساب المفاهٌم 

 الفٌزٌائٌة.
. اختبار التفكٌر 2

 البصري.

 .24. كٌودر رٌتشاردسون 1

 (.t-test. اختبار )2

 . معادلة الصعوبة.3
 . معادلة تمٌٌز الفقرات.4
 . معادلة فعالٌة البدائل.5
. معادلة معامل ارتباط 6

 بٌرسون.

فاعلٌة التدرٌس 
 بستراتٌجٌة التعلٌم
البصري فً اكتساب 
المفاهٌم الفٌزٌائٌة 
والتفكٌر البصري لدى 
طالل الصف الرابع 

 العلمً.
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الربٌعً،  3
(2415) 

 

ال
ـــ

ــ
ق

را
ع

 

أثر  معرفة
 .S. N. Iستراتٌجٌة )

P. S. فً تحصٌل )

طالبات الصف 
األول المتوسط فً 
مادة مباديء علم 
األحٌاء ومهارات 

 تفكٌرهن البصري.

( طالبة، من طالبات 04)
أحدى المدارس النهارٌة 

 لتربٌة الكرخ/ األولى. 

. االختبار 1
التحصٌلً من نوع 

 االختٌار من متعدد.
. اختبار مهارات 2

التفكٌر البصري من 
نوع االختٌار من 

 متعدد.

رٌتشاردسون  –. كٌودر 1
24. 
 (t-test. اختبار )2

 
 

 .Sفعالٌة ستراتٌجٌة )
N. I. P. S. ًف )

تحصٌل الطالبات فً 
مادة مباديء علم 
األحٌاء ومهارات 

 تفكٌرهن البصري.
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 الدراسات العربية:   

بلد  الدراسة ت
 الدراسة

 النتائج الوسائل االحصائية األدوات العينة الهدف

مهدي،  1
(2446) 

 

س
فل

ـــ
ـ

ن
طٌ

 

فاعلٌة استخدام  معرفة
برمجٌات تعلٌمٌة على التفكٌر 
البصري والتحصٌل فً 
تكنولوجٌا المعلومات لدى 

 طالبات الصف الحادي عشر.

( طالبة 42)
من طالبات 
الصف الحادي 
عشر أدبً من 
مدرسة كفر 
قاسم الثانوٌة 

 للبنات. 

. بناء اختبار التفكٌر 1
 البصري.

 . بناء اختبار تحصٌلً.2

 -رمان. معادلة سب1ٌ
براون للتجزئة 

 النصفٌة.
 . ألفا كرونباخ.2
 (t-test. اختبار )3

. الكسب المعدل 4
 لبالك.

فاعلٌة استخدام 
البرمجٌات التعلٌمٌة 
على التفكٌر 

البصري 
 والتحصٌل. 

 

طافش،  2
(2411) 

 

س
فل

ـــ
ـــ

ن
طٌ

 

أثر برنامج مقترح فً  معرفة
مهارات التواصل الرٌاضً 
على تنمٌة التحصٌل الدراسً 
ومهارات التفكٌر البصري 
لدى طالبات الصف الثامن 

 األساسً بغزة.

( طالبة 14)
من طالبات 
الصف الثامن 
األساسً فً 
مدرسة عٌن 

جالوت 
األساسٌة فً 

 محافظة غزة.

. إعداد اختبار تحصٌلً فً 1
 وحدة الهندسة.

إعداد اختبار فً مهارات  .2
التفكٌر البصري فً وحدة 

 الهندسة.
 . أداة تحلٌل المحتوى.3
. قائمة مهارات التواصل 4

 الرٌاضً.

. طرٌقة التجزئة 1
 النصفٌة.

. معادلة معامل 2
 الصعوبة.

. معادلة كٌودر 3
 .24رٌتشاردسون 

فاعلٌة برنامج 
مقترح فً مهارات 
التواصل الرٌاضً 

ل على تنمٌة التحصٌ
الدراسً ومهارات 

 التفطٌر البصري.
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 الدراسات األجنبية:   

بلد  الدراسة ت
 الدراسة

الوسائل  األدوات العينة الهدف
 االحصائية

 النتائج

1 Longo, 
(2002) 

 

 

ٌة
ٌك

ر
ألم

 ا
دة

ح
مت

 ال
ت

ٌا
ال
لو

ا
 

أثر  معرفة
استخدام شبكات 

التفكٌر 
البصري على 

التحصٌل 
والقدرة على 
حل المشكالت 
لدى طلبة 
الصف التاسع 
فً مادة علوم 

 األرض.

( طالباً 56) 

وطالبة من 
طلبة الصف 
التاسع ممن 
ٌدرسون مادة 

علوم 
 األرض.

 1- 
اختبار 

تحصٌلً
. 
2- 

اختبار 
لحل 

 المشكلة.

 
 

ت الطالب فً االختبار وجود عالقة إٌجابٌة بٌن متوسط درجا
التحصٌلً، واختبار القدرة على حل المشكالت فً مادة علوم 
األرض، وبٌن رسم الطالب للخطوط العقلٌة البصرٌة لصالح 
المجموعة التجرٌبٌة، كما أن الطالب الذٌن استخدموا الخطوط 
الملونة كانت رسوماتهم أكثر دقة ووضوحاً من أولئك الذٌن 

وداء، كما أن الطالب الذٌن استخدموا استخدموا الخطوط الس
األقالم الملونة أو حتى السوداء كانوا أكثر تحصٌالً من الطلبة 
الذٌن استخدموا طرٌقة الكتابة للتعبٌر عن تخٌالتهم، كما 
أشارت الدراسة إلى وجود فروق فً التحصٌل واختبار حل 

 المشكالت بٌن طلبة المجموعة التجرٌبٌة ولصالح الذكور.

2 Jean 
Margaret 

Plough, 

(2004) 

 

ٌة
ٌك

ر
ألم

 ا
دة

ح
مت

 ال
ت

ٌا
ال
لو

ا
 

أثر  معرفة
استخدام التفكٌر 

البصري 
المصمم ببٌئة 
االنترنت على 

 تعلم العلوم.
 

( طالباً 15)

من طالب 
الصف الرابع 
من مدرسة 

اٌمرسون 
االبتدائٌة فً 

شمال 
 فٌالدٌلفٌا.

 

1- 
المقابلة 

لتقٌٌم 
 الطالب.

2- 
 اختبار

المفاهٌم 
 العلمٌة.

أن التفكٌر البصري من خالل االنترنت نمى لدى الطلبة تعلم  
المفاهٌم العلمٌة من حٌث فهم المعرفة وربط العالقات وبناء 

 تراكٌب علمٌة.
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 جوانب االفادة من الدراسات السابقة.رابعاً: 

 .وضع هدف البحث وصٌاغة فرضٌتٌه 

 تحدٌد مشكلة البحث وبٌان أهمٌته. 

  تحدٌد المنهج المناسب للبحث، إذ أن معظم 

 الدراسات التً تناولت التصورات البدٌلة من باب العالج )التعدٌل( اعتمدت            

 المنهج التجرٌبً باختالف التصامٌم، ولم ٌتم اعتماد المنهج الوصفً إال فً           

 تشخٌص التصورات البدٌلة، أو الكشف عن المفاهٌم ذات الفهم الخاطئ.          

 .اختٌار التصمٌم التجرٌبً المناسب للبحث 

 .)اختٌار عٌنة البحث وتوزٌعها على مجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة 

 حدٌد النقاط األساسٌة للخلفٌة النظرٌة.ت 

 ها فً بناء    لالسترشاد ب التعرف على األدوات التً اعتمدتها الدراسات السابقة 

 .، ضماناً للدقة والموضوعٌة والقدرة على حسن التطبٌقأداتً البحث        

 جت بها البٌانات بهدف   االحصائٌة التً عول والمعالجات االفادة من الوسائل 

 اختبار فرضٌات البحث، إضافة إلى تحلٌل وتفسٌر النتائج، ومن ثم الوصول            

 إلى االستنتاجات.        

 .اجراء التكافؤات بٌن طالب مجموعتً البحث 

 مصادر ذات العالقة بموضوع البحث بهدف الرجوع معرفة ال 

 إلٌها عند الحاجة.         

 مهارات التفكٌر البصري. معرفة 

 

 

 



 ثــل الثالــالفص

 منهج البحث واجراءاته
 

 منهج البحث.أوالً: 

 

 .التصمٌم التجرٌبًثانٌاً: 

 

 .مجتمع البحث وعٌنتهثالثاً: 

 

 .تكافؤ مجموعتً البحثرابعاً: 

 

 .السالمة الخارجٌة للتصمٌم التجرٌبًخامساً: 

 

 .مستلزمات البحثسادساً: 

 

 .اعداد ادوات البحثسابعاً: 

 

 .اجراءات تطبٌق التجربةثامناً: 

 

 .الوسائل االحصائٌةتاسعاً: 
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 الفصل الثالث      

 :منهج البحث واجراءاته       

 

 منهج البحث.أوالً: 
 

 التصمٌم التجرٌبً.الثانً: 
 

 مجتمع البحث وعٌنته.ثالثاً: 
 

   .المجموعتٌن تكافؤ إجراءاترابعاً: 
 

 إجراءات الضبط لبعض المتغٌرات خامساً: 

 الدخٌلة )غٌر التجرٌبٌة(.
 

 متطلبات البحث.سادساً: 
 

 .البحث أداتً بناءسابعاً: 
 

 .التجربة تطبٌق إجراءاتثامناً: 
 

 .االحصائٌة الوسائلتاسعاً: 
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 Research Methodology And Procedures:  واجراءاته منهج البحث

التً اتبعها الباحث فً اعداد وتنفٌذ تجربة البحث لتحقٌق  لإلجراءاتٌتضمن الفصل عرضاً      

 ( ٌوضح خطوات اجراء البحث: 9المخطط )و ،هدؾ والتؤكد من فرضٌتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9مخطط )

 اجراءات البحثخطوات 

 اجراءات البحث

 اختٌار منهج البحث

 تحدٌد مجتمع البحث

 اختٌار عٌنة البحث

اجراءات تكافإ 

 المجموعتٌن

اجراءات ضبط بعض 

 المتؽٌرات الدخٌلة

 متطلبات البحث

 اعداد أداتا البحث

 التحلٌل االحصابً ألداتً البحث )الخصابص الساٌكومترٌة لالختبارٌن(

 التطبٌق النهابً التجربة

التحصٌل 

 السابق

العمر 

المعلومات  باألشهر

 السابقة

اختبار مهارات 

 البصري التفكٌر

االختبار 

 التشخٌصً

 . مدة تطبٌق التجربة.1

 . االندثار التجرٌبً.2

 المادٌة..الظروؾ 3

 . مدرس المادة.4

 . أدوات البحث.5

 . المادة الدراسٌة.6

 . تحدٌد المادة العلمٌة.1

 تدرٌسٌة. إعداد خطط 2

 . صوغ األؼراض السلوكٌة. 3

 . تحدٌد المفاهٌم األحٌابٌة4

اختبار تشخٌص 

 التصورات البدٌلة

اختبار مهارات التفكٌر 

 البصري
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 أوالً/ منهج البحث:

 استخدم الباحث منهجٌن:

 المنهج الوصفً لتحلٌل محتوى المنهج. -1

على  (.C. M. Sستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً لقٌاس أثر المتؽٌر المستقل ) المنهج التجرٌبً، -2

التجربة  اعتمد الباحث طرٌقة إذلبدٌلة، ومهارات التفكٌر البصري( المتؽٌر التابع )التصورات ا

تٌح له معرفة العالقات المسببة للعوامل التً تخص الظاهرة أو المشكلة ًٌ العملٌة المٌدانٌة وذلك 

التجرٌبً، وهو منهج مناسب لتحقٌق الهدؾ المرجو من  موضوع البحث، ولهذا تم اختٌار المنهج

 البحث.

 ثانٌاً/ التصمٌم التجرٌبً:

، ونوع المتؽٌرات طبٌعة هدؾ البحث المراد تحقٌقهأن نوع التصمٌم التجرٌبً المناسب ٌعتمد      

بً ذا التً ٌتضمنها البحث، والظروؾ المحٌطة بإجراءات التجربة، لذا اختار الباحث التصمٌم التجرٌ

 ت االختبار البعدي الختبار التصورات البدٌلةالضبط الجزبً للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة، ذوا

 (.10مهارات التفكٌر البصري، كما هو موضح بالمخطط ) اختبارو

المجموعة  ت

(Group) 

المتؽٌر المستقل  التكافإ

(Independent 
Variable) 

المتؽبر التابع 

(Dependent 
Variable) 

 االختبار البعدي

المجموعة  1
 التجرٌبٌة

 العمر الزمنً باألشهر. -1
التحصٌل الدراسً  -2

 السابق.
اختبار المعلومات  -3

 السابقة.
اختبار تشخٌص  -4

 التصورات البدٌلة.
مهارات التفكٌر  اختبار -5

 البصري.

 التدرٌس وفق
 ستراتٌجٌة التعدٌل

 المفاهٌمً

.(S .M .C). 

 التصورات -1
 البدٌلة.

مهارات  -2
 التفكٌر 

 .البصري

اختبار  -1
تشخٌص 

التصورات البدٌلة 
 البعدي.

 اختبار -2
 مهارات

 التفكٌر البصري.

2  
المجموعة 

 .الضابطة

 
التدرٌس وفق 

 .الطرٌقة االعتٌادٌة

 

 (10) مخطط

 لبحثمجموعتً االتصمٌم التجرٌبً ل 

 ثالثاً/ تحدٌد مجتمع البحث وعٌنته:

             Research Population   البحث: أ. مجتمع

هو جمٌع طالب الصؾ الثانً المتوسط فً المدارس النهارٌة الحكومٌة التابعة مجتمع البحث      

ومنها تم اختٌار متوسطة ( م2112 – 2116للعام الدراسً )لمدٌرٌة تربٌة بؽداد الرصافة/ الثانٌة، 

 لألسباب اآلتٌة: النابؽة للبنٌن بشكل قصدي

 .أن الباحث أحد الكوادر التدرٌسٌة فً المتوسطة 

 ة.تطبٌق التجرب إدارة المدرسة، ومدرسة المادة، والمرشد التربوي فً إجراءات اونتع 
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  ٌُتٌح للباحث اختٌار ست شعب للصؾ الثانً المتوسط وجود أحداهما تجرٌبٌة شعبتٌن مما 

 واألُخرى ضابطة.

 ألحٌاء مهٌؤ إلجراء التجربة.لعلم ا على مختبر احتواء المدرسة 

                                           Research  Samples  ب. عٌنة البحث: 

عٌنة البحث وهً: "جزء من المجتمع تتوافر فٌه نفس خصابص ومواصفات ذلك المجتمع"        

 .(245: 2111 وأخرون، )الجابري،

قام الباحث باختٌار المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة عشوابٌاً بواسطة الختٌار عٌنة البحث      

قام الباحث بإجراء  ، والشعبة )أ( المجموعة الضابطة،القرعة فكانت الشعبة )ب( المجموعة التجرٌبٌة

لباً لكل ( طا41( بواقع )82فكان عدد الطالب فً المجموعتٌن ) )أ، ب( طالب الشعبتٌنإحصاء لعدد 

فؤصبح عدد طالب  ،احصابٌاً  شعبة، قام الباحث باستبعاد الطالب الراسبٌن فً المجموعتٌن

 :(1(، كما فً الجدول )37( وعدد طالب المجموعة الضابطة )38المجموعة التجرٌبٌة )

 ( 1جدول )

 توزٌع الطالب بٌن مجموعتً البحث

مجموع الطالب  الشعبة المجموعة
 قبل االستبعاد

الطالب الراسبٌن  مجموع
 المستبعدٌن

مجموع الطالب 
 بعد االستبعاد

 38 3 41 ب التجرٌبٌة
 37 4 41 أ الضابطة

 75 7 82 وعــــــالمجم

 

 افؤ المجموعتٌن:إجراءات تكرابعاً/ 

أجرى الباحث التكافإ االحصابً لبعض المتؽٌرات التً ٌعتقد أنها ربما تإثر فً المتؽٌرٌن      

)المستقل والتابع(، على الرؼم من اعتقاده فً كون العشوابٌة فً االختٌار تضمن تكافإ المجموعتٌن، 

 وكما ٌلً:

 ر:عمر الطالب مقدراً باألشه 

ر بعد أن حصل على تارٌخ تولد الطالب من قدراً باألشهقام الباحث باحتساب عمر الطالب م     

، 19/2/2017 األحد الموافقسجالت المدرسة الرسمٌة، وقد تم االحتساب من تارٌخ التولد لؽاٌة ٌوم 

 .(8(، و)7حقان )لوهو تارٌخ بداٌة تطبٌق التجربة، الم

 تم احتساب:       

 ( للضابطة.161.7027( للتجرٌبٌة، و)158.9211المتوسط الحسابً للمجموعتٌن فكان ) -

 ( للضابطة.13.01039( للتجرٌبٌة، و)12.30333االنحراؾ المعٌاري البالػ ) -

سبت القٌمة التابٌة ( لعٌنتٌن مستقلتٌن ؼٌر متساوٌتٌن، فحt-Testاعتماد االختبار التابً ) -

(، ومستوى 73حرٌة )(، عند درجة 2(، وهً أقل من القٌمة الجدولٌة البالؽة )0.952تً بلؽت )وال
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، وعلٌه ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً العمر باألشهر للمجموعتٌن، (0.05داللة )

 ( اآلتً:2جدول )ر، كما هو موضح فً وُتعد المجموعتٌن ُمتكافبتٌن فً متؽٌر العم

  (2جدول )

 ؽٌر العمر محسوباً باألشهرمت فًالتجرٌبٌة والضابطة جموعتٌن لمالمتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري ل

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

درجة  التباٌن
 الحرٌة

نوع الداللة  القٌمة التابٌة
)عند 

مستوى 

0.05) 
المحسو 73 151.371 12.303 158.9211 38 التجرٌبٌة

 بة
 ؼٌر دال الجدولٌة

 2 952. 169.260 13.010 161.7027 37 الضابطة

 

 ( فً مادة علم األحٌاء: -ل الدراسً األول صالفدرجة التحصٌل السابق )الكورس األول 

زودت إدارة المدرسة الباحث بدرجات التحصٌل السابق )الكورس األول( للصؾ الثانً      

، فتم استخراج المتوسط (8(، و)7المتوسط فً مادة علم األحٌاء عبر السجالت المدرسٌة، الملحقان )

( للضابطة، واالنحراؾ المعٌاري البالػ 67.891( للتجرٌبٌة، و)67.263الحسابً والبالػ )

( لعٌنتٌن مستقلتٌن t-Testاالختبار التابً ) ( للضابطة، وبؤعتماد14.698( للتجرٌبٌة، و)12.881)

( 2ولٌة )وهً أقل قٌمة من القٌمة الجد (0.197)أن القٌمة التابٌة المحسوبة هً  ؼٌر ُمتساوٌتٌن تبٌن

(، وعلٌه ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً 0.05( ومستوى داللة )73عند درجة حرٌة )

وبهذا ُتعد المجموعتٌن متكافبتٌن فً هذا المتؽٌر،  التحصٌل السابق لمادة علم األحٌاء للمجموعتٌن،

  (.3كما فً الجدول )

 ( 3جدول )

 فً التحصٌل السابق لمادة علم األحٌاء التجرٌبٌة والضابطة الحسابً واالنحراؾ المعٌاري للمجموعتٌن المتوسط

عدد  المجموعة

 الطالب

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

درجة  التباٌن

 الحرٌة

نوع الداللة  القٌمة التابٌة

)عند 

مستوى 

0.05) 

 ؼٌر دال الجدولٌة المحسوبة 73 165.920 12.881 67.263 38 التجرٌبٌة

 2 197. 216.031 14.698 67.891 37 الضابطة

 

 :اختبار المعلومات السابقة 

، قام فً مادة علم األحٌاءفً درجة اختبار المعلومات السابقة  ألجل مكافبة مجموعتً البحث     

الثانً، ومادة مبادئ  مادة علم األحٌاء للصؾالباحث ببناء اختبار لهذا الؽرض باالطالع على مقرر 

فقرة من نوع االختٌار ( 30من )ؾ األول المتوسط، ٌتكون االختبار بصٌؽته األولٌة علم األحٌاء للص
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ٌن فً مجال طرابق قام الباحث بعرض فقرات االختبار على عدد من الخبراء والمحكممن متعدد، 

 ،تم تعدٌل بعض فقرات االختبار(، بعد االطالع على توجٌهاتهم وآرابهم الموقرة 4التدرٌس ملحق )

لٌكون جاهزاً للتطبٌق بصٌؽته النهابٌة،  (7,12,27,29,30) وهً حذؾ بعض الفقراتأٌضاً تم و

 .ب( - 6و ) (أ6 - ) انملحق

 /20الموافق االثنٌن  نهابٌة على مجموعتً البحث فً ٌومطبق الباحث االختبار بصٌؽته ال     

بواقع درجة واحدة لإلجابة الصحٌحة، وصفر لإلجابة الخاطبة، ، تم تصحٌح أوراق االجابة 2/2017

 . (8)و  (،7) ( درجة، الملحقان25أو المتروكة، وبهذا تكون الدرجة القصوى لالختبار )

( 13.026والبالػ )للمجموعتٌن استخراج المتوسط الحسابً تم  بعد معالجة النتابج احصابٌاً      

( 3.677( للتجرٌبٌة، و)3.560واالنحراؾ المعٌاري البالػ )( للضابطة، 13.081للتجرٌبٌة، و)

( لعٌنتٌن مستقلتٌن ؼٌر ُمتساوٌتٌن تبٌن أن القٌمة t-Testللضابطة، وباالعتماد على االختبار التابً )

( 73( عند درجة حرٌة )2( وهً أقل قٌمة من القٌمة الجدولٌة )0.66التابٌة المحسوبة هً )

اختبار المعلومات  ٌه ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً(، وعل0.05ومستوى داللة )

 (.4وبهذا ُتعد المجموعتٌن متكافبتٌن فً هذا المتؽٌر، كما فً الجدول )، نالسابقة للمجموعتٌ

 ( 4جدول )

 اختبار المعلومات السابقةفً التجرٌبٌة والضابطة المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري للمجموعتٌن  

عدد  المجموعة

 الطالب

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

درجة  التباٌن

 الحرٌة

نوع الداللة  القٌمة التابٌة

)عند مستوى 

0.05) 

 ؼٌر دال الجدولٌة المحسوبة 73 12.673 3.560 13.026 38 التجرٌبٌة

 2 66. 13.520 3.677 13.081 37 الضابطة

 

 

     البصري:مهارات التفكٌر  اختبار

بهدؾ قٌاس هذه المهارات لدى الطالب، وقد  مهارات التفكٌر البصري اختبارقام الباحث ببناء      

، هً )مهارة استعمله الباحث ألؼراض التكافإ بٌن مجموعتً البحث، وهو ٌتضمن خمس مهارات

وتفسٌر  اإلدراكالتعرؾ على الشكل ووصفه، مهارة تحلٌل الشكل، مهارة ربط المعلومات، مهارة 

وللتؤكد  ( فقرة،32)فً صٌؽته األولٌة من  ص المعانً( تكون هذا االختبارالؽموض، مهارة استخال

، بعد (4من سالمة االختبار قبل تطبٌقه تم عرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمٌن ملحق )

، (21ق )ملح استخراج الخصابص الساٌكومترٌة لالختبار صار االختبار جاهزاً بصٌؽته النهابٌة

، وبعد تصحٌح اجابات 21/2/2017الموافق  الثالثاء جموعتٌن قبل بدء التجربة ٌومفطبق على الم

ستخراج المتوسط تمت معالجة النتابج احصابٌاً ال، (8) (، و7) ملحقان، الطالب فً كلتا المجموعتٌن

واالنحراؾ المعٌاري ( للضابطة، 14.3243( للتجرٌبٌة، و)14.6579الحسابً للمجموعتٌن والبالػ )

( لعٌنتٌن t-Testعتماد على االختبار التابً )طة، وبؤ( للضاب4.7320( للتجرٌبٌة، و)4.575البالػ )

( وهً أقل قٌمة من القٌمة 0.310مستقلتٌن ؼٌر ُمتساوٌتٌن تبٌن أن القٌمة التابٌة المحسوبة هً )
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وعلٌه ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة (، 0.05( ومستوى داللة )73( عند درجة حرٌة )2الجدولٌة )

، وبهذا ُتعد المجموعتٌن متكافبتٌن فً هذا ٌنللمجموعت ن متوسطً اختبار مهارات التفكٌر البصريبٌ

 (.5المتؽٌر، كما فً الجدول )

 

  (5جدول )

 مهارات التفكٌر البصري اختبارفً التجرٌبٌة والضابطة المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري للمجموعتٌن  

 

عدد  المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

درجة  التباٌن
 الحرٌة

نوع الداللة  القٌمة التابٌة
)عند 

مستوى 

0.05) 

 ؼٌر دال الجدولٌة المحسوبة 73 20.933 4.5753 14.6579 38 التجرٌبٌة

 2 310. 22.3918 4.7320 14.3243 37 الضابطة

 

 للمفاهٌم األحٌائٌة اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة:  

بهدؾ الكشؾ عن  بناء اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌابٌة،الباحث ب قام     

التصورات البدٌلة، وقد استعمله الباحث ألؼراض التكافإ بٌن مجموعتً البحث، تكون هذا االختبار 

ملحق  والمحكمٌنعلى مجموعة من الخبراء  عرضه بعد( 14ملحق ) ( فقرة45من ) بصٌؽته األولٌة

 - 15ملحق ) بصٌؽته النهابٌة لالختبار، لٌظهر االختبار استخراج الخصابص الساٌكومترٌة، و(13)

الموافق األربعاء  مجموعتً البحث فً ٌوم، طبق الباحث االختبار بصٌؽته النهابٌة على (أ

استخراج  ، تم(8)و  (،7) ملحقانن وبعد تصحٌح اجابات الطالب فً كلتا المجموعتٌ ،22/2/2017

( للضابطة، 19.9730( للتجرٌبٌة، و)18.3158والبالػ ) لمجموعتً البحث المتوسط الحسابً

( للضابطة، وباالعتماد على االختبار 6.1213( للتجرٌبٌة، و)6.2216البالػ )وواالنحراؾ المعٌاري 

( 1.162( لعٌنتٌن مستقلتٌن ؼٌر ُمتساوٌتٌن تبٌن أن القٌمة التابٌة المحسوبة هً )t-Testالتابً )

(، وعلٌه ال 0.05( ومستوى داللة )73( عند درجة حرٌة )2وهً أقل قٌمة من القٌمة الجدولٌة )

فً اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة  لمجموعتٌنداللة إحصابٌة بٌن متوسطً اٌوجد فرق ذو 

، وبهذا ُتعد المجموعتٌن متكافبتٌن فً هذا المتؽٌر، كما هو موضح فً الجدول للمفاهٌم األحٌابٌة

(6.)      

 ( 6جدول )

تشخٌص التجرٌبٌة والضابطة فً اختبار لمجموعتٌن ا والقٌمة التابٌة ألفراد المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري 

 .األحٌابٌة ت البدٌلة للمفاهٌمالتصورا

عدد  المجموعة

 الطالب

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

درجة  التباٌن

 الحرٌة

نوع الداللة  القٌمة التابٌة

)عند مستوى 

0.05) 

 ؼٌر دال الجدولٌة المحسوبة 73 38.708 6.2216 18.3158 38 التجرٌبٌة

 2 1.62 37.470 6.1213 19.973 37 الضابطة
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 متغٌرات الدخٌلة )غٌر التجرٌبٌة(:بعض الإجراءات ضبط خامساً/ 

تإدي بعض المتؽٌرات الدخٌلة إلى التؤثٌر  فً المتؽٌر التابع فٌكون بذلك شرٌكاً مع المتؽٌر      

المستقل، األمر الذي ٌإدي إلى عدم معرفة تؤثٌر المتؽٌر المستقل على نحو الدقة، لذا وجب ضبط 

ٌُمكن التؤكد من أن الفرق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ٌعود إلى  المتؽٌرات الدخٌلة بحٌث 

. لذا (424: 2112)عبد الرحمن، وعدنان، قل ولٌس بسبب المتؽٌرات الدخٌلة. تؤثٌر المتؽٌر المست

قام الباحث بعدد من االجراءات لضبط المتؽٌرات الدخٌلة )ؼٌر التجرٌبٌة( التً ٌمكن لها أن تإثر فً 

 تابج البحث، وهً:ن

 :مدة تطبٌق التجربة 

هً  لمجموعتٌنكال االمدة الزمنٌة ل انت، وكربةالتج فٌها الباحث بقتمثل المدة الزمنٌة التً ط     

 (.30/4/2017)ٌوم األحد الموافق ( إلى 19/2/2017)الموافق  ٌوم األحد تمتد من نفسها

 :ًاالندثار التجرٌب 

خالل مدة التجرٌب، فقد  الدراسة عٌنةالخسارة المحتملة لبعض أفراد االندثار التجرٌبً، هو      

 لتعرضهم لعوامل جسمٌة أوتهم فً نشاطات معٌنة، أو نتٌجة اٌتؽٌب بعض الطالب نتٌجة مشارك

(. لم ٌحصل أٌة خسارة بٌن 392: 2112نفسٌة تإدي إلى ابتعادهم عن مجموعتً الدراسة. )ملحم، 

 طالب العٌنة أثناء مدة تطبٌق التجربة.

 :مدرس المادة 

وذلك لكً ٌتم تجنب الفرق الناتج  بنفسه قام الباحث بتدرٌس المجموعتٌن )التجرٌبٌة، والضابطة(     

الفروق المدرسٌن الشخصٌة، أو  ر من مدرس، ألن الفروق بٌنمن تدرٌس الطالب عن طرٌق أكث

 -ؤسلوب التدرٌس وؼٌر ذلك ٌإثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر على عملٌة التعلٌم بسبب االختالؾ ب

   التعلم.

 

 الظروف المادٌة( الظروف الفٌزٌقٌة(: 

عملٌة التدرٌس فً نفس كانت الظروؾ الفٌزٌقٌة للمجموعتٌن متشابه على نحٍو تام إذ كانت      

نارة، عٌة المقاعد الدراسٌة، ونوعٌة االالمختبر، ولهذا فإن مساحة الصؾ الدراسً، وموقعه، ونو

 والتهوٌة، وعدد الشبابٌك، ونوعٌة السبورة، كانت نفسها.   ،وعددها

 

  البحثأدوات: 

مهارات التفكٌر  تباراخ، وُطبق الباحث اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم اإلحٌابٌة     

 البصري على المجموعتٌن فً المكان والزمان نفسه.

 

  :المادة الدراسٌة 

فً كتاب مادة علم األحٌاء للصؾ الثانً المتوسط،  هانفسُدرسْت المجموعتٌن المادة الدراسٌة      

ٌتعرض ، جمهورٌة العراق / وزارة التربٌة، لضمان تساوي المعلومات األحٌابٌة التً  2016 ،7ط

 لها الطالب.
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 :ًجدول الدروس الٌوم 

قام الباحث بتدرٌس المجموعتٌن بحسب جدول الدروس الٌومٌة الذي أعدته إدارة المدرسة      

، ضماناً لتكافإ ( حصة لكل شعبة2( حصص، بواقع )4باالتفاق مع الباحث، إذ كان عدد الحصص )

 اآلتً: (7) كما موضح فً الجدول أوقات الحصص الدراسٌة للمجموعتٌن وعلى نحٍو دوريٍ،

 ( 7ول )دج

 التجرٌبٌة والضابطة جدول الدروس الٌومً لمجموعتً البحث

 الخمٌس األربعاء الثالثاء االثنٌن األحد 

  ب أ   الدرس األول

  أ ب   الدرس الثانً

      الدرس الثالث

      الدرس الرابع

 

 سادساً/ متطلبات البحث:

 تطلب البحث  الحالً إعداد ما ٌآتً:     

 :تحدٌد المادة العلمٌة 

ابع، والثامن، حدًدًّ الباحث المادة العلمٌة التً قام بتدرٌسها أثناء مدة التجربة بالفصول )الس     

وهً الفصول التً  ، 7،2016ط، من مادة علم األحٌاء المقررة للصؾ الثانً المتوسط (والتاسع

أخذ رأي مدرسة  د، وذلك بع2017 - 2016ُتدرس فً الفصل )الكورس( الثانً من العام الدراسً 

 تتضمن الفصول الثالثة ما ٌلً:المادة األساسٌة، 

 .عالم الحٌوان الالفقرٌات. الفصل السابع: 1

 . الفصل الثامن: الحبلٌات.2

 حٌة ومحٌطها.  . الفصل التاسع: العالقات بٌن الكابنات ال3

 :تحدٌد المفاهٌم األحٌائٌة 

 لؽرض ،2017 - 2016 الدراسً للعام المتوسط الثانً للصؾ األحٌاءعلم  مقرر بقراءة الباحث قام

واحدة،  لمرة إالًّ  المفهوم تكرار عدم بشرط والثانوٌة األساسٌة المفاهٌم واستخراج المحتوى، تحلٌل

الفصول الثالثة )السابع، والثامن، من خالل تحلٌل محتوى علم األحٌاء مادة حدد الباحث مفاهٌم 

( فً العراق م2112 – 2116علم األحٌاء المقرر تدرٌسها للعام الدراسً ) مادة والتاسع( من كتاب

 لذلك اتبع الباحث، ما ٌلً:

 . قراءة موضوعات الكتاب قراءة شاملة بهدؾ تكوٌن فكرة عن المحتوى الدراسً.1

حو نقراءة كل موضوع من موضوعات الفصول الثالثة فً المقرر، والخاضعة للتجربة ب . أعادة2

 دقٌق، بهدؾ تحدٌد المفردات والرموز والمصطلحات التً تدل على كونها مفاهٌم ربٌسة، أو ثانوٌة.
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 التً المفاهٌم عدد كان وقدها فً الفصول الثالثة. . تصنٌؾ المفاهٌم فً جدول خاص بحسب ورود3

 جدول فً موضح هو وكما الثالثة، الفصول بٌن موزعاً  مفهوماً ( 151) الباحث قبل من دٌدهاتح تم

(8.) 

 . تصنٌؾ المفاهٌم المكررة منها.4

 (8جدول )

 .المفاهٌم الواردة فً الفصول الثالثة

 عدد المفاهٌم الواردة الموضوع الفصل ت

 67 عالم الحٌوان الالفقرٌات السابع 1

 63 الحبلٌات الثامن 2

 21 العالقات بٌن الكابنات الحٌة ومحٌطها التاسع 3
 151 المجموع

 

، تم عرض المفاهٌم التً تم تحدٌدها على مجموعة من الخبراء لؽرض التؤكد من صحة التحلٌل     

( من %80وقد أخذ الباحث نسبة االتفاق ) (،3والمحكمٌن فً المناهج وطرابق التدرٌس، ملحق )

والمحكمٌن للحكم على صحة التحلٌل، وقد تم االتفاق على جمٌع المفاهٌم الواردة آراء الخبراء 

 وبذلك تم التؤكد من صحة التحلٌل للفصول الثالثة الواردة فٌها. (،11ملحق ) ( مفهوماً،151)

 المكررة تحدٌد المفاهٌم األحٌائٌة: 

فً المرحلة االبتدابٌة  الؽرض تحدٌد المفاهٌم المكررة، وهً المفاهٌم التً تمت دراسته     

والمرحلة المتوسطة )األول المتوسط، والكورس األول من الصؾ الثانً المتوسط(، والتً سٌتم 

 أٌضاً. تدرٌسها فً الصؾ الثانً المتوسط )الكورس الثانً(

حللَّ الباحث محتوى كتب العلوم فً المرحلة االبتدابٌة، والكتاب المقرر لألول المتوسط،      

بعد ذلك عرض الباحث قابمة علم األحٌاء للصؾ الثانً المتوسط، ل الستة األولى من كتاب والفصو

من التحلٌل للفصول الثالثة والمكررة فً المراحل الدراسٌة السابقة بالمفاهٌم المكررة المستحصلة 

تحدٌد المفاهٌم لؽرض االنتهاء من ، (3ملحق ) نمعلمٌالو نمدرسٌالمشرفٌن والعلى مجموعة من 

( من مدرسً ومعلمً المادة لكً ٌتم قبول %80وقد تم تحدٌد نسبة اتفاق ) ،(12ملحق )المكررة 

( مفهوماُ ربٌساً فقط، وهً المفاهٌم التً سٌتم اعتمادها فً 15المفهوم المحدد، وقد تم االتفاق على )

 (.9جدول )كما فً  اهٌم األحٌابٌة الخاطبةبناء اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمف
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  (9جدول )     

 .المفاهٌم الواردة والمكررة المختارة للبحث

المفاهٌم  الفصل ت
 الواردة

المفاهٌم المكررة 
 المختارة

 المفاهٌم

 /السابعالفصل  1
عالم الحٌوان 
 الالفقرٌات.

 التناظر 8 67

 االسفنج البسٌط 2

 الدٌدان الحلقٌة 3

 الزٌجة 4

 التبرعم 5

 التطفل 6

 قرون االستشعار 7

 التخفً 8

 /الثامنالفصل  9
عالم الحٌوان 

 الحبلٌات.

 الجفن الرامش 5 63

 الطٌور الدورٌة 10

 الؽدة الزٌتٌة 11

 الحوت 12

 الكنؽر 13

 التاسع/الفصل  14
العالقات بٌن الكابنات 

 الحٌة ومحٌطها.

 الؽذابٌة السلسلة 2 21

 التلوث 15

  15 151 المجموع

 

 السلوكٌة:  صوغ األغراض 

بصٌاؼة عدد من األؼراض بعد اطالع الباحث على محتوى المادة، ومن َثمَّ تحلٌلها قام الباحث      

السلوكٌة والتً تناسب محتوى المادة العلمٌة للفصول الثالثة، وذلك بهدؾ إعداد الخطط التدرٌسٌة، 

- الفهمو، -المعرفة  - لتذكر)اللمجال المعرفً  راض السلوكٌة وفقاً لتصنٌؾ بلومصٌاؼة األؼتمت 

المتوسط،  وهذه المستوٌات هً التً تناسب طلبة الصؾ الثانً، التحلٌل(والتطبٌق، و، -االستٌعاب 

 اآلتً:  ( 10جدول )ب الفصول الثالثة، كما فً وهً موزعة حس

    

 (10جدول )

 .األؼراض السلوكٌة بحسب مستوٌات بلوم للمجال المعرفًتوزٌع 

 

 المجموع مستوٌات بلوم للمجال المعرفً الفصل ت

 تحلٌل تطبٌق فهم تذكر

 76 10 7 32 27 السابع 1

 102 9 5 50 38 الثامن 2

 18 2 3 4 9 التاسع 3
 196 21 15 86 74 المجموع

 

على نحٍو صحٌح لمحتوى المادة التؤكد من صحة صوغ األؼراض السلوكٌة، وتمثٌلها لؽرض      

المراد تدرٌسها، وتمثٌل كٍل منها للمجال المحدد لها، قام الباحث بعرض قابمة األؼراض السلوكٌة 
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على مجموعة من المحكمٌن والخبراء والمتخصصٌن فً مجال طرابق التدرٌس والمناهج، ملحق 

( من آرابهم، تم تعدٌل بعض األؼراض لتظهر بشكلها النهابً %80الباحث نسبة اتفاق )، اعتمد (4)

 (.9ملحق )

 

  :إعداد الخطط التدرٌسٌة 

معتمداً على المادة الدراسٌة المكونة من الفصول الثالثة )السابع، والثامن، والتاسع( لمادة علم      

تدرٌسٌة للمجموعة التجرٌبٌة على وفق  ( خطة16)أعد الباحث األحٌاء للصؾ الثانً المتوسط، 

( خطة تدرٌسٌة للمجموعة الضابطة على وفق 16، و)(.C. M. Sستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )

الطرٌقة االعتٌادٌة، وقد عرض الباحث أنموذجاً من كال الخطتٌن على مجموعة من والمحكمٌن 

قد أخذ الباحث بآرابهم وتوجٌهاتهم لبٌان مدى صالحٌة الخطط التدرٌسٌة، و (،4، و )(3) انملحق

 (.10صورتها النهابٌة، كما فً الملحق )وتعدٌالتهم، وعلى ضوء ذلك أصبحت ب

 البحث: سابعاً/ اعداد أداتا

( فً .C. M. Sتحقٌق هدؾ البحث وهو: معرفة أثر ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )لؽرض      

علم األحٌاء ومهارات  لطلبة الثانً المتوسط فً مادة للمفاهٌم األحٌابٌةتعدٌل التصورات البدٌلة 

تضى البحث بناء أداتٌن ألجل قٌاس المتؽٌرٌن التابعٌن )تعدٌل التصورات لهذا اق، تفكٌرهم البصري

 ب الخطوات اآلتٌة: حسأداتً البحث  ببناءم الباحث اقالبدٌلة، ومهارات التفكٌر البصري(، 

 التشخٌصً للتصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة: ختبارأل/ بناء اىاألول

ٌُالبم عٌنة البحث، والمادة العلمٌة المحددة، لهذا أعد الم ٌتو      فر لدى الباحث اختبار تشخٌصً 

من نوع االختٌار من متعدد  اختبار لتشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌابٌة المكررة،الباحث 

ٌُعد من أكثر االختبارا ٌُستعمل فً تقوٌم تحقق األهداؾ التعلمٌة  ،ت مرونة وموضوعٌةإذ   –كما 

بٌر من أنه ٌحقق فابدة فً التؽلب على مشكلة التصحٌح، حتى مع العدد الك التعلٌمٌة، اضافة إلى

 (92: 2111.     )عالم، الطالب

 (.11) خٌص التصورات البدٌلة وفقاً للمخططوقد بنى الباحث اختبار تش
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 (11) مخطط

 )من تصمٌم الباحث(للمفاهٌم األحٌابٌة خطوات بناء اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة 

 

 

 تحدٌد الهدؾ الربٌس من االختبار

 تحدٌد محتوى المادة العلمٌة

 تحدٌد المفاهٌم األحٌابٌة

 تحدٌد المفاهٌم األحٌابٌة المكررة

 تحدٌد المفاهٌم األحٌابٌة المختارة

 صوغ فقرات االختبار

 ترتٌب فقرات االختبار

 اعداد تعلٌمات االجابة

وضع قواعد وتعلٌمات تصحٌح 

 االختبار

 صدق االختبار

 التطبٌق االستطالعً األول

 التطبٌق االستطالعً الثانً

فقرات 

 موضوعٌة

الصدق 

 الظاهري

صدق 

 المحتوى

 فعالٌة البدابل معامل التمٌٌز معامل الصعوبة

 الخاطبة

 الثبات

 الصٌؽة النهابٌة الختبار تشخٌص التصورات البدٌلة
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 حسب الخطوات اآلتٌة:تم بناء االختبار 

 من االختبار:الرئٌس  . تحدٌد الهدف 8

أن الهدؾ من االختبار الكشؾ عن التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌابٌة والتً سبق وأن ُدرست      

 لطالب الصؾ الثانً المتوسط فً المراحل السابقة، والتً سٌتم تدرٌسها فً الفصل الدراسً الثانً.

 . تحدٌد محتوى المادة العلمٌة لالختبار:8

بالفصول )السابع، والثامن، والتاسع( من كتاب علم األحٌاء، تم تحدٌد محتوى المادة العلمٌة      

، وقد تم تحلٌل محتوى موضوعات هذه الفصول، بهدؾ والمقرر لطالب الصؾ الثانً المتوسط

     )فقرة متطلبات البحث(. ها، كل ذلك مر فً الفقرة السادسةتحدٌد المفاهٌم الواردة، وحصر المكرر من

 المكررة:. المفاهٌم األحٌائٌة 8

( مفهوماً، وقد تم 15حدد الباحث المفاهٌم المكررة التً سٌتم بناء االختبار فً ضوءها بــ)     

 .)فقرة متطلبات البحث(عرضها فً الفقرة السادسة 

 . صوغ فقرات االختبار:8

 متعدد،من نوع االختٌار من  ( فقرات3بؤن ٌضع لكل مفهوم )قام الباحث بصوغ فقرات االختبار      

 واحد منها فقط هو الصحٌح.لكل فقرة أربعة بدابل لإلجابة، 

تقٌس أولها )التعرٌؾ(،  فقرات (3( مفهوماً، كل مفهوم ٌصاغ له )15وعلٌه تكون االختبار من )     

( فقرة كل منها تقٌس مجاالً من 45)التطبٌق(، فتكون نتٌجة لذلك ) ةوالثانٌة )التمٌٌز(، والثالث

 (.ب - 15)(، وأ - 15) انالتطبٌق(، ملحقوالتمٌٌز، وثة )التعرٌؾ، المجاالت الثال

تم توزٌع المجاالت الثالثة )التعرٌؾ، التمٌٌز، التطبٌق( على فقرات االختبار بشكل ٌمنع االٌحاء      

 (.11كما فً الجدول ) فً االجابةللطالب 
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  (11جدول )

 لمجاالت الثالثة )التعرٌؾ، التمٌٌز، التطبٌق(اختبار التصورات البدٌلة وفق ا توزٌع فقرات

 
 ت

 
 المفهوم

 فً االختبار الفقراترقم 

 التطبٌق التمٌٌز التعرٌؾ

 19 9 1 التناظر 1

 34 11 22 االسفنج البسٌط 2

 21 11 2 الدٌدان الحلقٌة 3

 39 35 24 الزٌجة 4

 14 12 3 التبرعم 5

 21 36 29 التطفل 6

 22 13 4 قرون االستشعار 2

 43 32 31 التخفً 4

 23 14 5 الرامش الجفن 9

 41 15 31 الطٌور الدورٌة 11

 32 45 6 الؽدة الزٌتٌة 11

 24 42 41 الحوت 12

 33 12 2 الكنؽر 13

 25 44 34 السلسلة الؽذابٌة 14

 26 16 4 التلوث 15

 

 عند صوغ الفقرات راعى الباحث ما ٌلً:     

أن تكون البدابل متقاربة فً المعنى، وأن ال ٌكون أي بدٌل مثٌراً النتباه الطالب أكثر من  

 ؼٌره. 

 تم ترتٌب االجابات عشوابٌاً إلبعاد الطالب عن التخمٌن 

 أن ال ٌوجد أكثر من بدٌل صحٌح. 

 تكون البدابل متقاربة فً الطول، وأن تكون عدد المفردات المستعملة متساوٌة. أن 

 أن تكون البدابل ممثلة للمفهوم األحٌابً، أو متفقة معه. 

 بعٌدة عن الؽموض، والتعقٌد.وصحٌحة، واضحة، ومفهومة، بلؽة أن تكون الفقرات  

 

 . إعداد تعلٌمات االختبار: 8

وذلك لكً تكون طرٌقة االجابة وهً ارشادات ضرورٌة التعلٌمات، قام الباحث بوضع عدد من      

 على االختبار واضحة ومفهومة للطالب، وهً تتضمن:
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 كتابة اسم الطالب وشعبته.  

 دعوة الطالب لقراءة الفقرات والبدابل بدقة وتركٌز. 

 .لإلجابةتحدٌد ازمن الالزم  

 تحدٌد عدد الفقرات وعدد البدابل. 

 .مثال محلول لتوضٌح كٌفٌة االجابة واختٌار البدٌل أعطاء 

 ( تعلٌمات االجابة على االختبار.أ - 15ملحق )ٌوضح 

 . وضع قواعد وتعلٌمات تصحٌح االختبار:8

( لإلجابة 1( لهذا ٌتم اعطاء درجة )0 , 1متعددة وهو من نوع )من االختبار من نوع االختٌار      

، لخاطبة، وكذلك الفقرات المتروكة، والتً تحتوي أكثر من اجابة( لإلجابة ا0الصحٌحة، و درجة )

 ( درجة.45)وبهذا تكون الدرجة القصوى 

أما عن كٌفٌة عدًّ فهم الطالب للمفهوم خاطباً، فقد أعطى الباحث لكل مفهوم ثالث فقرات فعند      

إجابة صحٌحة فإن فهم الطالب ٌكون صحٌحاً، وما خال  اجابة الطالب على الفقرات الثالث أو فقرتٌن

 ذلك فالفهم لدٌه خاطا أي أنه ٌمتلك تصوراً بدٌالً لذلك المفهوم.

ال تكون األسبلة إٌحابٌة بسبب كون المجاالت الثالث )التعرٌؾ، التمٌٌز، التطبٌق( للمفهوم  لكً     

بقٌة  الواحد تتضمن تشابه فً أحدى الجوانب، قام الباحث بتوزٌع الفقرات ونشرها لتتداخل مع

 الفقرات.

 . صدق االختبار:8

الثالثة راسٌة، وتضمنه المجاالت للتؤكد من الصدق الظاهري لالختبار، ومالبمته للمرحلة الد     

مجموعة من  )التعرٌؾ، التمٌٌز، التطبٌق(، وتمثٌله للمادة العلمٌة، تم عرضه بصٌؽته األولٌة على

وبعد دراسة آرابهم ( 4)ملحق الخبراء والمحكمٌن المتخصصٌن فً مجال المناهج وطرابق التدرٌس 

تعدٌل تم الناحٌة اللؽوٌة والعلمٌة، كما  ومقترحاتهم وإضافاتهم، تم تعدٌل صوغ بعض الفقرات من

 بعض البدابل، لٌظهر االختبار بشكل ومضمون أفضل، وبذلك عدًّ االختبار صادقاً صدقاً ظاهرٌاً.

 التطبٌق االستطالعً:  ات. اجراء0

 تم اجراء التطبٌق على مرحلتٌن:     

  :التطبٌق االستطالعً األول 

وضوح إلجابة الطالب، ووضوح فقرات االختبار، باإلضافة إلى لؽرض تحدٌد الوقت الالزم      

الصؾ الثانً ( طالباً من طالب 30تم تطبٌق االختبار على عٌنة مكونة من ) تعلٌمات االجابة،

ارج عٌنته ، وهً من مجتمع البحث  ومن خ(متوسطة مٌثم التمار للبنٌن)المتوسط من طالب 

 .8/1/2017الموافق  األحد األساسٌة، وذلك فً ٌوم

ضح للباحث بعد اجراء التجربة االستطالعٌة األولى أن فقرات االختبار كانت واضحة، ات     

، وذلك من خالل حساب دقٌقة (40) لإلجابة على االختبارومفهومة للطالب، وأن الوقت الالزم 

فكان  فقراته.طالب أجابوا على االختبار بكامل  ةالمتوسط الحسابً للزمن المستؽرق ألول وأخر ثالث

( فٌكون المتوسط الحسابً لهم 38 ,34 ,30على التوالً ) االزمن المستؽرق ألول ثالثة طالب أجابو



 88.   ............منهج البحث واجراءاته  .......................   ............الفصل الثالث  .................

زمن المستؽرق ألخر ثالثة طالب أجابوا على توالً دقٌقة. أما ال (34)( =  3/ 38 + 34 + 30)

دقٌقة، وبجمع المتوسطٌن  46( = 52/3 + 45 + 41( فٌكون المتوسط الحسابً لهم )52 ,45 ,41)

 ( دقٌقة.(40( = 34/2 + 46وهو ) لإلجابة( فٌكون الزمن الالزم 2ثم القسمة على )

 :التطبٌق االستطالعً الثانً 

بعد التؤكد من وضوح الفقرات ومالءمتها وحساب الزمن الالزم لإلجابة، ٌتجه اهتمام الباحث      

، وأخٌراً لٌة البدابل الخاطبةعامعرفة فٌٌزٌة للفقرات، وولة والقوة التملتحدٌد معامل الصعوبة والسه

 ثبات االختبار.

( طالباً من طالب الصؾ الثانً المتوسط من 120تم تطبٌق االختبار على عٌنة مكونة من )     

ضمن مجتمع البحث ومن خارج العٌنة األساسٌة، وذلك  (متوسطة صفً الدٌن الحلً للبنٌن)طالب 

، وقد أشرؾ الباحث بنفسه على التطبٌق بمساعدة بعض الزمالء 9/1/2017الموافق  االثنٌنٌوم 

 .متوسطة التً تم اجراء التطبٌق فٌهاالالمدرسٌن فً 

 :اختبار تشخٌص التصورات البدٌلةفقرات التحلٌل االحصائً ل

تشخٌص التصورات  اختبارجراء التحلٌل االحصابً لفقرات إل استخدام الوسابل االحصابٌة تم     

لٌة عاومعامل تمٌٌز الفقرات، ومعرفة ف ، لؽرض معرفة معامل الصعوبة، ومعامل السهولة،البدٌلة

تم ترتٌب درجات العٌنة  بعد تصحٌح أوراق االجابة البدابل الخاطبة، ومدى ثبات االختبار، لهذا

( من الفبتٌن العلٌا %27االستطالعٌة تنازلٌاً من أعلى درجة إلى أدنى درجة، وتم تحدٌد نسبة )

( اجابة، وتم 64، فٌكون مجموع اجابات الفبتٌن العلٌا والدنٌا )(32والدنٌا وكان عدد كل منها )

  ً:تحلٌلها إحصابٌا لتحدٌد ما ٌؤت

إن صعوبة الفقرة هو النسبة المبوٌة لعدد الذٌن أجابوا اجابة صحٌحة،  . معامل صعوبة الفقرة:8

( 0.80 – 0.20الفقرات التً ٌتراوح مدى معامل صعوبتها بٌن )أن  (292: 1994 ،عودة)ٌرى و

كما أن الفقرة التً ال ٌستطٌع أحد الطالب االجابة عنها ؼٌر ذات فابدة  ،تكون ضمن الحدود المقبولة

بعد احتساب عدد االجابات فً الكشؾ عن الفروق الفردٌة بٌن الطالب فٌما ٌقٌسه االختبار، 

مد الباحث المعادلة الخاصة باحتساب معامل الصعوبة للفقرات الموضوعٌة، الصحٌحة لكل فقرة، اعت

ت مقبولة من حٌث معامل الصعوبة، وبهذا تعد جمٌع الفقرا( 0.80 – 0.23ووجد أنها تتراوح بٌن )

 ٌوضح ذلك. (21ملحق )

عن قدرة التً تكشؾ ُتعد القوة التمٌزٌة للفقرات من الخصابص القٌاسٌة  . معامل تمٌٌز الفقرات:8

فً الخاصٌة التً ٌقوم على أساسها هذا النمط من  طالبالفقرات فً قٌاس الفروق الفردٌة بٌن ال

، وُتشٌر األدبٌات التربوٌة إلى أن الفقرة التً ٌقل معامل قوتها (222: 2111)عالم،  القٌاس

ٌُستحسن حذفها0.20التمٌٌزٌة عن ) : 2114)لً (، نقالً عن الشهBrown, 1981ٌوٌرى براون ) ،( 

تم احتساب معامل تمٌٌز  ( فما فوق".%20(: "أن الفقرة تكون جٌدة إذا كانت قدرتها التمٌٌزٌة )22

الفقرات باستخدام المعادلة الخاصة بمعامل تمٌٌز الفقرات الموضوعٌة، وجد الباحث أن معامل 

م االبقاء فت( 0.80 – 0.20(، وبما أن معامل التمٌٌز ٌتراوح بٌن )0.62 - 0.21التمٌٌز ٌتراوح بٌن )

 (.21ات، ملحق )على جمٌع الفقر
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دداً من الطالب فً أن البدٌل الخاطا ٌكون فعاالً عندما ٌجذب ع لٌة البدائل الخاطئة:عا. ف8

)البؽدادي،  .ا، وكان معامل تمٌزه سالباً المجموعة العلٌا أقل من عدد الطالب فً المجموعة الدنٌ

البدابل الخاطبة لالختبارات  فاعلٌةبتطبٌق المعادلة االحصابٌة الخاصة باحتساب . (229: 1941

الموضوعٌة، وجد أن جمٌع قٌم البدابل الخاطبة سالبة وعلٌه ُتعد جاذبة ألفراد المجموعة الدنٌا أكثر 

   .(24من جذبها ألفراد المجموعة العلٌا، وهذا ٌعنً فابدة االبقاء علٌها دون تؽٌٌر، ملحق )

 ، وهًلحساب معامل ثبات االختبار  20بعد استخدام معادلة كودر رٌتشاردسون. ثبات االختبار: 8

(، 1 , 0من أكثر المعادالت التً ُتستخدم فً احتساب معامل ثبات االختبارات الموضوعٌة من نوع )

الفقرات  ( وهذا ٌدل على درجة ثبات عالٌة، وبهذا تم االبقاء على جمٌع0.78وكانت قٌمة الثبات )

  (.أ -15وصار االختبار جاهزاً للتطبٌق بصٌؽته النهابٌة على عٌنة البحث، ملحق )

 بناء اختبار مهارات التفكٌر البصري: الثانٌة/

بناء اختبار لمهارات التفكٌر البصري، لقٌاس مدى امتالك طالب الصؾ من متطلبات البحث      

ٌُالبم عٌنة البحث، لم الثانً المتوسط لمهارات التفكٌر البصري،  ٌتوفر لدى الباحث اختبار تشخٌصً 

الباحث اختبار لتشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌابٌة  والمادة العلمٌة المحددة، لهذا أعدَّ 

ٌُعد من أكثر االختبارات  المكررة، أنه مرونة ، كما موضوعٌة المن نوع االختٌار من متعدد إذ 

التعلٌمٌة، اضافة إلى أنه ٌحقق فابدة فً التؽلب  –األهداؾ التعلمٌة تحقق مدى ٌُستعمل فً تقوٌم 

 (.92: 2111بٌر من الطالب )عالم، على مشكلة التصحٌح، حتى مع العدد الك

  حسب الخطوات اآلتٌة:بناء االختبار قام الباحث ب     

 الرئٌس من االختبار: . تحدٌد الهدف8

امتالك طالب الصؾ الثانً المتوسط لمهارت التفكٌر من االختبار معرفة مدى الربٌس الهدؾ      

 .البصري

 المجاالت التً ٌشملها االختبار: . تحدٌد 8

فرت لدٌه والتً تناولت مهارات ابعد اطالع الباحث على الدراسات والبحوث والمصادر التً تو     

لطالب الصؾ الثانً  البصريوى التفكٌر المهارات التً ُتالبم مست تم تحدٌدالتفكٌر البصري، 

 ،مهارة إدراك العالقات المكانٌة ،مهارة التعرؾ على الشكل البصري ووصفهالمتوسط، وهً )

مهارة استنتاج ، مهارة تحلٌل المعلومات وتفسٌر المعلومات أو تفسٌر الؽموض، مهارة إدراك

  (.المعنى

 صوغ فقرات االختبار: .8

االختبار الموضوعً من نوع فقرة  (32فقرات االختبار والمكونة من )م الباحث بصوغ قا     

لبقٌة خاطبة، تم اكل فقرة مكونة من أربعة بدابل بٌنها بدٌل واحد صحٌح فقط و (االختٌار من متعدد)

 (.12التفكٌر البصري كما فً الجدول ) اتتوزٌع هذه الفقرات على مهار
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  (12جدول )

 (/ بصٌؽته األولٌة:ته  )الوزن النسبً لفقرات االختبارالتفكٌر البصري على مهارا مهارات توزٌع فقرات اختبار

 الوزن النسبً عدد الفقرات المهارة ت

 %14.25 6 مهارة التعرؾ على الشكل البصري ووصفه 1

 %14.25 6 مهارة إدراك العالقات المكانٌة 2

 %14.25 6 مهارة إدراك وتفسٌر المعلومات )تفسٌر الؽموض( 3

 %14.25 6 مهارة تحلٌل المعلومات 4

 %25 4 مهارة استنتاج المعنى 5

 %111 32  االجمالً

 

 . إعداد تعلٌمات االختبار: 8

عدد من التعلٌمات، وهً ارشادات ضرورٌة وذلك لكً تكون طرٌقة االجابة  صوغقام الباحث ب     

 ( تعلٌمات االجابة على االختبار.أ - 19االختبار واضحة ومفهومة للطالب، ٌوضح الملحق ) عن

 . وضع قواعد وتعلٌمات تصحٌح االختبار:8

( لإلجابة 1( لهذا ٌتم اعطاء درجة )0 , 1االختبار من نوع االختٌار من متعددة وهو من نوع )     

، توي أكثر من بدٌل( لإلجابة الخاطبة، وكذلك الفقرات المتروكة، والتً تح0الصحٌحة، و درجة )

 .( درجة32) القصوى ا تكون الدرجةوبهذ

 . صدق االختبار:8

وتضمنه مهارات التفكٌر للتؤكد من الصدق الظاهري لالختبار، ومالبمته للمرحلة الدراسٌة،      

محكمٌن المتخصصٌن فً مجال تم عرضه بصٌؽته األولٌة على مجموعة من الخبراء وال الخمس،

( للتؤكد من صدق الفقرات 4ملحق ) وعلم النفس والقٌاس والتقوٌموطرابق التدرٌس  التربٌة

وإضافاتهم تم استعمال معادلة نسبة وبعد دراسة آرابهم ومقترحاتهم  ومالءمتها لما وضعت لقٌاسه

تم تعدٌل صوغ بعض الفقرات من الناحٌة اللؽوٌة والعلمٌة، كما تعدٌل  ،Cooper االتفاق لكوبر

 أفضل، وبذلك عدًّ االختبار صادقاً صدقاً ظاهرٌاً. بعض البدابل، لٌظهر االختبار بشكل ومضمون

 . اجراءات التطبٌق االستطالعً: 8

 تم اجراء التطبٌق على مرحلتٌن:     

  :لالختبار التطبٌق االستطالعً األول 

وضوح  فضالً عنلؽرض تحدٌد الوقت الالزم إلجابة الطالب، ووضوح فقرات االختبار،      

( طالباً من طالب الصؾ الثانً 30تعلٌمات االجابة، تم تطبٌق االختبار على عٌنة مكونة من )
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المتوسط من طالب متوسطة مٌثم التمار للبنٌن، وهً من مجتمع البحث  ومن خارج عٌنته 

 .10/1/2017الموافق  ثالثاءً ٌوم الاألساسٌة، وذلك ف

اتضح للباحث بعد اجراء التجربة االستطالعٌة األولى أن فقرات االختبار كانت واضحة،      

( دقٌقة، وذلك من خالل حساب 35ومفهومة للطالب، وأن الوقت الالزم لإلجابة على االختبار )

على االختبار بكامل فقراته،  المتوسط الحسابً للزمن المستؽرق ألول وأخر ثالث طالب أجابوا

( فٌكون المتوسط الحسابً 29,31,33ن الزمن المستؽرق ألول ثالثة طالب أجابوا على التوالً )فكا

توالً ال( دقٌقة. أما الزمن المستؽرق ألخر ثالثة طالب أجابوا على 31( = )33 + 31 + 29لهم )

 دقٌقة، وبجمع المتوسطٌن ثم (39=  40/3 + 39 + 38( فٌكون المتوسط الحسابً لهم )38,39,40)

 ( دقٌقة.(35( = 31/2 + 39هو )( فٌكون الزمن الالزم لإلجابة 2القسمة على )

 :لالختبار التطبٌق االستطالعً الثانً 

وحساب الزمن الالزم لإلجابة، ٌتجه اهتمام الباحث  بعد التؤكد من وضوح الفقرات ومالءمتها      

، وأخٌراً البدابل الخاطبة فاعلٌةة ولمعرفسهولة والقوة التمٌٌزٌة للفقرات، الصعوبة واللتحدٌد معامل 

 ثبات االختبار.

( طالباً من طالب الصؾ الثانً المتوسط من 120تم تطبٌق االختبار على عٌنة مكونة من )     

خارج العٌنة األساسٌة، وذلك ضمن مجتمع البحث ومن  (متوسطة صفً الدٌن الحلً للبنٌن)طالب 

وقد أشرؾ الباحث بنفسه على التطبٌق بمساعدة بعض الزمالء ، 11/1/2017الموافق  ربعاءٌوم اال

 المدرسٌن فً المتوسطة التً تم اجراء التطبٌق فٌها.

 :مهارات التفكٌر البصريالتحلٌل االحصائً لفقرات اختبار 

مهارات التفكٌر تم استخدام الوسابل االحصابٌة إلجراء التحلٌل االحصابً لفقرات اختبار      

 فاعلٌةمعرفة معامل الصعوبة، ومعامل السهولة، ومعامل تمٌٌز الفقرات، ومعرفة  ، لؽرضالبصري

تم ترتٌب درجات العٌنة  بعد تصحٌح أوراق االجابة البدابل الخاطبة، ومدى ثبات االختبار، لهذا

( من الفبتٌن العلٌا %27االستطالعٌة تنازلٌاً من أعلى درجة إلى أدنى درجة، وتم تحدٌد نسبة )

( اجابة، وقد تم 64(، فٌكون مجموع اجابات الفبتٌن العلٌا والدنٌا )32والدنٌا وكان عدد كل منها )

  تحلٌلها إحصابٌا لتحدٌد ما ٌلً:

إن صعوبة الفقرة هو النسبة المبوٌة لعدد الذٌن أجابوا اجابة صحٌحة، وإن  . معامل صعوبة الفقرة:8

( تكون ضمن الحدود المقبولة 0.20 - 0.80ن )الفقرات التً ٌتراوح مدى معامل صعوبتها بٌ

(Bloom, 1971: P.P 66)( ً22: 2114، نقالً عن الشهٌل ) ، كما أن الفقرة التً ال ٌستطٌع أحد

الطالب االجابة عنها ؼٌر ذات فابدة فً الكشؾ عن الفروق الفردٌة بٌن الطالب فٌما ٌقٌسه االختبار، 

فقرة، اعتمد الباحث المعادلة الخاصة باحتساب معامل بعد احتساب عدد االجابات الصحٌحة لكل 

 .(23( ملحق )0.766 – 0.219الصعوبة للفقرات الموضوعٌة، ووجد أنها تتراوح بٌن )

ُتعد القوة التمٌزٌة للفقرات من الخصابص القٌاسٌة التً تكشؾ عن قدرة  . معامل تمٌٌز الفقرات:8

فً الخاصٌة التً ٌقوم على أساسها هذا النمط من الفقرات فً قٌاس الفروق الفردٌة بٌن الطالب 

ٌُستحسن 0.20القٌاس، وُتشٌر األدبٌات التربوٌة إلى أن الفقرة التً ٌقل معامل قوتها التمٌٌزٌة عن )  )
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تم احتساب معامل تمٌٌز الفقرات باستخدام المعادلة الخاصة بمعامل تمٌٌز الفقرات حذفها، 

، وهن الفقرات  0.20بعض الفقرات دون أن معامل التمٌٌز  وجد الباحث (،23ملحق ) الموضوعٌة،

  (.13جدول )( كما فً 28 ,26 ,23 ,9 ,1)

  (13جدول )

 / بصٌؽته األولٌة.اختبار مهارات التفكٌر البصري من الفقرات المحذوفة

 28 26 23 9 1 الفقرات

 0.125 0.031 0.062 0.06 0.15 القوة التمٌٌزٌة

 

التفكٌر البصري مهارات لهذا تم حذفهن من االختبار بصٌؽته النهابٌة، وتم توزٌع فقرات اختبار  

 ( .  14جدول )لفقرات االختبار( فكانت كما فً على مهاراته )الوزن النسبً 

  (14جدول )

 بصٌؽته النهابٌة:التفكٌر البصري على مهاراته  )الوزن النسبً لفقرات االختبار(/  مهارات توزٌع فقرات اختبار

عدد  المهارة ت
 الفقرات

 الوزن النسبً

 %14.514 5 مهارة التعرؾ على الشكل البصري ووصفه 1

 %14.514 5 مهارة إدراك العالقات المكانٌة  2

 %22.222 6 مهارة إدراك وتفسٌر المعلومات )تفسٌر الؽموض( 3

 %14.25 5 مهارة تحلٌل المعلومات 4

 %22.222 6 استنتاج المعنى مهارة 5

 %111 22  االجمالً

 

أن البدٌل الخاطا ٌكون فعاالً عندما ٌجذب عدداً من الطالب فً  لٌة البدائل الخاطئة:اع. ف8

المجموعة العلٌا أقل من عدد الطالب فً المجموعة الدنٌا، وكان معامل تمٌزه سالباً. )البؽدادي، 

لٌة البدابل الخاطبة لالختبارات االحصابٌة الخاصة باحتساب فاعدلة بتطبٌق المعا(. 229: 1941

الموضوعٌة، وجد أن جمٌع قٌم البدابل الخاطبة سالبة وعلٌه ُتعد جاذبة ألفراد المجموعة الدنٌا أكثر 

   .(25من جذبها ألفراد المجموعة العلٌا، وهذا ٌعنً فابدة االبقاء علٌها دون تؽٌٌر، ملحق )

ٌُعطً النتابج ذاتها إذا استخدم أكثر من مرة وتحت : . ثبات االختبار8 ٌقصد بثبات االختبار أن 

ٌُعبر عن دقة الفقرات واتساقها فً قٌاس الخاصٌة المراد قٌاسها )عودة : 1944، الظروؾ نفسها، و

لحساب   كرونباخ -ألفا استخدام معادلة  تم ،اخراج المهارات التً لها قوة تمٌٌز ضعٌفةبعد  (.354

من أكثر المعادالت التً ُتستخدم فً احتساب معامل ثبات االختبارات معامل ثبات االختبار، وهً 

 ،معامل ثبات جٌد( وهذا ٌدل على 0.65) االختبار ثبات(، وكانت قٌمة 1 , 0الموضوعٌة من نوع )

 – 0.60تراوح بٌن )(: أن االختبارات ُتعد جٌدة إذا كان معامل ثباتها Hills, 1976: 152ٌفقد ذكر )

وصار االختبار بعد الحذؾ وبهذا تم االبقاء على جمٌع الفقرات  (24: 2114( )الشهٌلً، 0.85

 (. أ - 19جاهزاً للتطبٌق بصٌؽته النهابٌة على عٌنة البحث، ملحق )
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 :تطبٌق التجربة ثامناً/

/ 4/ 30وانتهت ٌوم األحد الموافق  ،19/2/2017ٌوم األحد فً  بدأ الباحث بتطبٌق التجربة     

 تضمنت اجراءات تطبٌق التجربة عدة مراحل بحسب الؽرض من كل مرحلة، وهً كاآلتً: 2017

 لغرض اجراء عملٌات التكافؤ بٌن مجموعتً البحث: -8

 قام الباحث بتطبٌق ما ٌلً:     

 .ًجمع بٌانات الطالب الخاصة بمتؽٌر العمر الزمنً وتحلٌلها احصابٌا 

  .ًجمع بٌانات درجة الفصل األول )الدرجة السابقة( وتحلٌلها احصابٌا 

  20/2/2017اختبار المعلومات األحٌابٌة السابقة على مجموعتً البحث ٌوم االثنٌن. 

  21/2/2017اختبار مهارات التفكٌر البصري على مجموعتً البحث ٌوم الثالثاء. 

 22/2/2017فإ ٌوم األربعاء التكاصورات البدٌلة قبلٌاً لؽرض اختبار تشخٌص الت. 

 لغرض تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة: -8

بعد أن أصبح اختبار التشخٌصً جاهزاً بصٌؽته النهابٌة قام الباحث بتطبٌقه على مجموعتً      

، وقد أشر ؾ الباحث على سٌر االختبار 22/2/2017األربعاء البحث التجرٌبٌة والضابطة ٌوم 

 جموعتٌن.للم

بعد أن قام الباحث بتصحٌح أوراق اجابة الطالب على االختبار للمجموعتٌن بحسب ما بٌنه فً      

 خطوات بناء االختبار ومن ثم جمع الدرجات:

  احتساب تكرار االجابات الخاطبة على كل مفهوم من المفاهٌم لكل من المجموعة التجرٌبٌة

 والضابطة.

  ٌبٌة والضابطة.رلتكرار الخطؤ لكل من المجموعة التجاحتساب النسبة المبوٌة 

 ( أو تجاوزتها. %34تحدٌد المفاهٌم األحٌابٌة التً بلؽت نسبة الخطؤ فٌها نسبة ) 

 (.15ول )دجكما فً 
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  (15جدول )

المكررة فً فقرات كل مفهوم من المفاهٌم البدٌلة، وعدد االجابات الخاطبة والنسب المبوٌة لها على المفاهٌم 

 المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة:

 
 
 ت

 المفاهٌم المكررة
 المختارة

 

 
فقرات كل 

 مفهوم

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

عدد االجابات 
 الخاطبة

النسبة المبوٌة 
 للخطؤ

عدد االجابات 
 الخاطبة

النسبة المبوٌة 
 للخطؤ

 %52 21 %21 22 19، 9، 1 التناظر 1

 %35 13 %42 14 34، 22، 11 االسفنج البسٌط 2

 %59 22 %26 29 21، 11، 2 الدٌدان الحلقٌة 3

 %26 24 %95 36 39، 35، 24 الزٌجة 4

 %59 22 %61 23 14، 12، 3 التبرعم 5

 %51 19 %55 21 36، 29، 21 التطفل 6

 %46 12 %42 14 22، 13، 4 قرون االستشعار 2

 %35 13 %53 21 43، 32، 31 التخفً 4

 %49 14 %64 26 23، 14، 5 الجفن الرامش 9

 %24 29 %26 29 41، 31، 15 الطٌور الدورٌة 11

 %44 31 %92 35 45، 32، 6 الؽدة الزٌتٌة 11

 %21 26 %29 31 42، 41، 24 الحوت 12

 %22 11 %32 12 33، 12، 2 الكنؽر 13

 %24 29 %42 31 44، 34، 25 السلسلة الؽذابٌة 14

 %4 3 %24 9 26، 16، 4 التلوث 15

 

 لغرض التدرٌس وعالج التصورات البدٌلة للمفاهٌم الفٌزٌائٌة: -8

  بمعدل 21/2/2017باشر الباحث بتدرٌس المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ٌوم الثالثاء ،

على وفق قام الباحث بتدرٌس المجموعة التجرٌبٌة حصتٌن لكل مجموعة من المجموعتٌن اسبوعٌاً، 

رس المجموعة الضابطة وفقاً للطرٌقة االعتٌادٌة، .C. M. Sستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً ) (، ودَّ

 .26/4/2017انتهى الباحث من تدرٌس المجموعتٌن ٌوم األربعاء 

 وباستخدام نفس تم تدرٌس المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة نفس محتوى المادة التعلٌمٌة ،

بهدؾ  لؽرض عرض الوسابل البصرٌة للطالبنفسها المجسمات الوسابل واألدوات، والنماذج و

 .هنفس ضمان حصول المجموعتٌن على المحتوى العلمً

 .تم تكلٌؾ المجموعتٌن بالنشاطات والواجبات الٌومٌة نفسها 

  تم التركٌز على المفاهٌم ذات التصور البدٌل والتً تجاوزت نسبة الخطؤ فٌها نسبة    

 عالج التصورات البدٌلة لها.لؽرض ( 34%)         

  تم اجراء االختبارات الٌومٌة والشهرٌة للمجموعتٌن باستخدام األسبلة لؽرض تقوٌم أداء

 الطالب.

 أثر التجربة: بٌانلغرض  -8  

 :طبق الباحثالباحث من تدرٌس المادة العلمٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ءبعد انتها

 27/4/2017التصورات البدٌلة على مجموعتً البحث ٌوم الخمٌس  اختبار تشخٌص. 
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  30/4/2017ٌوم األحد اختبار مهارات التفكٌر البصري على مجموعتً البحث. 

 

 تاسعاً/ الوسائل االحصائٌة:

 (:Excel Microsoft 2010)وبرنامج  (SPSS)استخدم الباحث الحقٌبة االحصابٌة 

اعتمد الباحث هذه المعادلة  :(t-Test)لعٌنتٌن مستقلتٌن غٌر متساوٌتٌن معادلة االختبار التائً  -8

للتحقق من تكافإ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة، فً ُمتؽٌرات )العمر الزمنً، الدرجة السابقة، 

 اختبار المعلومات السابقة، اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة، اختبار مهارات التفكٌر البصري(،

مهارات التفكٌر واختبار  الختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌابٌة،النهابٌة  وفً النتابج

 .تبار الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن للبحثلؽرض اخ البصري

 معادلة معامل الصعوبة للفقر ات الموضوعٌة:  -8

لحساب صعوبة كل فقرة من فقرات اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌابٌة،      

 واختبار مهارات التفكٌر البصري.

  :قوة التمٌٌزٌة للفقرات الموضوعٌةالمعادلة  - 8

تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم  ختبارمن فقرات الحساب القوة التمٌٌزٌة لكل فقرة      

  مهارات التفكٌر البصري.اختبار لكل فقرة من فقرات و األحٌابٌة،

  :فاعلٌة البدائل الخاطئةمعادلة  -8

مهارات التفكٌر اختبار لفقرات واختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌابٌة، لفقرات      

 .)االختٌار من متعدد( البصري

 : 20ودر رٌتشاردسون ٌمعادلة ك -8

 .اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌابٌة عامل ثباتاعتمدت لحساب م     

 كرونباخ: –معادلة ألفا  - 8

 اعتمدت لحساب ثبات فقرات مهارات التفكٌر البصري.     

  معادلة نسبة االتفاق لكوبر : -8

 .إلٌجاد ثبات آراء الخبراء     

 معادلة حجم األثر: -0

( فً تعدٌل التصورات .C. M. Sطبقها الباحث لحساب حجم أثر ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )     

 البدٌلة، ومهارات التفكٌر البصري.

 

 



 

 عــل الرابــالفص

 عرض النتائج وتفسٌرها

 

 

 عرض النتائجأوالً: 
 

 النتائج  تفسٌرثانٌاً: 
 

 االستنتاجاتثالثاً: 
 

 التوصٌاترابعاً: 
 

 المقترحاتخامساً: 
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 

 

 

 عرض النتائج.أوالً: 

 

 تفسير النتائج.ثانياً: 

 

 االستنتاجات.ثالثاً: 

 

 التوصيات.رابعاً: 

 

 المقترحات.خامساً: 
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 عرض النتائج:أوالً: 

تم إدراج النتائج فً جداول خاصة، لغرض تحلٌلها بعد أن طبق الباحث أداتً البحث      

 أحصائٌاً، فكانت كاألتً:

نتائج تطبيق اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم األحيائية بعد انتهاء عرض  -4

 :التدريس وفقاً لستراتيجية التعديل المفاهيمي

بة على االختبار للمجموعتٌن بحسب ما أشار إلٌه فً بعد أن صحح الباحث أوراق االجا     

 خطوات بناء االختبار، تم:

 المجموعتٌن. فًاحتساب تكرارات االجابات الخاطئة لكل مفهوم  -1

 احتساب النسب المئوٌة للتكرارات الخاطئة. -2

طالب عدد على وفق ( أو أكبر %34تحدٌد المفاهٌم األحٌائٌة التً بلغت نسبة الخطأ فٌها ) -3

 (.16جدول )، كما فً جموعةكل م
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والبعدي للجموعتٌن  مئوٌة للخطأ فً االختبارٌن ألغراض التكافؤعدد االجابات الخاطئة والنسب ال (16جدول )

 التجرٌبٌة والضابطة

 
 
 
 ت

 
 
 

 المفهوم
 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

  البعدي التكافؤ ألغراض البعدي ألغراض التكافؤ

عدد 
االجابا
ت 

 الخاطئة

النسبة 
المئوٌة 
 للخطأ

عدد 
االجابا
ت 

 الخاطئة

النسبة 
المئوٌة 
 للخطأ

عدد 
االجابا
ت 

 الخاطئة

النسبة 
المئوٌة 
 للخطأ

عدد 
االجابا
ت 

 الخاطئة

النسبة 
المئوٌة 
 للخطأ

 %21 8 %57 21 %5 2 %71 27 التناظر 1

 %8 3 %35 13 %8 3 %47 18 االسفنج البسٌط 2

 %20 7 %59 22 %8 3 %76 29 الدٌدان الحلقٌة 3

 %38 14 %76 28 %13 5 %95 36 الزٌجة 4

 %27 10 %59 22 %8 3 %61 23 التبرعم 5

 %19 7 %51 19 %11 4 %55 21 التطفل 6

 %16 6 %46 17 %11 4 %47 18 قرون االستشعار 7

 %8 3 %35 13 %8 3 %53 20 التخفً 8

 %24 9 %49 18 %5 2 %68 26 الرامش فنالج 9

 %41 15 %78 29 %5 2 %76 29 الطٌور الدورٌة 11

 %43 16 %84 31 %8 3 %92 35 الغدة الزٌتٌة 11

 %38 14 %70 26 %8 3 %79 30 الحوت 12

 %27 10 %27 10 %8 3 %32 12 الكنغر 13

 %43 16 %78 29 %5 2 %82 31 السلسلة الغذائٌة 14

 %8 3 %8 3 %8 3 %24 9 التلوث 15

مجموع المفاهٌم التً 
تجاوزت نسبة الخطأ 

 (%34فٌها )

 13  0  13  5 

 

فً ( أو أكثر %34من مالحظة الجدول ٌتضح أن عدد المفاهٌم التً كانت نسبة الخطأ فٌها )     

 (،%100( وهذا ٌدل على أن تعدٌل المفاهٌم األحٌائٌة تم بنسبة )0كانت )المجموعة التجرٌبٌة 

كانت نسبة ( مفهوم، لهذا 13( مفاهٌم من مجموع )8قد تم تعدٌل )أما فً المجموعة الضابطة ف

 (، %61.53) التعدٌل
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 التحقق من صحة الفرضية الصفرية األُولى: -2

( بٌن متوسط 0.05والتً نصها: "ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )     

تعدٌل وفق ستراتٌجٌة العلى درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة األولى الذٌن ٌدرسون 

وفق على ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذٌن ٌدرسون  (S .M .C.المفاهٌمً )

 ".للمفاهٌم األحٌائٌةفً اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة  الطرٌقة االعتٌادٌة

( تم تطبٌق اختبار .C. M. Sعملٌة التدرٌس وفق ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )اء بعد انته     

معالجة درجات الطالب  تموتشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة لكال المجموعتٌن، 

وهو ما ( للتجرٌبٌة، 38.0526احصائٌاً فتم استخراج المتوسط الحسابً للمجموعتٌن والبالغ )

وهو  ( للضابطة،22.6486و) ،(45%( من الدرجة الدرجة الكلٌة البالغة )84.56ٌُعادل نسبة )

ٌُعادل نسبة ) واالنحراف المعٌاري البالغ   أٌضاً، (45%( من الدرجة الكلٌة البالغة )50.33ما 

( لعٌنتٌن t-Testاالختبار التائً ) ( للضابطة، وبأعتماد6.01487( للتجرٌبٌة، و)4.41709)

( وهً أكبر قٌمة من 12.665ُمتساوٌتٌن تبٌن أن القٌمة التائٌة المحسوبة هً )مستقلتٌن غٌر 

ٌوجد فرق ذو داللة  (، وعلٌه0.05( ومستوى داللة )73( عند درجة حرٌة )2القٌمة الجدولٌة )

لصالح المجموعة  نللمجموعتٌ اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة إحصائٌة بٌن متوسطً

 : (5)البٌانً ( والشكل 17)الجدول ، كما فً التجرٌبٌة

 (17جدول )

ار اختب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والقٌمة التائٌة ألفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً 

 :تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة

عدد  المجموعة

 الطالب

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة  التباٌن

 الحرٌة

 الداللة االحصائٌة القٌمة التائٌة

 0.05عند مستوى 

 دال الجدولٌة المحسوبة 73 19.5106 4.4170 38.0526 38 التجرٌبٌة

 2 12.66 36.1786 6.0148 22.6486 37 الضابطة
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 (5)شكل 

 بٌن مجموعتً البحث فً اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة فً المتوسط الحسابً قارنةم

( فً تعدٌل التصورات البدٌلة .C. M. Sأثر ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )حجم والحتساب      

عبر المتوسط الحسابً للمجموعة التجرٌبٌة  للمفاهٌم األحٌائٌة طبق الباحث معادلة حجم األثر

وعند مقارنة ( 2.56كان )راف المعٌاري للمجموعة الضابطة، فواالنح ضابطةوالمجموعة ال

( .C. M. Sتدل على حجم أثر عاٍل لستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً ) (.18جدول )هذه النتٌجة مع 

 فً تعدٌل التصورات البدٌلة.

 معٌار حجم األثر (18جدول )

 التقدٌر حجم األثر

 منخفض 0.20 – 0.40

 متوسط 0.41 – 0.60

 عال فما فوق         0.61  –   1   

 

 (155: 1989)عالم، 

  التحقق من صحة الفرضية الصفرية الثانية: -3

ال ٌوجد فرق ذو داللة " :من صحة الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة التً نصهالغرض التحقق      

التجرٌبٌة الذٌن ( بٌن متوسط درجات طالب المجموعة 0.05إحصائٌة عند مستوى داللة )

ومتوسط درجات طالب المجموعة  (S .M .C.تعدٌل المفاهٌمً )ٌدرسون وفق ستراتٌجٌة ال

 ."وفق الطرٌقة االعتٌادٌة على اختبار مهارات التفكٌر البصريعلى الضابطة الذٌن ٌدرسون 

درجات عالجة تم تطبٌق اختبار مهارات التفكٌر البصري لكال المجموعتٌن، وتم م          

( للتجرٌبٌة، وهو 21.6842ستخراج المتوسط الحسابً للمجموعتٌن والبالغ )الطالب احصائٌاً ال

ٌُعادل نسبة ) ( للضابطة، وهو ما 18.7027(، و)27الدرجة الكلٌة البالغة ) %( من80.31ما 

   الضابطة التجرٌبٌة

38.0526 

22.6486 
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 واالنحراف المعٌاري البالغ ( أٌضاً،27%( من الدرجة الكلٌة البالغة )69.27ٌُعادل نسبة )

( لعٌنتٌن t-Testاالختبار التائً ) ( للضابطة، وبأعتماد3.71083( للتجرٌبٌة، و)2.63147)

( وهً أكبر قٌمة من 4.022مستقلتٌن غٌر ُمتساوٌتٌن تبٌن أن القٌمة التائٌة المحسوبة هً )

(، وعلٌه ٌوجد فرق ذو داللة 0.05( ومستوى داللة )73( عند درجة حرٌة )2القٌمة الجدولٌة )

لصالح المجموعة  للمجموعتٌن مهارات التفكٌر البصريإحصائٌة بٌن متوسطً اختبار 

 : (6) البٌانً شكل( و 19جدول )، كما هو موضح فً التجرٌبٌة

 ( 19جدول )

 :البصريلمجموعتٌن فً اختبار مهارات التفكٌر المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والقٌمة التائٌة ل

عدد  المجموعة

 الطالب

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

درجة  التباٌن

 الحرٌة

 الداللة االحصائٌة القٌمة التائٌة

عند مستوى 

0.05 

 دال الجدولٌة المحسوبة 73 6.924 2.6314 21.6842 38 التجرٌبٌة

 2 4.022 13.770 3.7108 18.7027 37 الضابطة

 

 

 ( 6شكل )

 مهارات التفكٌر البصريبٌن مجموعتً البحث فً اختبار فً المتوسط الحسابً مقارنة 

( فً مهارات التفكٌر البصري .C. M. Sوالحتساب حجم أثر ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )     

المتوسط الحسابً للمجموعة  لطالب الصف الثانً المتوسط طبق الباحث معادلة حجم األثر عبر

( وعند 0.80كان )راف المعٌاري للمجموعة الضابطة، فالتجرٌبٌة والمجموعة الضابطة واالنح

 الضابطة   التجرٌبٌة

21.6842 

18.7027 
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ستراتٌجٌة التعدٌل ناتج عن  على حجم أثر عالٍ (. تدل 18جدول )مقارنة هذه النتٌجة مع 

 ( فً مهارات التفكٌر البصري..C. M. Sالمفاهٌمً )

 النتائج: تفسسيرثانياً: 

ٌتضح من نتائج اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة تفوق طالب  -4     

 .C. Mستراتٌجٌة تعدٌل المفاهٌم األحٌائٌة )فق وعلى تم تدرٌسهم  عة التجرٌبٌة والذٌنالمجمو

S.ٌتضح هذا لطرٌقة التقلٌدٌة، على وفق ا طالب المجموعة الضابطة والذٌن تم تدرٌسهم ( على

من خالل مقارنة قٌمة متوسط مجموع درجات المجموعة التجرٌبٌة مع متوسط مجموع درجات 

بة، ٌعزو الباحث أسباب تفوق المجموعة وس( المحtالمجموعة الضابطة، اضافة إلى قٌمة )

( .C. M. Sالتجرٌبٌة إلى أنها درست بحسب خطوات ومراحل ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )

من طالب متلق سلبً  أجواًء تفاعلٌة تتٌح للطالب المشاركة بفاعلٌة ونشاط فتحوله نكووالتً ت

، ولهذا فإن ، كما أن المتعلم البنائً ٌعمل على أعادة بناء معرفته بنفسهإٌجابً نشط إلى طالب

ٌُظهر كل  ما لدٌه من مهارات وقدرات التعلم ٌتحول إلى تعلم )ذي معنى( األمر الذي ٌجعله 

ٌُزٌد فً دافعٌته نحو اكتساب المفاهٌم  اكللمشوصول إلى حّل لعقلٌة لل المطروحة، وهذا مما 

البدٌلة التً تعلمها سابقاً، أنها دعوة لتعدٌل معرفته العلمٌة  التصوراتاألحٌائٌة، وتعدٌل 

المخطوءة، كل ذلك ال ٌمكن توفٌره فً الطرٌقة االعتٌادٌة التً تم تدرٌسها للمجموعة الضابطة 

ٌكون فٌها المدرس محوراً للعملٌة التعلٌمٌة والطالب متلِق ٌعتمد االصغاء والحفظ التً 

( بٌنما %62، لهذا فإن التعدٌل المفاهٌمً للمفاهٌم المختارة قٌد الدراسة كان بنسبة )واالستظهار

  ( وهً أكثر ثباتاً ودٌمومة.%100كانت نسبة التعدٌل لدى طالب المجموعة التجرٌبٌة بنسبة )

( اللتٌن أكدتا 2111(، ودراسة حبٌب )2113الخوالدة )نتائج هذا البحث مع دراسة اتفقت      

على فاعلٌة اعتماد طرائق تدرٌس تعتمد ستراتٌجٌات حدٌثة ومعاصرة فً تعدٌل التصورات 

    .البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة الخاطئة

ب المجموعة التجرٌبٌة الذٌن من نتائج الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة ٌتضح تفوق طال -2     

( على طالب المجموعة الضابطة الذٌن تم .C. M. Sدرسوا وفقاً لستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )

تدرٌسهم بالطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار مهارات التفكٌر البصري، األمر الذي ٌدل على وجود 

فً  لى الوسائل واألدوات التعلٌمٌة( التً تعتمد ع.C. M. Sأثر لستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )

 .تنمٌة مهارات التفكٌر البصري

اللتٌن أكدتا  (2115(، ودراسة الربٌعً )2111طافش ) اتفقت نتائج هذا البحث مع دراسة     

فً تنمٌة مهارات التفكٌر البصري لدى  حدٌثةتدرٌسٌة وستراتٌجٌات  على فاعلٌة اعتماد طرائق

 الطالب.

 االستنتاجات: 

 بحث استنتج الباحث: نتائج الفً ضوء      
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فً تعدٌل  (.C. M. S) وجود أثر إٌجابً كبٌر العتماد ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً -1

للمفاهٌم األحٌائٌة لطالب الصف الثانً المتوسط بالمقارنة مع طرٌقة التدرٌس التصورات البدٌلة 

 االعتٌادٌة.

( كان له أثر فً تحسٌن أداء الطالب فً .C. M. Sالمفاهٌمً )أن اعتماد ستراتٌجٌة التعدٌل  -2

 اختبار مهارات التفكٌر البصري أكثر من اعتماد طرٌقة التدرٌس االعتٌادٌة.

 التوصيات:رابعاً: 

 فً ضوء النتائج التً توصل لها الباحث ٌوصً باآلتً:     

خاطئاً فٌنتج عنها معلومة خاطئة،  الناتجة من الفهم الخاطئ ُتعطً تطبٌقاً أن الفكرة الخاطئة  -1

داٌة تدرٌس كل وحدة دراسٌة عند بللمفاهٌم األحٌائٌة التعرف على التصورات البدٌلة لهذا ٌجب 

تجنٌب  من ثم، والخاصة بالوحدة الدراسٌة جوانب القوة والضعف فً المفاهٌم العلمٌة لمعرفة

ق وأسالٌب الكشف عن التصورات البدٌلة ائطر استعماللهذا ٌجب  .الطالب التطبٌقات الخاطئة

 مثل إجراء اختبارات لتشخٌصها وتحدٌدها.

أن خطورة بعض التصورات البدٌلة تكمن فً تشبث الطالب بها بقوة وعدم القبول بتغٌٌرها،  -2

ٌجب الكشف عنها للحد من انتقال أثر التصورات البدٌلة إلى المراحل الدراسٌة المتقدمة، ف ولهذا

 ل الدراسٌة المبكرة أي فً المراحل االبتدائٌة، لوضع أسالٌب عالجها أو تعدٌلها.فً المراح

م طرائق تنظٌم دورات للكوادر التدرٌسٌة فً موضوع البنٌة المفاهٌمٌة الستخدا -3

دورات تدرٌبٌة للكوادر التدرٌسٌة لتوعٌتهم عن  تنظٌموأٌضا وسترتٌجٌات بنائٌة حدٌثة، 

للمفاهٌم األحٌائٌة البدٌلة، خصوصاً أن الباحث الحظ ضعف شدٌد فً  الخاطئخطورة الفهم 

وأنهم ال ٌعٌرون اهتماماً لوجوده وال ٌبحثون عن أسالٌب وطرق  الخاطئمعلوماتهم عن الفهم 

 عالجه.

دورات تدرٌبٌة للكوادر التدرٌسٌة عن أهمٌة تعلم مهارات التفكٌر البصري وتدرٌبهم تنظٌم  -4

    فً كل مرحلة. ة، مع مراعاة مستوٌاتفً المراحل المبكر على كٌفٌة تطبٌقه

 .ر البصري فً تنمٌة التفكٌر البصريتوعٌة المدرسٌن بأهمٌة مهارات التفكٌ -5

 :المقترحاتخامساً: 

 فً ضوء النتائج السابقة، ٌقترح الباحث:

لدى الطالب فً اجراء دراسات تشخٌصٌة وتقٌٌمٌة للتصورات البدٌلة فً المفاهٌم االحٌائٌة  -1

 .، وفً مواد دراسٌة أخرى وأثرها على متغٌرات أخرىالمراحل الدراسٌة المختلفة

( للمفاهٌم األحٌائٌة فً .C. M. Sاجراء دراسات باعتماد ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً ) -2

 المراحل الدراسٌة المختلفة.
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( لتعدٌل التصورات البدٌلة .C. M. S)اجراء دراسات تتناول ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً  -3

وجد الباحث تركٌزاً كبٌراً على  إذللمفاهٌم العلمٌة فً بقٌة مكونات المعرفة العلمٌة األُخرى 

 الموضوعات الفٌزٌائٌة دون بقٌة الموضوعات العلمٌة.

( فً تحسٌن وتنمٌة .C. M. Sاجراء دراسات باعتماد ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً ) -4

 فكٌر البصري فً المراحل الدراسٌة المختلفة.مهارات الت

ٌرات تابعة ً متغ( ف.C. M. Sاجراء دراسات لمعرفة أثر ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً ) -5

، االتجاه نحو المادةو، والتفكٌر التأملً، والتفكٌر الناقد، والتفكٌر االستنتاجً، أُخرى كالتحصٌل

 وغٌرها.

( على طلبة المرحلة .C. M. Sسترتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً )اجراء دراسة باعتماد  -6

 المتوسطة مع مراعاة متغٌر الجنس لدى الطالب.
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 المصادر

 القرآن الكرٌم

 :المصادر العربٌة

" ط، مكتبة األنجلو المصرٌة، استراتٌجٌات التعلٌم وأسالٌب التعلم(، "4002إبراهٌم، مجدي عزٌز، ) -

 القاهرة.

، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، 4"، طعلم النفس التربوي(، "4000محمد علً، )أبو جادو، صالح  -

 عمان. 

، دار المسٌرة 3"، طتعلٌم التفكٌر النظرٌة والتطبٌق(، "4000محمد بكر نوفل، )وأبو جادو، صالح محمد،  -

 للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان.

 ، دار الثقافة، عمان.0"، طوٌة المعاصرةالمناهج الترب(، "4002أبو حوٌج، مروان، ) -

(، "فاعلٌة توظٌف خرائط المعلومات فً تعدٌل التصورات البدٌلة 4002أبو طٌر، بالل محمود سلٌمان، ) -

، الجامعة ، كلٌة التربٌةرسالة ماجستٌر غٌر منشورةللمفاهٌم العلمٌة لطالب الصف الثامن األساسً"، 

 غزة.االسالمٌة، 

(، "أثر تطوٌر استراتٌجٌة تدرٌس تستند إلى النظرٌة المتعددة للتغٌٌر 4002أبو عصب، مٌسان سلٌمان، ) -

رسالة المفاهٌمً فً تغٌٌر مفاهٌم طلبة الصف العاشر األساسً حول موضوع األلكانات واأللكٌنات"، 

 ، كلٌة الدراسات العلٌا، جامعة بٌرزٌت، فلسطٌن.ماجستٌر غٌر منشورة

(، "أثر استخدام النموذج البنائً فً تدرٌس الرٌاضٌات على تنمٌة 4002عودة، سلٌم محمد محمد، )أبو  -

رسالة ماجستٌر غٌر مهارات التفكٌر المنظومً واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السابع األساسً بغزة"، 

 ، كلٌة التربٌة، الجامعة االسالمٌة، غزة.   منشورة

(، "أثر استخدام استراتٌجٌة التمثٌل الدقائقً للمادة فً 4002ضل كاظم، )أحمد، زٌنب عزٌز، وعباس فا -

(، كلٌة 23، العدد )مجلة الفتحمهارات التفكٌر البصري لدى طالب الصف الرابع العلمً فً مادة الكٌمٌاء"، 

 .، بعقوبةالتربٌة األساسٌة، جامعة دٌالى

ترجمة مدارس الظهران األهلٌة  ، غرفة الصفالذكاءات المتعددة فً (: 4002رمسترونج ، ثوماس ، )آ -

 . دمام، دار الكتاب التربوي للنشر والتوزٌع ، ال 0،جمعٌة تطوٌر المنهاج واألشراف، ط

، دار الكتب للطباعة والنشر، 0"، طأُسس علم النفس التربوي(، "0220االزٌرجاوي، فاضل محسن ) -

 الموصل.

التعلم فً تعدٌل التصورات البدٌلة للمفاهٌم العلمٌة لدى طلبة (، "أثر دورة 4002األسمر، رائد ٌوسف، ) -

 غزة. -، كلٌة التربٌة، الجامعة االسالمٌة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالصف السادس واتجاهاتهم نحوها"، 
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(، "أثر استخدام استراتٌجٌة المتشابهات فً اكتساب المفاهٌم العلمٌة واالحتفاظ 4002األغا، إٌمان اسحق، ) -

لٌة التربٌة، الجامعة ، كرسالة ماجستٌر غٌر منشورةبها لدى طالبات الصف التاسع األساسً بغزة"، 

 غزة. االسالمٌة،

(، "التعرف على األخطاء المفاهٌمٌة لدى طالبات الصف األول الثانوي 4002سعٌدي، عبد هللا، ) أمبو -

، جامعة قطر، مجلة مركز البحوث التربوٌةبمحافظة مسقط فً مادة األحٌاء باستخدام شبكة التواصل البنائٌة"، 

 (، الدوحة. 42العدد )

طرائق تدرٌس العلوم مفاهٌم (، "4002لبلوشً، )أمبو سعٌدي، عبد هللا بن خمٌس، سلٌمان بن محمد ا -

 ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان.0"، طوتطبٌقات عملٌة

علم النفس المعرفً (، "4002ندرسون، جون آر، ترجمة محمد صبري سلٌط، رضا مسعد الجمال، )أ -

 ، دار الفكر، عمان.0"، طوتطبٌقاته

، مكتبة الفالح 0"، ترجمة عبد هللا أبو نبعة، طاستراتٌجٌات التعلٌم، "(4003أورلٌخ، دونالد، وأخرون ) -

 للنشر والتوزٌع، الكوٌت.

 ، مكتبة المعارف للنشر والتوزٌع، بغداد.4"، طمفاهٌم فً األدب والنقد(، "0222األوسً، حكمت علً، ) -

زٌائٌة لدى طلبة الصف الخامس (، "األخطاء الشائعة فً فهم المفاهٌم الف0222ٌالباوي، ماجدة إبراهٌم، ) -

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم، ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالعلمً فً مركز محافظة بغداد" 

 ، بغداد.جامعة بغداد

 (، "أثر استخدام أنموذج التعلم البنائً وبوسنر4002ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وثانً حسٌن خاجً الشمري، ) -

فً تعدٌل التصورات البدٌلة لبعض المفاهٌم الفٌزٌائٌة لدى طالب معاهد إعداد المعلمٌن واتجاهاتهم نحو 

 .بعقوبة، 4002(، 42، جامعة دٌالى، العدد )مجلة الفتحالمادة"، 

ة المتطرفة (، "أثر إستراتٌجٌة تفكٌر الحال4002ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وحسنان عباس صاحب السعبري، ) -

مجلة القادسٌة فً اآلداب والعلوم فً تعدٌل الفهم الخاطئ للمفاهٌم الفٌزٌائٌة عند طالب الثانً المتوسط"، 

 (.0(، مجلد )0، االصدار)التربوٌة

(، "االستٌعاب القرائً وعالقته بمهار ات التفكٌر البصري لدى طلبة 4000) بدر، عبد الرزاق تركً، -

 ، كلٌة التربٌة، الجامعة المستنصرٌة، بغداد.   ماجستٌر غٌر منشورةرسالة الجامعة"، 

" االستٌعاب القرائً وعالقته بمهارات التفكٌر  (4004) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وماجدة هلٌل العلً، -

جامعة المستنصرٌة، (، ال4004(، السنة )4، العدد )مجلة كلٌة التربٌة األساسٌةالبصري لدى طلبة الجامعة"، 

 بغداد.

 ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان.4"، طالتعلم النشط(، "4004بدٌر، كرٌمان محمد، ) -

األهداف واالختبارات بٌن النظرٌة والتطبٌق فً مناهج وطرق (، "0220البغدادي، محمد رضا، ) -

 "، مكتبة الفالح، بغداد. التدرٌس
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(، "أثر استخدام بعض استراتٌجٌات التغٌر المفهومً فً تعدٌل 4002الدٌن محمد )البلعاوي، حسام سٌف  -

، كلٌة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالمفاهٌم الرٌاضٌة البدٌلة لدى طالب الصف العاشر األساسً بغزة"، 

 التربٌة، الجامعة اإلسالمٌة، غزة.  

 ، دار الفرقان، عمان. 4"، طالنفس التربوي المٌسر فً علم(، "0222بلقٌس، أحمد، وتوفٌق أحمد مرعً، ) -

(، "أثر استخدام أنموذج بوسنر فً التغٌٌر المفاهٌمً لدى طالبات الصف الرابع 4002البٌاتً ، منى زهٌر، ) -

 . ، بعقوبة، كلٌة التربٌة، جامعة دٌالىرسالة ماجستٌر غٌر منشورةالعام فً مادة التارٌخ"، 

فً تعدٌل الفهم   Stofflett & Sstoddartو   4EX2( "أثر انموذجً 4002التمٌمً، أحمد لعٌبً حسٌن، ) -

، اطروحة دكتوراه غٌر منشورةالخاطئ للمفاهٌم الكٌمٌائٌة والتفكٌر عالً الرتبة لطالب المرحلة المتوسطة"، 

 ، بغداد.كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن الهٌثم، جامعة بغداد

(، "أثر إستراتٌجٌة التعلٌم المتماٌز فً تعدٌل التصورات البدٌلة للمفاهٌم 4000التمٌمً، زهٌر عبد إبراهٌم، ) -

، األصمعً، دٌالى -، كلٌة التربٌة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالتارٌخٌة لدى طالبات الصف الرابع األدبً"، 

 .بعقوبة

 "، دار الكتب والوثائق، بغداد.لٌل الكتابالمنهج وتح(، "4002التمٌمً، عواد جاسم محمد، ) -

، دار 0"، طنماذج حٌدثة لتدرٌس المفاهٌم النحوٌة عرض تطبٌقً(، "4002التمٌمً، مٌسون علً جواد، ) -

 الرضوان للنشر والتوزٌع، عمان. 

المنهج والكتاب (، "4000الجابري، كاظم كرٌم، وداود عبد السالم صبري، وزٌنب حمزة راجً، ) -

 ، النعٌمً للطباعة، بغداد. 0"، طًالمدرس

، دار الفكر العربً، 0"، طمدرس القرن الحادي والعشرٌن الفعال(، "4000جابر، جابر عبد الحمٌد، ) -

 القاهرة.

البنائً فً تحصٌل طالب ( Seven E,S)(، "أثر استخدام أنموذج 4002الجورانً، ٌوسف أحمد خلٌل، ) -

(، 20، العدد )مجلة دٌالىٌن فً مادة األحٌاء وتنمٌة تفكٌرهم االبداعً"، الصف الثانً فً معهد إعداد المعلم

 .بعقوبة

(، "استخدام أنموذج بوسنر فً تصحٌح الفهم الخاطئ للمفاهٌم 4002الجوادي، هناء حازم جار هللا ) -

ٌر غٌر رسالة ماجستالرٌاضٌة وأثره فً تنمٌة بعض المهارات الرٌاضٌة لدى طالب معهد إعداد المعلمٌن"، 

 ، كلٌة التربٌة، جامعة الموصل. منشورة

(، "فاعلٌة استراتٌجٌة ما وراء المعرفة فً تعدٌل التصورات البدٌلة للمفاهٌم 4000حبٌب، رحٌمة روٌح، ) -

 ، كلٌة التربٌة، جامعة القادسٌة.رسالة ماجستٌر غٌر منشورةاألحٌائٌة لدى طالبات الصف الخامس العلمً"، 

"، ط، دار الحرٌة للطباعة، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث(، "0220ري، )حمادي، محمد ضا -

 بغداد.
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طرق منهجٌة للتدرٌس الحدٌث، أنواعها واستخداماتها فً التربٌة (، "0222حمدان، محمد زٌاد، ) -

 "، دار التربٌة الحدٌثة، عمان.  الصفٌة

(، "المفاهٌم البدٌلة التً ٌحملها طلبة الصف الحادي عشر حول موضوع 0222الخالدي، موسى محمد، ) -

 ، كلٌة التربٌة، جامعة بٌرزٌت، فلسطٌن.رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالروابط الكٌمٌائٌة"، 

تعدٌل الفهم  (، "أثر انموذجً التعلم البنائً والتعلم التعاونً ف4002ًالخزرجً، نصٌف جاسم عبٌد، ) -

أطروحة دكتوراه غٌر الخاطئ للمفاهٌم الفٌزٌائٌة والتفكٌر االستداللً لدى طالبات معهد اعداد المعلمات"، 

 ، بغداد.كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن الهٌثم ، جامعة بغداد ،منشورة

ري والمنظومً فً ( "فاعلٌة موقع الكترونً على التفكٌر البص4002الخزندار، نائلة، وحسن مهدي، ) -

مناهج التعلٌم  -المؤتمر العلمً الثامن عشر الوسائط المتعددة لدى طالبات كلٌة التربٌة بالجامعة االسالمٌة"، 

 ، جامعة عٌن شمس، جمهورٌة مصر العربٌة. وبناء االنسان العربً

والتوزٌع والطباعة،  ، دار المسٌرة للنشر0"، طتعلٌم العلوم للجمٌع(، "4002خطاٌبة، عبد هللا محمد، ) -

 عمان.

(، "أثر استراتٌجٌتٌن للتغٌر المفاهٌمً لبعض المفاهٌم الفٌزٌائٌة لدى الطلبة فً 0224الخطٌب، قاسم محمد ) -

 ، جامعة الٌرموك، عمان. رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالصف األول الثانوي العلمً"، 

ً ما وراء المعرفة )الخرائط المفاهٌمٌة، وخرائط (، "أثر استخدام استراتٌجٌت4002الخطٌب، محمد أحمد، ) -

العقل(، فً البنٌة المفاهٌمٌة ومهارات التفكٌر البصري فً الرٌاضٌات لدى طالب الصف الثانً المتوسط"، 

، جامعة طٌبة، المدٌنة المنورة، 032 - 002(، ص 4002(، )0(، العدد )42، مجلد )مجلة العلوم التربوٌة

 الرٌاض.  

(، "أثر استراتٌجٌتٌن تدرٌسٌتٌن قائمتٌن على المنحى البنائً فً تحصٌل 4003، سالم عبد العزٌز، )الخوالدة -

، أطروحة دكتوراه غٌر منشورةطالب الصف األول الثانوي العلمً فً مادة األحٌاء واتجاهاتهم نحوها"، 

 جامعة عمان للدراسات العلٌا، عمان. 

(، "المكاملة بٌن استراتٌجٌتً نصوص التغٌٌر المفاهٌمً وخرٌطة 4002ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) -

المجلة األردنٌة فً العلوم المفاهٌم لتدرٌس طالب الصف األول الثانوي العلمً مفاهٌم التنفس الخلوي"، 

 (.3(، المجلد )3، العدد )التربوٌة

(، "فاعلٌة التدرٌس باستخدام نصوص التغٌٌر المفاهٌمً فً الفهم 4002ــــــــــــــــــــــــ، )ـــــــــــــــــ -

(، 42، المجلد )مجلة جامعة دمشقالمفاهٌمً بالبناء الضوئً لدى طالبات الصف األول الثانوي العلمً"، 

 (.0العدد )

 ر الفالح. ، األردن، دا2"، طالمهارات الدراسٌة(،  "0222الخولً، محمد: ) -

(، "فاعلٌة المعلمٌن فً تطبٌق نموذج بنائً فً تدرٌس 4002داود، ضمٌاء سالم، وعمران غانم علً، ) -

، العدد )الرابع والخامس مجلة مركز البحوث التربوٌة والنفسٌةالعلوم للصف الثانً األساسً فً بغداد"، 

 عشر(، بغداد.
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، دار صفاء للنشر والتوزٌع، 0"، طٌة وتطبٌقاتها التربوٌةالنظرٌة البنائ(، "4002الدلٌمً، عصام حسن، ) -

 عمان. 

(، "أثر استخدام نموذج 4002الدهمش، عبد الولً حسٌن، وعبد القوي نعمان، وذكرى علً محمد الفراص، ) -

 المجلة العربٌةباٌبً البنائً فً تعدٌل التصورات البدٌلة لمادة العلوم لدى تلمٌذات الصف الثامن األساسً"، 

 (.4، العدد )للتربٌة العلمٌة والتقنٌة

(، "فعالٌة التدرٌس وفقا لنظرٌة فٌجوتسكً فً اكتساب بعض 4002) ،الدواهٌدي، عزمً عطٌة أحمد -

ٌة التربٌة، الجامعة ، كلرسالة ماجستٌر غٌر منشورةالمفاهٌم البٌئٌة لدى طالبات جامعة األقصى بغزة"، 

 غزة.االسالمٌة، 

(، "فاعلٌة إستراتٌجٌة ما وراء المعرفة فً تعدٌل التصورات البدٌلة 4004الدٌب، محمد محمود دروٌش، ) -

، كلٌة التربٌة، الجامعة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةللمفاهٌم العلمٌة فً العلوم لدى طالب الصف التاسع"، 

 االسالمٌة، غزة.  

نشطة األثرائٌة فً تحصٌل المفاهٌم العلمٌة لدى التلمٌذات (: "أثر استخدام األ4002الراجحً، نور شرف، ) -

 ، جامعة أم القرى ، كلٌة التربٌة، السعودٌة.رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالموهوبات فً العلوم"، 

(، "أثر استراتٌجٌة تنال القمر فً تحصٌل مادة علم األحٌاء والفهم 4002الربٌعً، ٌسرى قاسم طالب ) -

، كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن الهٌثم، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالصف األول"،  القرائً عند طالبات

 ، بغداد.جامعة بغداد

فً تحصٌل طالبات الصف األول  (S.N.I.P.S)(، "أثراستراتٌجٌة 4002الربٌعً، مروة قٌس عبد قدوري ) -

، كلٌة ماجستٌر غٌر منشورة رسالةالمتوسط فً مادة مبادئ علم األحٌاء ومهارات تفكٌرهن البصري"، 

  ، بغداد.التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن الهٌثم ، جامعة بغداد

(، "أثر استخدام ستراتٌجٌات التغٌٌر المفاهٌمً على دافع إنجاز طلبة 4000رداد، أٌمن داود عبد الملك، ) -

كومٌة التابعة لمدٌرٌة تربٌة الصف التاسع فً مادة علم األحٌاء وتحصٌلهم اآلنً والمؤجل فٌها فً المدارس الح

 ، كلٌة الدراسات العلٌا، جامعة النجاح الوطنٌة، نابلس.رسالة ماجستٌر غٌر منشورةوتعلٌم محافظة طولكرم"، 

، مكتبة 0، ط4"، جالتفكٌر وأنواعه )أنماطه((، "4003رزوقً، رعد مهدي، وُسهى إبراهٌم عبد الكرٌم، ) -

 الكلٌة للطباعة والنشر، بغداد.

تدرٌس العلوم (، "4002زوقً، رعد مهدي، وفاء عبد الهادي نجم، وفاضل جبار جودة، )ر -

 ، بغداد.3"، جواستراتٌجٌاته

(، "التصورات البدٌلة للمفاهٌم الرٌاضٌة لدى طلبة الصف العاشر األساسً 4000رصرص، حسن رشاد، ) -

 .، غزة(4(، العدد )03المجلد )(، 4000، سلسلة العلوم اإلنسانٌة )مجلة جامعة األزهر بغزةبغزة"، 

التدرٌس من منظور التفكٌر فوق  -رؤٌة جدٌدة فً التعلم (، "4002الروٌثً، أٌمان محمد أحمد، ) -

 ، دار الفكر، عمان.0"، طالمعرفً
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فً تعدٌل التصورات البدٌلة  L .W .K(، "أثر توظٌف نموذجً بوسنر و.4002الرٌاطً، فاطمة محمد، ) -

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةلبعض المفاهٌم الرٌاضٌة لدى طالب الصف الرابع األساسً بمحافظة رفح"، 

 كلٌة التربٌة، الجامعة االسالمٌة، غزة.

رسالة ماجستٌر غٌر (، "أخطاء الطلبة الشائعة فً المفاهٌم الكٌمٌائٌة"، 0222زامل، عادل حسن، ) -

 ، بغداد.كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم، جامعة بغداد، منشورة

، دار الشروق 0"، طعلم النفس المعرفً(، "4003الزغلول، رافع النصٌر، وعماد عبد الرحٌم الزغلول، ) -

 للنشر والتوزٌع، عمان.

ٌُّر م(، "فاعلٌة استراتٌجٌة مقترحة قا4003، ه0232الزهرانً، محمد بن سعٌد بن مجحود، ) - ئمة على الّتغ

المفهومً فً تعدٌل التصورات البدٌلة عن بعض المفاهٌم النَّحوٌة لدى طالب الصف الثانً المتوسط واحتفاهم 

 ، كلٌة التربٌة، جامعة أُم القرى، الرٌاض. اطروحة دكتوراه غٌر منشورةبها"، 

التعلٌم: البنائٌة منظور بٌن الفلسفة و(، "0224زٌتون، حسن حسٌن، وكمال عبد الحمٌد زٌتون ، ) -

 "، القاهرة.إبستٌمولوجً وتربوي

 ، دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان.0"، طأسالٌب تدرٌس العلوم(، "0222)زٌتون، عاٌش محمود،  -

ٌّة واستراتٌجٌات تدرٌس العلوم(. "4002) ـــــــــــــــــــــــــــ،ـــــ - ، دار الشروق للنشر 0"، طالنظرٌة البنائ

 والتوزٌع، عمان.

، المكتب العلمً للكمبٌوتر 0"، طتدرٌس العلوم من منظور البنائٌة(، "4000زٌتون، كمال عبد الحمٌد، ) -

 والنشر والتوزٌع، االسكندرٌة. 

 ، عالم الكتب، القاهرة. 4"، طتدرٌس العلوم للفهم )رؤٌة بنائٌة((، "4002، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

، دار الفكر للطباعة والنشر 2"، طالتعلم والتعلٌم الصفً(: "0222زٌود، نادر فهمً، وأخرون، )ال -

 والتوزٌع، عمان. 

، 0"، طاالتجاهات الحدٌثة فً طرائق التدرٌس(، "4002السامرائً، قصً محمد، ورائد إدرٌس الخفاجً، ) -

 دار دجلة، عمان. 

ستراتٌجٌة تفكٌر الحالة المتطرفة فً تعدٌل الفهم الخاطئ (، "أثر 4002السعبري، حسنان عباس صاحب، ) -

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةللمفاهٌم الفٌزٌائٌة عند طالب الثانً المتوسط ومهارات تفكٌرهم األساسٌة"، 

 ، بغداد.كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم، جامعة بغداد

مطابع التعلٌم العالً،  ،0ط "،درٌس العلوم االجتماعٌةالطرق الخاصة فً ت(: "0220سعد، نهاد صبٌح، ) -

 بغداد.  

 ، مكتبة األمٌر، بغداد.0"، طما وراء المعرفة(، "4004السالمً، عامر سالم عبٌد، ) -
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(، "أثر استخدام ثالث استراتٌجٌات تدرٌسٌة فً تصحٌح المفاهٌم 0222السنجاري، عبد الرزاق ٌاسٌن، ) -

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ، اطروحة دكتوراه غٌر منشورةطلبة المرحلة الجامعٌة"، الفٌزٌائٌة الخاطئة لدى 

 ، بغداد.ابن الهٌثم، جامعة بغداد

(، "فاعلٌة التدرٌس باستراتٌجٌة 4004السودانً، عبد الكرٌم عبد الصمد، قاسم طالب شمران الخزاعً، ) -

رسالة المتشابهات فً مهارات التفكٌر البصري فً مبادئ األحٌاء لدى طالب الصف األول المتوسط"، 

 ، كلٌة التربٌة، جامعة القادسٌة، القادسٌة.غٌر منشورة ماجستٌر

(، "أثر ستراتٌجٌات التغٌر المفهومً الصفٌة لبعض المفاهٌم الكٌمٌائٌة لدى طالب الصف 4000)شبر، خلٌل  -

 (، المنامة. 3(، الجزء )42، العدد )مجلة كلٌة التربٌةاألول الثانوي العلمً"، 

"، ط المصرٌة اللبنانٌة، معجم المصطلحات التربوٌة والنفسٌة(، "4003شحاته، حسن، وزٌنب النجار، ) -

 القاهرة.

(، "أثر استراتٌجٌات التعلم البصري فً اكتساب المفاهٌم الفٌزٌائٌة 4002الشهٌلً، عامر فٌصل علً، ) -

، كلٌة التربٌة للعلوم رسالة ماجستٌر غٌر منشورةوالتفكٌر البصري عند طالب الصف الرابع العلمً"، 

 الصرفة / ابن الهٌثم، جامعة بغداد، بغداد.

(، "أثر توظٌف المدخل المنظومً فً تنمٌة المفاهٌم ومهارات التفكٌر البصري 4000الشوبكً، فداء ) -

، كلٌة التربٌة، الجامعة االسالمٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةبالفٌزٌاء لدى طالبات الصف الحادي عشر"، 

 غزة. 

ٌة باستخدام (، "تصحٌح التصورات البدٌلة لبعض المفاهٌم العلم0222شهاب، منى، وأمٌنة الجندي، ) -

الجمعٌة لطالب الصف األول الثانوي فً مادة الفٌزٌاء واتجاههم نحوها"،  Vنموذجً التعلم البنائً والشكل 

 (، االسماعٌلٌة. 4، المجلد)( ٌولٌو/ حزٌران21 - 21المصرٌة للتربٌة العملٌة، المؤتمر العلمً الثالث )

برنامج تدرٌبً وفقا الستراتٌجٌات التعلٌم البصري  (، "بناء4002الشٌخ، غادة شرٌف عبد الحمزة شرٌف، ) -

أطروحة المعلمٌن فً قسم العلوم العامة واثره فً ادائهم التدرٌسً والتفكٌر البصري لتالمذتهم"،  –للطلبة 

 ، بغداد.كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم، جامعة بغداد، دكتوراه غٌر منشورة

(، "أثر استراتٌجٌات التغٌر المفهومً الصفٌة لبعض المفاهٌم 0222، محمد، وقاسم الخطٌب، )صبارٌنً -

 (.22، العدد )رسالة الخلٌج العربًالفٌزٌائٌة لدى الطالب فً الصف األول الثانوي العلمً"، 

 "، ط، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت. المعجم الفلسفًصلٌبا، جمٌل )د. ت.(، " -

(، "أثر استخدام استراتٌجٌة التعلم التولٌدي فً عالج التصورات البدٌلة لبعض 4002سلمان، )ضهٌر، خالد  -

لٌة التربٌة، الجامعة ، كرسالة ماجستٌر غٌر منشورةالمفاهٌم الرٌاضٌة لدى طالب الصف الثامن األساسً"، 

 غزة. االسالمٌة،
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ات التواصل الرٌاضً على تنمٌة (، "أثر برنامج مقترح فً مهار4000طافش، إٌمان أسعد عٌسى، ) -

رسالة التحصٌل العلمً ومهارات التفكٌر البصري فً الهندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسً بغزة"، 

 ، كلٌة التربٌة، جامعة األزهر، غزة.ماجستٌر غٌر منشورة

لتفكٌر البصري (، "أثر استخدام استراتٌجٌة شكل البٌت الدائري فً تنمٌة ا4002الطراونة، محمد حسن ) -

، الجامعة األردنٌة، مج مجلة دراسات العلوم التربوٌةلدى طالب الصف التاسع األساسً فً مبحث الفٌزٌاء"، 

 . 202 - 222(، ص 4(، العدد )20)

، دار األمل للنشر 0"، طالبنٌة المعرفٌة الكتساب المفاهٌم تعلُمها وتعلٌُمها(، "4002الطٌطً، محمد حمد، ) -

 ربد.والتوزٌع، أ

(، "أنماط التفكٌر الرٌاضً وعالقتها بالذكاء المكانً البصري 4002العامري، سلوى محسن حمد، ) -

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالرٌاضً عند طالبات الصف الرابع العلمً"، 

 ، بغداد.الهٌثم، جامعة بغداد

موذج جانٌه فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة واستبقائها لدى طالبات (، "أثر أن4004العبادي، سلمى مجٌد ) -

 .، بعقوبة، كلٌة التربٌة، جامعة دٌالىرسالة ماجستٌر غٌر منشورةالصف الثانً المتوسط"، 

األنماط المنهجٌة وتطبٌقاتها فً العلوم االنسانٌة (، 4002زنكنة، ) حقً ، وعدنانحسٌن عبد الرحمن، أنور -

 دار الكتب والوثائق، بغداد.، والتطبٌقٌة

(، "مقرونٌة كتاب علم األحٌاء للصف األول المتوسط وعالقتها بتحصٌل 4002) ،عبد الرحمن، زٌنب محمد -

، كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن الهٌثم، جامعة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالطلبة ودافعٌتهم نحو المادة"، 

   ، بغداد.بغداد

(، "فاعلٌة نموذج التعلم البنائً فً تعدٌل التصورات البدٌلة حول بعض 4004الملك، ) عبد الرحمن، عبد -

، العدد مجلة العلوم التربوٌةمفاهٌم ومبادئ الوراثة البٌولوجٌة واالتجاهات نحوها لدى الطالبات المعلمات"، 

(3.) 

، دار الفكر 0"، طعلوماالتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس ال(، "4000)، عبد السالم، عبد السالم مصطفى -

 العربً، القاهرة.

(، "فعالٌة أنموذج بنائً مقترح فً تصوٌب تصورات تالمٌذ 4002)ـــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

المؤتمر السنوي التاسع لمعلمً العلوم والرٌاضٌات فً الفترة الصف الخامس االبتدائً عن مفهوم الطاقة"، 

 . بٌروت.، الجامعة األمرٌكٌة2115تشرٌن الثانً  11 - 11

ماهٌة المفاهٌم وأسالٌب تصحٌح المفاهٌم (، "4004عبد الصاحب، إقبال مطشر، أشواق نصٌف جاسم، ) -

 ، دار صفا للنشر والتوزٌع، عمان. 0"، طالمخطوءة

فً حل المشكالت لدى طلبة (، "أثر ستراتٌجٌات ما وراء المعرفة 4002عبد اللطٌف، ذكرى عبد الحافظ، ) -

 ، جامعة تكرٌت.رسالة ماجستٌر غٌر منشورةمعاهد المعلمٌن"، 
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(، "التصورات الخاطئة لبعض المفاهٌم البٌئٌة لدى فئات متنوعة من األفراد 4000عبد المسٌح، عبد، ) -

كلٌة التربٌة،  (،2(، الجزء )42، العدد )مجلة كلٌة التربٌةوتصوٌب بعضها لدى طالب المرحلة الثانوٌة"، 

 جامعة عٌن الشمس. 

استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم فً سٌاق ثقافة الجودة أطر مفاهٌمٌة ونماذج (، "4002عبٌد، ولٌم، ) -

 ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان.0"، طتطبٌقٌة

، دٌبونو 4"، طشرٌناستراتٌجٌات فً القرن الحادي والع(، "4002عبٌدات، ذوقان، وسهٌلة أبو سمٌد ) -

 للطباعة والنشر والتوزٌع، عمان.

(، "أثر استراتٌجٌة النمذجة فً تحصٌل مادة مبادئ علم األحٌاء والذكاء 4002العبٌدي، فرقد محمد غفوري ) -

، كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ رسالة ماجستٌر غٌر منشورةاالجتماعً عند طالب الصف األول المتوسط"، 

 ، بغداد.معة بغدادابن الهٌثم، جا

(، "أثر التدرٌس باستخدام االستقصاء الموجه وطرٌقتً المناقشة والمحاضرة 0222العبٌدي، ناٌف مزعل، ) -

، كلٌة التربٌة/ ابن رشد، جامعة اطروحة دكتوراه غٌر منشورةفً اكتساب طالب الصف األول المتوسط"، 

 ، بغداد.بغداد

، دار المسٌرة للنشر 3"، طلنفس المعرفً النظرٌة والتطبٌقعلم ا(، "4004العتوم، عدنان ٌوسف، ) -

 والتوزٌع، عمان.

، عالم 0"، طتصمٌم التدرٌس بٌن النظرٌة والتطبٌق( "4002العدوان، زٌد سلٌمان، ومحمد فؤاد الحوامدة، ) -

 الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع، أربد.

فً تصحٌح المفاهٌم الجغرافٌة ذات الفهم  (، "أثر أنموذج وودز4000العزاوي، ماهر لطٌف حسٌن، ) -

، ، كلٌة التربٌة / ابن رشد، جامعة بغدادرسالة ماجستٌر غٌر منشورةالخاطئ لدى الصف األول المتوسط"، 

  بغداد.

 ، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان. 0"، طتنظٌم بٌئة التعلم(، "4002عطٌة، محسن، ) -

، دار المناهج للنشر والتوزٌع، 0"، طالحدٌثة وطرائق التدرٌسالمناهج (، "4003عطٌة، محسن علً، ) -

 عمان.

، الدار المنهجٌة، 0"، طالبنائٌة وتطبٌقاتها إستراتٌجٌات تدرٌس حدٌثة(، "4002ـــــــ، )ـــــــــــــــــــــ -

 عمان. 

وأسالٌب تعلٌمه التفكٌر أنماطه ونظرٌاته (، "4004ومنتهى مطشر عبد الصاحب، ) العفون، نادٌة حسٌن، -

 ، دار صفا للنشر والتوزٌع، عمان.0"، طوتعلمه

فً تعدٌل التصورات البدٌلة   .K. W. L(، "أثر توظٌف استراتٌجٌة 4003العفٌفً، أمانً محمد حسن، ) -

، كلٌة التربٌة، جامعة األزهر، رسالة غٌر منشورةللمفاهٌم التكنولوجٌة لدى طالبات الصف السابع األساسً"، 

 غزة.
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 دار النهضة العربٌة، بٌروت. ،"نحو تقوٌم أفضل(، "4000عقل، أنور، ) -

(، "تصمٌم وتجرٌب أنموذج تعلٌمً نسقً لكفاٌات االحصاء 0222عالم، صالح الدٌن محمود، ) -

 ، جامعة األزهر. مجلة العلوم االجتماعٌةالسٌكولوجً باالستعانة بمدخل التقوٌم محكً المرجع"، 

، دار الفكر العربً للطبع 0"، طالقٌاس والتقوٌم التربوي والنفسً(، "4000)، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 والنشر، القاهرة.

 ، دار األمل للنشر والتوزٌع، أربد.4فً العملٌة التدرٌسٌة، ط(، القٌاس والتقوٌم 0222عودة، أحمد سلٌمان، ) -

(، "أثر استخدام استراتٌجٌات التغٌٌر المفاهٌمً فً إكساب طالب الصف 0224العٌاصرة، أحمد حسن، ) -

 عمان.  جامعة الٌرموك. ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةاألول الثانوي العلمً الفهم السلٌم لمفهوم القوة"، 

مٌة وعملٌات البنائٌة فً اكتساب المفاهٌم العل V(، "أثٌر استراتٌجٌة الشكل 4002العٌسوي، توفٌق إبراهٌم، ) -

 ، كلٌة التربٌة، الجامعة اإلسالمٌة، غزة. رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالعلم لدى طالب السابع األساسً بغزة"، 

تعلمً وفقاً لألنموذج المعرفً فً تنمٌة  –(، "فاعلٌة تصمٌم تعلٌمً 4000الغراوي، محمد مهدي صخً، ) -

مهارات التفكٌر العلٌا وتعدٌل التصورات الخاطئة والتحصٌل النوعً فً مادة الفٌزٌاء لدى طلبة كلٌة التربٌة 

   لصرفة / ابن الهٌثم، جامعة بغداد، بغداد.كلٌة التربٌة للعلوم ا، أطروحة دكتوراه غٌر منشورةاألساسٌة"، 

( "التصورات البدٌلة للمفاهٌم الفٌزٌائٌة لدى طلبة الصف الحادي عشر وعالقتها 4002الح، )الغلٌظ، هبة ص -

 غزة. لٌة التربٌة، الجامعة االسالمٌة،، كرسالة ماجستٌر غٌر منشورةباالتجاه نحو مادة الفٌزٌاء"، 

خطاء المفاهٌمٌة (. "أثر تدرٌس الكٌمٌاء بالخرائط المعرفٌة على تقوٌم األ4004الفرا، معمر إرحٌم، ) -

، كلٌة التربٌة، جامعة األقصى رسالة ماجستٌر غٌر منشورةوخفض قلق االختبار لدى تالمٌذ الصف التاسع"، 

 بالتنسٌق مع جامعة عٌن شمس، غزة.  

(،"أثر استخدام انموذج التعلم التولٌدي والعصف الذهنً فً تنمٌة المفاهٌم 4004فنونه، زاهر نمر محمد ) -

، كلٌة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةو األحٌاء لدى طالب الصف الحادي عشر بمحافظة غزة"، واالتجاه نح

 التربٌة، الجامعة االسالمٌة، غزة.

اتجاهات حدٌثة للبحث فً تدرٌس العلوم والتربٌة العلمٌة، قضاٌا بحثٌة (، "4000قرنً، زبٌدة محمد، ) -

 "، المكتبة العصرٌة، عمان.ورؤى مستقبلٌة

، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، 0"، طالنظرٌة المعرفٌة فً التعلم(، "4003ٌوسف، )قطامً،  -

 عمان. 

، دار المسٌرة للنشر 0"، طاستراتٌجٌات التعلم والتعلٌم المعرفٌة(، "4003قطامً، ٌوسف محمود، ) -

 والتوزٌع والطباعة، عمان.

 "، دار المطبوعات، االسكندرٌة. العلوم األساسٌات فً تدرٌس(، "4002قالدة، فؤاد سلٌمان ) -

 ، دار دجلة، عمان.0، ططرق تدرٌس العلوم(، 4002كاتوت، سحر أمٌن، ) -
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(، "فاعلٌة توظٌف استراتٌجٌة البٌت الدائري فً تنمٌة المفاهٌم، 4004الكحلوت، آمال عبد القادر أحمد، ) -

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةدي عشر بغزة"، ومهارات التفكٌر البصري بالجغرافٌا لدى طالبات الصف الحا

 كلٌة التربٌة، الجامعة االسالمٌة، غزة.

(، "استخدام استراتٌجٌات النظرٌة البنائٌة المدعمة بالحاسوب 4002الكنانً، حسن كامل رسن محمد، ) -

ضٌات"، وأثرها فً التحصٌل وتنمٌة مهارات الِحّس العددي لدى طالب المرحلة المتوسطة فً مادة الرٌا

  .، بغدادكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم، جامعة بغداد، اطروحة دكتوراه غٌر منشورة

(، "مفاهٌم خاطئة بخصوص مبادئ البٌئة واألصل التكوٌنً للمادة الحٌة"، 0222الكٌالنً، صفا أمٌن زٌد، ) -

 (.2(، العدد )40، مجلد )مجلة الدراسات

(، "دراسة اكتشافٌة عن المفاهٌم البدٌلة التً فً حوزة معلمً المرحلة 0222ــــــــ، )ـــــــــــــــــــــــــ -

(، 30، جامعة المنصورة، عدد )مجلة كلٌة التربٌةاالبتدائٌة عن عالقة الحرارة بالضغط عند ثبوت الحجم"، 

 المنصورة.

(، "أثر استخدام الوسائل المتعددة فً تعدٌل التصورات البدٌلة للمفاهٌم 4002اللولو، فدوى صبحً، ) -

، كلٌة التربٌة، الجامعة االسالمٌة، رسالة غٌر منشورةالتكنولوجٌة لطالبات الصف السادس األساسً بغزة"، 

 غزة. 

، دار 0، ط"استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم )نماذج وتطبٌقات((، "4000محمد، آمال جمعة عبد الفتاح، ) -

 الكتاب الجامعً، العٌن.

(، "أثر أنموذجٌن من دورة التعلم لتدرٌس المفاهٌم األحٌائٌة فً 4003محمد، جبار أحمد عبد الرحمن، ) -

كلٌة التربٌة للعلوم ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالتحصٌل والمٌول العلمٌة لطالب الصف الثانً المتوسط"، 

  .، بغدادبغدادالصرفة / ابن الهٌثم، جامعة 

(، أثر استخدام استراتٌجٌات التغٌر المفهومً فً تطوٌر مستوى المعرفة 0222محمد، رفعت محمود ) -

وتطبٌق مفاهٌم الحرارة واالحتفاظ بها لدى طلبة الفرقة الثالثة شعبتً التعلٌم االبتدائً علوم )الطبٌعة 

 .، قنا(00العدد )، كلٌة التربٌة بقنا، مجلة العلوم التربوٌةوالكٌمٌاء(، 

، دار المسٌرة للنشر 0"، طالمناهج التربوٌة الحدٌثة(، "4000مرعً، توفٌق أحمد، ومحمد محمود الحٌلة، ) -

 والتوزٌع والطباعة، عمان.

(، "أثر استراتٌجٌة نصوص التغٌٌر المفاهٌمً فً اكتساب طالب 4004المساري، صبار سعود عبد، ) -

، كلٌة التربٌة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةدبٌة فً مادة األدب والنصوص"، المرحلة المتوسطة للمفاهٌم األ

 .، بعقوبةللعلوم االنسانٌة، جامعة دٌالى

(، "أثر استخدام نموذج التعلم البنائً فً تعدٌل المفاهٌم البدٌلة وتحصٌل 4002مسعف، نادٌة إبراهٌم ) -

، كلٌة التربٌة، الجامعة ماجستٌر غٌر منشورة رسالةطالبات الصف السابع األساسً فً موضوع الكثافة"، 

 االسالمٌة، غزة.
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(، "أثر أنموذجً دراٌفر وبوسنر فً تصحٌح المفاهٌم 4000المسعودي، محمود حمزة عبد الكاظم، ) -

، كلٌة التربٌة/ ابن أطروحة دكتوراه غٌر منشورةالمخطؤة لدى طالب الصف الثالث معاهد إعداد المعلمٌن"، 

 .، بغدادبغداد رشد، ، جامعة

 "، دار الزهران للنشر والتوزٌع، عمان.القٌاس والتقوٌم فً التربٌة والتعلٌم(، "4002مشعان، هادي، ) -

(، "أثر استخدام خرائط المفاهٌم فً تصحٌح األخطاء الشائعة لدى طلبة 0222المشهدانً، ُسهى إبراهٌم ) -

/ ابن كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة، دكتوراه غٌر منشورة اطروحةالصف الثانً متوسط فً المفاهٌم الكٌمٌائٌة"، 

 ، بغداد.الهٌثم، جامعة بغداد

"، دار الٌازوري العلمٌة طرائق ونماذج تعلٌمٌة فً تدرٌس الرٌاضٌات(، " 4000المشهدانً، عباس ناجً ) -

 للنشر والتوزٌع، عمان.  

العلوم على وفق النظرٌة البنائٌة لتحسٌن أدائهم  ( "فاعلٌة برنامج تدرٌبً لمعلم4002ًمكاون، حسٌن سالم، ) -

، كلٌة التربٌة للعلوم اطروحة دكتوراه غٌر منشورةالتدرٌسً وتنمٌة عملٌات العلم وعالقته بتحصٌل تالمذتهم"، 

 ، بغداد.الصرفة/ ابن الهٌثم، جامعة بغداد

 دار المسٌرة، عمان. ، 4، طمناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس(، 4004ملحم، سامً محمود، ) -

(، "أثر استخدام المحاكاة الحاسوبٌة فً تعدٌل 4002ملكاوي، آمال رضا، وراشد بن جمعة المعمري، ) -

مجلة التصورات الفٌزٌائٌة البدٌلة المتعلقة بالحركة الدورٌة لدى طلبة الصف الحادي عشر فً سلطنة عمان"، 

 (، مسقط.4(، العدد )00وس، المجلد )، جامعة السلطان قابالدراسات التربوٌة والنفسٌة

(، "أثر أنموذج ستٌبانز فً تعدٌل المفاهٌم النحوٌة الخاطئة لدى 4002المنشداوي، مرٌم ٌاسر كاظم، ) -

، كلٌة التربٌة األساسٌة، الجامعة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةطالبات معهد إعداد المعلمات فً مٌسان"، 

 المستنصرٌة.

(، "أثر استخدام أنموذجً الدورة التعلٌمٌة وبوسنر فً التغٌٌر المفاهٌمً 0222أحمد، )المولى، مأرب محمد  -

كلٌة ، أطروحة دكتوراه غٌر منشورةفً مادة الفسلجة الحٌوانٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة، جامعة الموصل"، 

 ، بغداد.التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم، جامعة بغداد

(، "تدرٌس العلوم من خالل األفكار البدٌلة التً ٌحملها طلبة المرحلة 4003ون )المومنً، إبراهٌم، وأخر -

 .  ، ب. م(0، العدد )42، مجلد دراسات العلوم التربوٌةاألساسٌة"، 

(، "فاعلٌة استخدام برمجٌات تعلٌمٌة على التفكٌر البصري والتحصٌل فً 4002مهدي، حسن ربحً، ) -

، كلٌة التربٌة، الجامعة رسالة ماجستٌر غٌر منشورةتكنلوجٌا المعلومات لدى طالبات الصف الحادي عشر"، 

 االسالمٌة، غزة.

ٌلة عن بعض مفاهٌم الوراثة لدى طالب (، "التصورات البد4002الناشري، محمد بن أحمد بن محمد، ) -

، كلٌة التربٌة، جامعة أُم القرى، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالصف الثالث المتوسط بمحافظة القنفذة"، 

 . ، ب. مالسعودٌة
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(، "أثر استعمال أنموذج دراٌفر فً تغٌٌر المفاهٌم العلمٌة ذات الفهم الخاطئ 4000ناصر، إبراهٌم محًٌ، ) -

 .، بابل(02(، مجلد )3، العدد )ةمجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانٌالصف األول المتوسط"، لدى طالب 

(، "أثر أنموذج ستٌبانز فً تعدٌل الفهم الخاطئ للمفاهٌم الفٌزٌائٌة عند طالبات 4002ناصر، دٌانا عالء، ) -

تربٌة للعلوم الصرفة / ابن كلٌة ال، رسالة ماجستٌر غٌر منشورةالصف الرابع العلمً وذكائهن االجتماعً"، 

 ، بغداد.الهٌثم، جامعة بغداد

 "، دار الٌازوري، عمان.األسالٌب الحدٌثة فً التعلٌم والتعلم(، "4002نبهان، ٌحٌى، ) -

(، "أثر أنموذج دٌفز فً التفكٌر البصري لدى طالب الصف الرابع األدبً فً 4002نزال، حٌدر خزعل، ) -

، العدد 4002، جامعة بابل، نٌسان/ تربٌة األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌةمجلة كلٌة المادة التأرٌخ"، 

(42.) 

(، "أثر برنامج قائم على استراتٌجٌة المنظمات الشكلٌة فً اكتساب المفاهٌم 4002هادي، خالد راهً، ) -

ٌة، الجامعة ، كلٌة التربٌة األساساطروحة دكتوراه غٌر منشورةالنحوٌة لطلبة الصف الرابع األدبً"، 

 المستنصرٌة، بغداد. 

( "أثر استخدام التعلم التعاونً فً تغٌٌر مفاهٌم الطلبة للصف السادس 0222الهرمزي، جانٌت نٌسان متى، ) -

 ، الجامعة االردنٌة، عمان. رسالة ماجستٌر غٌر منشورةأجهزة الجسم"،  –األساسً للمفهوم الباٌولوجً 

 ، دار الكتاب الجامعً، عمان. 4"، طتدرٌس العلوم فً المرحلة األساسٌة أسالٌب(، "4000الهوٌدي، زٌد، ) -

المدخل البنائً نماذج واستراتٌجٌات فً تدرٌس (، "4004ٌاسٌن، واثق عبد الكرٌم، وزٌنب حمزة راجً، ) -

 ، مكتبة نور الحسن، بغداد.0"، طالمفاهٌم العلمٌة
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 أ( -0ملحق )

 كتاب تسهٌل المهمة من الكلٌة
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 ب( -0ملحق )

 كتاب تسهٌل المهمة / مدٌرٌة تربٌة الرصافة/ الثانٌة
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 (1ملحق )

 المدرسٌن والمدرسات لتحدٌد مشكلة البحثاستبانة استطالع رأي 

                                                

 جامعة بغداد              

   الهٌثم                                                         التربٌة للعلوم الصرفة/ ابنكلٌة 

 ةقسم العلوم التربوٌة والنفسٌ    

 "1ٔالدورة " ماجستٌر طرائق تدرٌس علوم الحٌاة

 

 ي لتحدٌد مشكلة البحثأاستبانة استطالع الر

 تحٌة طٌبة:

والمشرفٌن بخصوص البحث المدرسٌن والمدرسات االساتذة األفاضل راء أالستطالع      

فً تعدٌل التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة  (S .M .C).الموسوم بـــ "أثر ستراتٌجٌة 

ضع الباحث بٌن ٌ .األحٌاء ومهارات تفكٌرهم البصري"لطالب الثانً المتوسط فً مادة علم 

  تٌة:آلسئلة اي حول األأٌدٌكم استطالع الر

 .علم األحٌاء؟ ادةب فً مٌكم بمستوى تحصٌل الطالأما هو ر /ٔس 

كطرٌقة تدرٌس ( C.M.S) ٌة التعدٌل المفاهٌمًهل لدٌك معرفة سابقة عن ستراتٌج/ ٕس 

 .حدٌثة؟

فً ( C.M.S) ٌة التعدٌل المفاهٌمًهل باإلمكان اعتماد ستراتٌج/ إذا كان الجواب ))نعم(( ٖس 

 .األحٌاء؟تدرٌس مادة علم 

 / هل لدٌك معرفة مسبقة بالتصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة؟.ٗس 

 .هل لدٌك معرفة مسبقة بمهارات التفكٌر البصري؟/ ٘س

والتفكٌر والتصورات البدٌلة  (S .M .C).ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً  تعرٌف كل من   

 :، ومهارات التفكٌر البصريالبصري

وهً  :Cognitive Modification Strategy .(S .M .C) :المفاهٌمًتعدٌل ستراتٌجٌة ال

استراتٌجٌة معرفٌة مبنٌة على أن المتعلم ٌحتاج إلى أن ٌمر بخبرات حتى ٌتم تعدٌل المفاهٌم 

 (97: ٖٕٔٓ)قطامً:                       المستخرجة التً تكونت لدٌه، أو تغٌٌرها.         
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لدى الطالب من تصورات ومعارف وأفكار فً بنٌتهم المعرفٌة عن  هً "ما التصورات البدٌلة:

 Chambers andبعض المفاهٌم والظواهر ال تتفق مع التفسٌرات العلمٌة السلٌمة".         )

Andra, 1997: p113) 

 

مستوى الذي ٌثٌر العقل باستخدام مثٌرات النمط من أنماط التفكٌر على  وه التفكٌر البصري:

ألدراك العالقة بٌن المفاهٌم المتعلقة بوحدة ما، وهو ٌجمع بٌن أشكال االتصال البصرٌة بصرٌة 

لموضوعات واللفظٌة فً األفكار، باإلضافة إلى أنه وسٌط لالتصال والفهم األفضل لرؤٌة ا

 (ٖٔ، ص ٕٔٔٓ زبٌدة محمد،، قرنً) المعقدة والتفكٌر فٌها.

نقوم بها من أجل جمع المعلومات وحفظها أو  هً العملٌات التً مهارات التفكٌر البصري:

تخزٌنها وذلك من خالل إجراءات التحلٌل والتخطٌط والتقٌٌم والوصول إلى استنتاجات وصنع 

    القرارات.     

 (7ٕٙ: ٖٕٔٓ)رزوقً، رعد مهدي، سهى إبراهٌم عبد الكرٌم،                             

. مهارة تحلٌل الشكل. ٕمهارة التعرف على الشكل ووصفه. . ٔ هً: مهارات التفكٌر البصري

    . مهارة استخالص المعانً.٘. مهارة االدراك وتفسٌر الغموض.ٗ . مهارة ربط المعلومات .ٖ

 (99ٔ-9ٙٔ ،ٕٕٔٓوعبد الصاحب ، ،)العفون                                             

 

 . ............................ الدرجة العلمٌة:    . .........................ضل:   االستاذ الفا

 ... .مكان العمل:   ...........................   ....... .االختصاص:   .....................

 

 

 لكم خالص الشكر واالمتنان                                                          

 

 الباحث/            /                                                      المشرف         

 معد سلمان ٌاسٌن                                                                                             أ. م. د.           

 ط. ت. علوم الحٌاة                  أحمد عبٌد حسن                                        
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 (2ملحق )

 المدرسٌنوسماء المدرسات أ

 ةاسم المدرس درسسم الُمدرسة/ المُ أ ت

هاشم/ مدرس  عطوان تغرٌد ٔ

 مساعد

 للبنات الشمائل ثانوٌة

زهراء رضٌوي كاظم/ مدرس  ٕ

 مساعد

 وزارة التربٌة

 للبنٌن مٌثم التمارمتوسطة  ابتسام لفتة حسن ٖ

 نابغة للبنٌنمتوسطة ال أسٌل إبراهٌم ٗ

 نابغة للبنٌنمتوسطة ال بان محمد كطان ٘

 للبنات ة الشٌماءمتوسط بٌداء صبري محمود ٙ

 صفً الدٌن الحلً للبنٌنة متوسط حمٌد شهاب حمد الباوي 9

 للبنٌن مٌثم التمارمتوسطة  حٌدر عبد العباس برٌسم 1

 للبنات ة الشٌماءمتوسط رجاء هادي عبد السٌد 7

 للبناتلشمائل ثانوٌة ا رشا عبد النبً لعٌبً ٓٔ

 نداء السالم للبنٌنمتوسطة  زٌنب فلٌح حسن ٔٔ

 نداء السالم للبنٌنمتوسطة  سناء خلٌل إبراهٌم ٕٔ

 للبنات ة الشٌماءمتوسط سهام صبار عوٌد ٖٔ

 ة صفً الدٌن الحلً للبنٌنمتوسط فضٌلة ناصر حسٌن ٗٔ

 للبنات ة الشٌماءمتوسط نوال جوٌج ٘ٔ
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  (3ملحق )

 وطبٌعة االستشارة أسماء السٌدات والسادة الخبراء والمحكمٌن

اللقب  االسم ت
 العلمً

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ مكان العمل التخصص

احسان علٌوي  ٔ
 ناصر

القٌاس  .أ .د
 والتقوٌم

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم 

*   * * 

ط. ت. علوم  .أ .د بتول محمد جاسم ٕ
 الحٌاة

التربٌة  كلٌة لجامعة المستنصرٌة/ا
 األساسٌة

* * * * * 

علم النفس  أ. د. حٌدر كرٌم سكر ٖ
 التربوي

لجامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة ا
 األساسٌة

   * * 

حٌدر مسٌر حمد  ٗ
 هللا

ط. ت. علوم  أ. د.
 الحٌاة

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

* * * * * 

ط. ت.  أ. د. رائد باٌش كطران ٘
 العلوم

 * * * * * جامعة سومر

فاطمة عبد االمٌر  ٙ
 الفتالوي

علوم . ط .ت أ .د
 الحٌاة

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

* * * * * 

ماجدة ابراهٌم  9
 الباوي

 .ط. ت أ. د.
 فٌزٌاء

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

 * * *  

محمد كاظم جاسم  1
 الجٌزانً

القٌاس  .أ .د
 والتقوٌم

لجامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة ا
 األساسٌة

   * * 

ناجً محمود  7
 ناجً النواب 

علم نفس  .أ .د
 الشخصٌة

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

   * * 

نادٌة حسٌن ٌونس  ٓٔ
 العفون

علوم  .ط. ت .أ .د
 الحٌاة

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

* * * * * 

نبٌل عبد الغفور  ٔٔ
 عبد المجٌد

القٌاس  .أ .د
 والتقوٌم

 * *    لجامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة ا

بلقٌس حمود كاظم  ٕٔ
 الحجامً

القٌاس  . د.أ.م
 والتقوٌم

رشد  ابنجامعة بغداد/ كلٌة التربٌة 
  للعلوم االنسانٌة

*   * * 

 وادي جبار ٖٔ
 باهض

االرشاد  م. د.أ.
 النفسً

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

   *  

رعد محمود  ٗٔ
 نصٌف

جٌوكٌمٌاء  ..د.م أ
 بٌئٌة

ابن  / للعلوم الصرفةكلٌة التربٌة 
 الهٌثم

  * *  
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سالم عبد هللا  ٘ٔ
 سلمان

ط. ت. علوم  أ. م.د.
 الحٌاة

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

* * * * * 

علم النفس  .أ.م .د سحر هاشم محمد ٙٔ
 التربوي

 * *   * المستنصرٌة/ كلٌة التربٌةالجامعة 

سوزان درٌد أحمد  9ٔ
 زنكنة

 ..تط  .أ.م .د
 كٌمٌاء

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

* * * *  

مناهج  .أ.م .د شذى عادل فرمان 1ٔ
وطرائق 
 تدرٌس

رشد  ابنجامعة بغداد/ كلٌة التربٌة 
 للعلوم االنسانٌة

*   * * 

علم النفس  م. د.أ. علً مطلب طالب 7ٔ
 التربوي

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

   * * 

ط. ت. علوم  د.م. أ. علً رحٌم محمد ٕٓ
 حٌاة

 * * * * * جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة

ط. ت.  م. د.أ. فائق ناجً عطٌة ٕٔ
 رٌاضٌات

 *  * *  جامعة تكرٌت/ كلٌة التربٌة للبنات

علم النفس  م .د أ. فاضل جبار جودة ٕٕ
 التربوي

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

   *  

فاضل عبٌد  ٖٕ
 حسون الموسوي

ط. ت.  م. د.أ.
 العلوم

   * *  جامعة كربالء/ كلٌة التربٌة

 .ط .ت .أ.م .د كامل كرٌم عبٌد ٕٗ
 كٌمٌاء

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

*   * * 

علم النفس  .أ.م .د لٌث محمد عٌاش ٕ٘
 التربوي

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

   * * 

علم النفس  .أ.م .د ماجدة هلٌل العلً ٕٙ
 التربوي

 * *    المستنصرٌة/ كلٌة التربٌةالجامعة 

منتهى مطشر عبد  9ٕ
 الصاحب

علم النفس  .أ.م .د
 التربوي

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

   * * 

ط .ت  .م .د انور عباس محمد 1ٕ
 الكٌمٌاء

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

* * * * * 

علوم  .ط .ت .م .د سلمى لفتة أرهٌف 7ٕ
 الحٌاة

لجامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة ا
 األساسٌة

* * * * * 

 * *   رشد  ابنجامعة بغداد/ كلٌة التربٌة علم النفس   .م .د سلمان كٌوش ٖٓ
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 للعلوم االنسانٌة التربوي

ط. ت. علوم  م. د. سلٌم توفٌق علً  ٖٔ
 الحٌاة

ابن  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 الهٌثم

* * * * * 

كفاح محسن عبد  ٕٖ
 هللا

ط. ت.  م .د
 كٌمٌاء

لجامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة ا
 األساسٌة

* * *  * 

محسن صالح  ٖٖ
 الزهٌري

علم النفس  م. د.
 التربوي

 * *    كلٌة التربٌة المفتوحة

 

 السابقة. األحٌائٌة المعلوماتاختبار .0 طبٌعة االستشارة:

 .غراض السلوكٌةاأل. 1

 الخطط التدرٌسٌة الٌومٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة.. 2     

 .ورات البدٌلةصتشخٌص التاختبار المفاهٌم األحٌائٌة، و. 3     

 اختبار مهارات التفكٌر البصري.. 4     
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 (4ملحق )

 أراء الخبراء والمحكمٌن بشأن صالحٌة فقرات اختبار المعلومات األحٌائٌة السابقة استبانه

                                                

 جامعة بغداد              

   الهٌثم                                                         كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن

 ةالعلوم التربوٌة والنفسٌ قسم    

 "1ٔالدورة " ماجستٌر طرائق تدرٌس علوم الحٌاة

 

استبانه آراء الخبراء والمحكمٌن بشأن صالحٌة فقرات اختبار المعلومات األحٌائٌة م/       

 السابقة 

 تحٌة طٌبة:

فً تعدٌل التصورات  (S .M .C).أثر ستراتٌجٌة "ٌروم الباحث أجراء بحثه الموسوم بـــ      

األحٌاء ومهارات تفكٌرهم  البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة لطالب الثانً المتوسط فً مادة علم

  البصري".

ٌضع الباحث تحت عناٌتكم هذه االستبانة لما ٌعهده فٌكم من دقة وأمانة علمٌة وسعة اطالع      

دراٌة العالٌتٌن، ٌأمل الباحث معرفة فً هذا المجال، فضال عما ٌعتقده بأنكم تمتلكون الخبرة وال

آرائكم السدٌدة فً هذه الخطط التدرٌسٌة علما ان مالحظاتكم محل عناٌة الباحث وتقدٌره، ٌرجو 

الباحث منكم تدوٌن كل ما ترونه مناسبا من مالحظات ترون أنها تثري الموضوع وتلبً 

 للموضوع.     الحاجة العلمٌة وتشكل اثراء  

                              

 مع فائق الشكر واالمتنان                                                                

 

 

 المشرف/                                                              الباحث/          

 معد سلمان ٌاسٌن                                            أ. م. د.                                                         

 أحمد عبٌد حسن                                                       ط. ت. علوم الحٌاة 
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 (أ -5ملحق )

 :بصٌغته النهائٌة /السابقة األحٌائٌة اختبار المعلومات فقرات

  تعلٌمات االجابة:

نعرض علٌك مجموعة من األسئلة التً تهدف إلى اختبار مهاراتك فً  !عزٌزي الطالب     

جٌد قبل البدء بشكل تعلٌمات االختبار  التفكٌر البصري فً مادة علم األحٌاء، الرجاء قراءة

 باإلجابة على االسئلة :

 اكتِب اسمك وصفك وشعبتك فً المكان المخصص على ورقة االسئلة . -ٔ

 . باإلجابةالخاصة ورقة الاالجابة على  -ٕ

 عد خطأ .ٌُ  هن الذي تتركعن جمٌع الفقرات ، أل بجأ -ٖ

 عد اجابتك خاطئة .ال تُ إكثر من اجابة واحدة لكل فقرة وأال ٌجوز اختٌار  -ٗ

 ارسم دائرة حول الحرف الذي ٌدل على االجابة الصحٌحة . -٘

 لٌك المثال التوضٌحً التالً:إ     

 : والتذكٌر فً الزهرة ه وعض

 . المبٌض -د     لسداة.ا -ت          المدقة. -بالحامل الزهري .      - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج
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 االسم: ........................... . المدرسة: ........................ . الشعبة: ................. .

 1101التارٌخ:    /    /                      الوقت:                                              

 :هو العالم لمانً بارز شخص عصٌات مرض السل ودرسها بالتفصٌلأعالم . 0

 فان لٌفنهوك.   -د      روبرت كوخ.   -ج       ولٌم هارفً.   -ب        مندل. -أ

 الوسائل التً ساعدت االنسان على دراسة األحٌاء : مهأ ن  مِ . 1

 .سكوبوجاٌرال -د           المحرار.    -ج       .  المجهر -ب      التلسكوب.  -أ

 الهواء فً عٌسرال فعالٌة االحتراق % من نسبة الهواء وٌقوم بتقلٌل11شكل ٌُ الذي غاز . ال2

 :هو غاز

 .الهلٌوم   -د    .وكسجٌناأل   -ج   النتروجٌن.   -ب    ثنائً أوكسٌد الكاربون.  -أ

 : بعملٌةخصوصا تسمى وراق تبخر الماء من سطوح النبات واأل. َعملٌة 3

 التجمد.    -.           دالتكاثف    -ج           التبخر.   -ب     النتح.     -أ

 الكاربون لتحرٌر الطاقة تسمى: أوكسٌدخذ الكائن الحً لألوكسجٌن وطرح ثنائً أملٌة عَ . 4

 .نموال    -د           الحركة .    -ج         التنفس.    -ب        التغذٌة.    -أ

 : ُتسمى مختلفةملٌة تخلص الجسم من الفضالت الضارة بوسائل عَ . 5

 التكاثر.    -د              االفراغ.   -ج         الحس.   -ب        االفراز.   -أ

لجأ األوز العراقً إلى الهجرة لغرض:1 ٌَ  . 

 االبتعاد عن األعداء.  -البحث عن الغذاء.   د  -لبرد. جالهروب من ا    -ب التكاثر.  -أ

 :هو الجزء المسٌطر على فعالٌات الخلٌة. 1

 بٌوت الطاقة .                                                         -د   جسام كولجً.  أ   -ج     الساٌتوبالزم.   -ب    النواة.    -أ

 : الوراثة هو. ُمؤسس علم 1

 هوك.   -مندل.            د   -كربس.         ج   -واطسن.       ب   -أ

 حتاج جسم الكائن الحً للكالسٌوم لبناء:ٌَ  .01

 النخاع الشوكً.   -الهٌموغلوبٌن.   د   -العظام.   ج   -الكرٌات الحمر.   ب   -أ

 . ُتعد النباتات من الكائنات الــ:00

 منتجة.   -مستهلكة.          د   -ج           .رمٌة  -ب          محللة.   -أ
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 . وظٌفة الجفن الرامش فً الطٌور هً؟:01

 لحماٌة العٌن أثناء النوم.      -وقاٌة العٌن من األمالح بالدمع.              ب     -أ

 لزٌادة قوة النظر.      -وقاٌة العٌن من الغبار وأشعة الشمس.       د    -ج

 . االهرامات البٌئٌة تمثل:02

 التغذي فً األحٌاء. -التطفل فً األحٌاء.    د -تكاثر األحٌاء.    ج -توزٌع األحٌاء.    ب -أ

 :؟. أن أول خطوة إلسعاف الشخص المغمى علٌه ه03ً

وضع   -على األرض. دبهدوء وضعه   -فتح أزرار مالبسه.  ج  -فخ الهواء فً فمه.  بن  -أ

 الٌد تحت رأسه.

ٌُرَمز للفٌروس المسبب ألنفلونزا الخنازٌر بالرمز:04  . 

 .H2V    -د        . H1N1   -ج        .HIV    -.         ب  H2N1 -أ

 . تنتقل األمٌبٌا من مكان ألخر بواسطة:05

 .     األقدام الكاذبة -األهداب.     د   -الحركة الحلزونٌة.    ج   -ب األسواط.   -أ

 . العالم الذي اكتشف البنسلٌن هو:01

 رذرفورد.    -دارون.         د    -لٌفنهوك.        ج     -فلمنك.       ب    -أ

 . ٌتم التكاثر الجنسً فً النباتات بواسطة:01

 األزهار.    -الفسائل.           د   -الجذر.         ج   -الُعقل.          ب   -أ

 االخصاب فً الحزازٌات فإنها تحتاج إلى وجود:. لكً ٌتم 01

 أشعة الشمس.   -األسواط.      د   -الماء.         ج   -الرٌاح.         ب   -أ

 :؟. توجد السٌقان الخازنة ف11ً

 البطاطا. -البطٌخ.         د -الصبٌر.        ج -البصل.        ب -أ

 :؟بذورها. ُسِمٌت عارٌات البذور بهذا االسم ألن 10

 غٌر مكتملة.   -د   مفقودة.    -ج  ال تنمو داخل المبٌض.     -ب   تنمو داخل المبٌض.    -أ

 :؟. من وظائف الجزء الخضري فً ذوات الفلقتٌن توفٌر11

 الحماٌة.   -التثبٌت.         د   -االسناد.       ج   -الغذاء.     ب   -أ

 صاص من خالل:. ٌلجأ النبات إلى زٌادة سطح االمت12
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 القلف.    -السالمٌات.     د   -الشعٌرات الجذرٌة.      ج   -العقد.      ب   -أ

 . من العوامل التً تساعد على نمو عفن الخبز:13

 الحرارة العالٌة والرطوبة.           -الرطوبة والحرارة المعتدلة.               ب    -أ

 أشعة الشمس والرطوبة.     -د         .   المنخفضةالرطوبة والحرارة    -ج

 . الحالة التً تلجأ الٌها الٌوغلٌنا فً التكاثر عند عدم توفر الظروف المناسبة هً:14

لَّمً.       ج   -التبرعم.      ب   -أ  التكٌس.   -االنشطار.      د   -االقتران السِّ

 

 

  (ب -5ملحق )

 :بصٌغته النهائٌة /السابقةاألحٌائٌة االجابة النموذجٌة الختبار المعلومات مفتاح 

 

 االجابة الصحٌحة الفقرة  االجابة الصحٌحة الفقرة

 ج ٗٔ ج ٔ

 ج ٘ٔ ب ٕ

 د ٙٔ ب ٖ

 أ 9ٔ أ ٗ

 د 1ٔ ب ٘

 ب 7ٔ ج ٙ

 د ٕٓ ب 9

 ب ٕٔ أ 1

 أ ٕٕ ج 7

 ب ٖٕ ب ٓٔ

 أ ٕٗ د ٔٔ

 ج ٕ٘ ج ٕٔ

   أ ٖٔ
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 (1ملحق )

 بٌانات المجموعة التجرٌبٌة

العمر  ت
 بالشهور

درجة اختبار 
المعلومات 
األحٌائٌة 
 السابقة

الدرجة 
 السابقة

درجة اختبار 
مهارات 
التفكٌر 
 البصري

درجة 
اختبار 
تشخٌص 
التصورات 
 البدٌلة

0 041 01 51 10 11 

1 035 01 51 01 03 

2 041 04 41 1 13 

3 021 00 50 03 02 

4 031 11 011 01 21 

5 052 01 41 05 11 

1 040 01 55 11 11 

1 041 03 41 05 01 

1 035 01 54 1 01 

01 041 1 41 02 5 

00 043 02 51 01 01 

01 044 1 55 05 04 

02 051 1 41 04 03 

03 031 04 11 01 05 

04 034 02 51 1 11 

05 041 04 52 11 05 

01 040 00 51 02 01 

01 012 1 51 1 03 

01 014 03 54 01 12 

11 044 01 45 01 01 

10 031 01 11 12 11 

11 051 01 51 1 02 

12 044 01 12 10 14 
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13 052 02 41 01 04 

14 011 03 11 01 01 

15 010 03 41 01 13 

11 035 01 11 05 11 

11 011 01 31 02 02 

11 031 04 13 10 11 

21 031 01 15 01 11 

20 031 1 50 01 21 

21 010 01 41 04 05 

22 010 02 43 5 05 

23 040 03 11 01 01 

24 050 03 11 01 14 

25 014 02 51 00 02 

21 055 5 11 01 04 

21 053 01 51 01 01 
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 (1ملحق )

 بٌانات المجموعة الضابطة

العمر  ت
 بالشهور

درجة اختبار 
المعلومات 
 األحٌائٌة
 السابقة

الدرجة 
 السابقة

درجة مقٌاس 
مهارات 
التفكٌر 
 البصري

درجة 
االختبار 
 التشخٌصً

0 011 02 11 01 12 

1 044 01 12 11 21 

2 042 10 14 10 21 

3 011 1 10 11 01 

4 035 1 15 1 13 

5 013 00 11 05 14 

1 042 05 12 02 13 

1 041 00 14 10 11 

1 035 01 40 3 2 

01 031 01 45 01 00 

00 014 02 40 01 04 

01 041 03 51 03 10 

02 011 03 15 01 13 

03 010 04 41 01 01 

04 031 01 54 02 01 

05 010 01 15 01 11 

01 031 03 14 01 01 

01 034 01 41 1 01 

01 044 01 11 14 11 

11 054 01 21 1 13 

10 010 00 12 01 13 

11 051 02 11 01 11 

12 051 1 42 01 01 
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13 031 01 11 11 13 

14 014 01 11 04 11 

15 040 01 50 05 03 

11 041 11 11 05 01 

11 010 04 21 01 11 

11 011 04 14 03 11 

21 053 02 42 02 11 

20 041 01 43 01 1 

21 015 1 15 03 14 

22 041 1 51 02 01 

23 031 00 51 03 01 

24 031 01 10 13 01 

25 051 03 33 03 10 

21 051 1 44 00 01 
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 (1ملحق )

 استبانه أراء الخبراء والمحكمٌن بشأن صالحٌة األغراض السلوكٌة

                                                

 جامعة بغداد              

   الهٌثم                                                         كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن

 ةقسم العلوم التربوٌة والنفسٌ    

 "1ٔالدورة " ماجستٌر طرائق تدرٌس علوم الحٌاة

               

 راء الخبراء والمحكمٌن بشأن صالحٌة األغراض السلوكٌةأم/ استبانه 

 تحٌة طٌبة:

فً تعدٌل التصورات  (S .M .C).أثر ستراتٌجٌة "حثه الموسوم بـــ ٌروم الباحث أجراء ب     

البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة لطلبة الثانً المتوسط فً مادة علم األحٌاء ومهارات تفكٌرهم 

( غرضا  سلوكٌا  على وفق تصنٌف بلوم للمجال المعرفً  7ٙٔوقد صاغ الباحث )  "البصري

للمستوٌات )التذكر، الفهم، التطبٌق، التحلٌل( حٌث ٌتطلب هذا البحث صٌاغة أغراض سلوكٌة 

للفصول الثالثة األخٌرة )السابع، الثامن، والتاسع( من كتاب علم األحٌاء للصف الثانً 

ٌُدرسها عند اجراء التجربة.( ٕٙٔٓ، )9المتوسط، ط  والتً سوف 

ٌضع الباحث تحت عناٌتكم هذه االستبانة لما ٌعهده فٌكم من دقة وأمانة علمٌة وسعة اطالع      

فً هذا المجال، فضال عما ٌعتقده بأنكم تمتلكون الخبرة والدراٌة العالٌتٌن، ٌأمل الباحث معرفة 

دى صالحٌتها وحسن صٌاغتها وتغطٌتها لمحتوى آرائكم السدٌدة فً هذه األهداف السلوكٌة وم

موضوعات الكتاب المقرر، كما ٌرغب بمعرفة مدى مالئمتها للمستوٌات المعرفٌة التً تقابلها 

علما ان مالحظاتكم محل عناٌة الباحث وتقدٌره، ٌرجو الباحث منكم تدوٌن كل ما ترونه مناسبا 

تلبً الحاجة العلمٌة وتشكل اثراءا من مالحظات ترون أنها تساهم فً تطوٌر الموضوع و

 للموضوع.    .

 االختصاص ............................. .   االستاذ الفاضل ............................... .

 مكان العمل .............................. .                 الدرجة العلمٌة ............................... .

 مع خالص الشكر واالمتنان       

 الباحث/                                                                       المشرف/        

           معد سلمان ٌاسٌن                                                                                                       أ. م. د.     

 ت. علوم الحٌاةط.                                                                 أحمد عبٌد حسن
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األغراض السلوكٌة للفصول الثالثة )السابع، الثامن، التاسع( لمادة علم األحٌاء الصف الثانً 
 المتوسط:

مستو الغرض السلوكً ت
 ى

0 1 2 

جعل الطالب قادرا  الفصل السابع/ عالم الحٌوان الالفقرٌات: 
 على أن:

    

    تذكر ٌُعدد أربع من الصفات العامة للحٌوان  ٔ

فقط( لم ترد  ٌُٖقارن بٌن الصفات العامة للحٌوانات والنباتات ) ٕ
 فً الكتاب

    تحلٌل

    فهم ٌُوضح ان اجسام الحٌوانات متعددة الخالٌا ٖ

    تذكر كما ورد فً الكتاب المدرسً ٌَُعِرف التناظر فً الحٌوانات ٗ

    فهم ٌُقسم الحٌوانات وفقا لتناظرها ٘

    تذكر ٌَُعِرف االسفنج كما ورد فً الكتاب المقرر ٙ

    تذكر ٌُعدد أربع من صفات االسفنجٌات 9

    تذكر ٌَُعِرف الفمٌم كما ورد فً الكتاب 1

    فهم جسم االسفنجٌُصنِف طبقات  7

    فهم  االسفنج فً التغذٌة عملٌة ٌُوضح ٓٔ

    فهم ٌُوضح الطرٌقة الجنسٌة فً تكاثر االسفنج ٔٔ

    تذكر ٌَُعدد ثالث من صفات الالسعات ٕٔ

ٌُفرق بٌن شعبتً االسفنجٌات والالسعات من حٌث الدفاع عن  ٖٔ
 فقط(  ٖالنفس )

    تحلٌل

    تذكر من الالسعاتٌُعدد ثالث أنواع  ٗٔ

    فهم ٌُبٌن وظٌفة األذرع فً الهاٌدرا  ٘ٔ

رسم التجوٌف الوعائً للتركٌب الداخلً للهاٌدرا لم ٌرد وضح بالٌ ٙٔ
 فً الكتاب

    تذكر

    تذكر ٌَُحِدد بالرسم الخلٌة الالسعة فً الهاٌدرا 9ٔ

    تطبٌق ٌُوضح بالرسم خلٌة السعة منطلقة السوط 1ٔ

    فهم ٌُبٌن أنواع التكاثر فً الهاٌدرا 7ٔ
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    فهم ٌُبٌن فائدة األذرع فً الالسعات ٕٓ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن التكاثر الجنسً والالجنسً فً الهاٌدرا ٕٔ

    تذكر ٌُعدد ثالث من الصفات العامة لشعبة الدٌدان المسطحة  ٕٕ

    فهم ٌُبٌن معنى الحٌوانات الخنثٌة ٖٕ

    تذكر دودة األكٌاس المائٌة كما ورد فً المنهج المقرر ٌَُعِرف ٕٗ

    تذكر ٌَذكر صفتٌن لدودة األكٌاس المائٌة ٕ٘

    تذكر ٌُعدد أربعة من أعراض االصابة بدودة األكٌاس المائٌة ٕٙ

    فهم ٌُوضح ثالث من طرق الوقاٌة من دودة األكٌاس المائٌة 9ٕ

    فهم ٌُبٌن طرائق العالج من دودة األكٌاس المائٌة  1ٕ

    تذكر ٌَُعِرف شعبة الدٌدان الخٌطٌة كما ورد فً الكتاب المقرر  7ٕ

    فهم ٌُوضح طرق معٌشة الدٌدان الخٌطٌة ٖٓ

    تذكر ٌُعدد اثنٌن من الصفات للدٌدان الخٌطٌة  ٖٔ

    فهم ٌُبٌن طرق معٌشة الدٌدان الخٌطٌة ٕٖ

    فهم ٌَُحِدد وظٌفة الحلمات الصغٌرة للشفاه الدقٌقة لفم دودة االسكارس  ٖٖ

    تحلٌل ٌُمٌز بٌن ذكر وأنثى دودة االسكارس )ثالث فقرات فقط( ٖٗ

    فهم ٌُبٌن عملٌة التكاثر فً دودة االسكارس ٖ٘

    فهم ٌُوضح طرق الوقاٌة من االصابة بدودة االسكارس  ٖٙ

بٌن دودة االسكارس ودودة االكٌاس المائٌة من حٌث  ٌُمٌز 9ٖ
 االصابة بالمرض

    فهم

    تذكر ٌَُعِرف شعبة الدٌدان الحلقٌة كما ورد فً الكتاب المقرر 1ٖ

    تذكر ٌُعدد ثالث من الصفات العامة لشعبة الدٌدان الحلقٌة 7ٖ

    تذكر ٌَُحِدد مكان معٌشة دودة األرض  ٓٗ

    فهم مكونات جهاز الدوران لدودة األرضٌُوضح  ٔٗ

    تذكر ٌَذكر فائدة السرج فً دودة األرض  ٕٗ

    فهم ٌَشرح الجهاز العصبً فً دودة األرض  ٖٗ

    تذكر ٌُعدد خمس من الصفات العامة لدودة األرض ٗٗ



 041 .............................. ............ـــــالحق   .......الم...............................................    
 

    فهم ٌُبٌن طرٌقة التكاثر فً دودة األرض ٘ٗ

    فهم بٌن دودة االسكارس ودودة األرض من حٌث التكاثر ٌُمٌز ٙٗ

    فهم ٌُبٌن الفائدة االقتصادٌة لدودة االرض 9ٗ

    تذكر ٌُعدد أربع من الصفات العامة للقواقع 1ٗ

    تذكر ٌُعدد أربعة انواع من النواعم 7ٗ

    فهم ٌُبٌن األهمٌة الغذائٌة للنواعم ٓ٘

    فهم للنواعم ٌُبٌن األهمٌة الصحٌة ٔ٘

    تذكر ٌَذكر أجزاء جسم القوقع ٕ٘

    تطبٌق ٌَُحِدد بالرسم الجبة للتركٌب الداخلً للقوقع ٖ٘

ٌُقارن بٌن شعبتً الدٌدان الحلقٌة والنواعم من حٌث جهاز  ٗ٘
 الدوران

    تحلٌل

    تذكر ٌَُعِرف المضٌف الوسطً كما ورد فً الكتاب المقرر ٘٘

    تذكر ٌُعدد ثالث من الصفات العامة للمفصلٌات  ٙ٘

    فهم ٌُوضح فائدة طبقة الكٌوتكل فً جسم المفصلٌات 9٘

    فهم ٌَِصف جهاز الدوران فً المفصلٌات 1٘

    تحلٌل ٌُقارن بٌن النواعم والمفصلٌات من حٌث الجنس 7٘

    تذكر ٌَُعِرف االستحالة كما ورد فً الكتاب المقرر  ٓٙ

    تطبٌق ٌُعطً مثاال عن المفصلٌات من خارج الكتاب المقرر ٔٙ

    فهم ٌُوضح عملٌة هجرة حشرة الجراد  ٕٙ

    تذكر ٌُعدد خمس من الصفات العامة للصرصر ٖٙ

    فهم ٌُبٌن األهمٌة الصحٌة للصرصر ٗٙ

    تطبٌق موقع الفتحات التنفسٌة فً الصرصرعلى الرسم ٌَُحِدد  ٘ٙ

    تذكر ٌُعدد حلقات البطن فً الصرصر ٙٙ

    فهم ٌُبٌن وظٌفة القلمان التناسلٌان فً ذكر الصرصر 9ٙ

    فهم ٌُعلل وجود ستة انسالخات فً حورٌة الصرصر  1ٙ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن الفتحة التناسلٌة لذكر وأُنثى الصرصر 7ٙ
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    فهم عملٌة التكاثر فً الصرصر ٌُوضح 9ٓ

    تذكر ٌَذكر ثالث من الصفات العامة لشعبة شوكٌة الجلد  9ٔ

    فهم ٌُفسر سبب كون شوكٌة الجلد أكثر رقٌا من بقٌة الالفقارٌات 9ٕ

    فهم ٌَشرح الحركة فً شوكٌة الجلد 9ٖ

    فهم ٌُعلل وجود األقدام الملقطٌة فً نجم البحر 9ٗ

    تحلٌل والحركة التكاثرٌُقارن بٌن الصرصر ونجم البحر من حٌث  9٘

    تذكر ٌؤشر على األشواك فً نجم البحر 9ٙ

جعل الطالب قادرا على الفصل الثامن/ عالم الحٌوان: الحبلٌات:  
 أن:

    

    تذكر ٌَُعِرف الحبل الظهري كما ورد فً الكتاب المقرر 99

    تذكر ٌُعدد ثالث من الصفات العامة للحبلٌات  91

    تحلٌل الظهريٌُقارن بٌن الالفقارٌات والحبلٌات من حٌث وجود الحبل  97

    تذكر ٌَُعِرف الرمٌح كما ورد فً الكتاب المقرر 1ٓ

    تذكر ٌَذكر ثالث من الصفات العامة للرمٌح  1ٔ

    فهم ٌُوضح التكاثر فً الرمٌح 1ٕ

    تذكر ٌَُعِرف الفقارٌات كما ورد فً الكتاب المقرر 1ٖ

    تذكر لفقارٌاتاٌُعدد ثالث من الصفات العامة  1ٗ

    فهم ٌُوضح التنفس فً الفقارٌات 1٘

    تذكر ٌَذكر ثالث من الصفات العامة لألسماك الغضروفٌة 1ٙ

    تذكر ٌُعدد صفات سمكة القرش 19

    تطبٌق ٌؤشر على الزعنفتٌن الكتفٌتٌن لسمكة القرش 11

    فهم الزائدتٌن الغضروفٌتٌنٌُوضح فائدة  17

    تذكر ٌَذكر نوع االخصاب فً االسماك الغضروفٌة 7ٓ

    تذكر ٌُعدد أربع من الصفات العامة لألسماك العظمٌة 7ٔ

    فهم ٌُفرق بٌن األسماك الغضروفٌة والعظمٌة من حٌث التكاثر 7ٕ

    فهم ٌَِصف رأس األسماك العظمٌة 7ٖ
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    فهم العضالت القوٌة فً األسماك العظمٌةٌُعلل سبب وجود  7ٗ

    فهم ٌُعلل سبب وجود غدد مخاطٌة فً جلد األسماك العظمٌة  7٘

ٌَُعِرف الخط الجانبً لألسماك العظمٌة كما ورد فً الكتاب  7ٙ
 المقرر

    تذكر

    فهم ٌُفسر سبب وجود كٌس الهواء فً األسماك العظمٌة 79

    تذكر ورد فً الكتاب المقررٌَُعِرف الزعنفة كما  71

    فهم ٌُوضح فائدة الزعنفة الذنبٌة لألسماك العظمٌة 77

    فهم والمخرجٌة لألسماك العظمٌة ٌُبٌن فائدة الزعنفة الظهرٌة  ٓٓٔ

    تطبٌق ٌَُحِدد بالرسم موقع كٌس البٌض لألسماك العظمٌة ٔٓٔ

    فهم ٌُفسر تسمٌة البرمائٌات بهذا االسم ٕٓٔ

    تذكر ٌُعدد أربع من الصفات العامة للبرمائٌات ٖٓٔ

    تذكر ٌُعدد وسائل التنفس للبرمائٌات ٗٓٔ

    فهم ٌُبٌن طبٌعة الجلد للبرمائٌات  ٘ٓٔ

    فهم ٌُوضح فائدة الصفاق ٙٓٔ

    تذكر ٌَعرف فائدة الصفاق كما ورد فً الكتاب المقرر 9ٓٔ

    فهم من حٌث االبهام للضفدعٌُمٌز بٌن الذكر واألنثى  1ٓٔ

    فهم ٌُفسر سبب وجود ظاهرة السبات 7ٓٔ

    فهم ٌُفسر كون نشاط الضفدع لٌال ٓٔٔ

    تذكر ٌُعدد اثنان من الصفات العامة للضفدع ٔٔٔ

    فهم ٌُبٌن مراحل التكاثر فً الضفدع ٕٔٔ

    تطبٌق ٌُوضح بالرسم الطبلة السمعٌة للضفدع ٖٔٔ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن االطراف األمامٌة والخلفٌة للضفدع ٗٔٔ

    فهم ٌُبٌن مراحل االستحالة فً الضفدع ٘ٔٔ

    تطبٌق ٌُعطً مثال عن البرمائٌات لم ٌرد فً الكتاب المقرر  ٙٔٔ

    تذكر ٌُعدد ثالث من الصفات العامة للزواحف 9ٔٔ

    تذكر ٌَذكر نوع التنفس فً الزواحف 1ٔٔ
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    تطبٌق ٌُعطً مثال للزواحف لم ٌرد فً الكتاب المقرر 7ٔٔ

    تذكر ٌَُحِدد مما ٌتكون قلب الزواحف ٕٓٔ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن قلب البرمائٌات والزواحف ٕٔٔ

    فهم ٌُبٌن سبب تلون الحرباء بالوان زاهٌة ٕٕٔ

    تحلٌل ٌُفرق بٌن البرمائٌات والزواحف من حٌث االخصاب ٖٕٔ

    تذكر ٌُعدد ثالث من الصفات العامة لألفعى ٕٗٔ

    فهم ٌُعلل تغٌٌر األفعى لجلدها بٌن فترة وأخرى  ٕ٘ٔ

    فهم ٌُعلل كون الفك العلوي لألفعى مشطورا ٕٙٔ

    فهم ٌُفسر سبب تغٌٌر لون جلد األفعى 9ٕٔ

    فهم ٌُوضح الحركة فً األفعى  1ٕٔ

    فهم التخفً ومحاكاة البٌئةقدرة األفعى على ٌُبٌن  7ٕٔ

    فهم ٌُفسر وجود زوج من األنٌاب الحادة فً األفعى ٖٓٔ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن الضفدع واألفعى من حٌث نوع الغذاء ٖٔٔ

    فهم ٌُفسر قابلٌة الطٌور للعٌش فً بٌئات مختلفة ٕٖٔ

    تذكر ٌُعدد أربع من الصفات العامة للطٌور ٖٖٔ

    فهم فائدة الغدة الزٌتٌة للطٌورٌُوضح  ٖٗٔ

    فهم ٌُبٌن فائدة عظم الجؤجؤ ٖ٘ٔ

    فهم ٌُبٌن وظٌفة الجفن الرامش للطٌور ٖٙٔ

    تذكر ٌُعدد أقسام جسم الحمامة 9ٖٔ

    فهم ٌُبٌن فائدة الرٌش فً الذنب 1ٖٔ

    تذكر ٌَذكر المواد التً ٌستخدمها السنونو  فً صنع أعشاشها 7ٖٔ

    تذكر ٌَذكر المواد التً ٌستخدمها الدجاج فً صنع أعشاشها ٓٗٔ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن الطٌور الدورٌة والمهاجرة ٔٗٔ

    تحلٌل ٌُفرق بٌن الزواحف والطٌور من حٌث التنفس ٕٗٔ

    فهم ٌُعلل تحور الجهاز التنفسً فً الحمامة ٖٗٔ

    فهم المنقار.ٌَُحِدد نوع الغذاء من خالل شكل  ٗٗٔ
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    فهم ٌُعلل كون البٌوض غنٌة بالمح  ٘ٗٔ

    فهم ٌُعلل سبب تسمٌة اللبائن بهذا االسم ٙٗٔ

    تذكر ٌُعدد ثالث من الصفات العامة للبائن 9ٗٔ

    تذكر ٌَُعِرف المشٌمة كما ورد فً الكتاب المقرر 1ٗٔ

    فهم ٌُفسر سبب حفر أنفاقا داخل التربة لألرنب 7ٗٔ

    فهم ٌُعلل كون األطراف األمامٌة أقصر من الخلفٌة فً األرانب ٓ٘ٔ

    تذكر ٌُعدد أجزاء الجهاز الهضمً فً األرنب بالتسلسل ٔ٘ٔ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن الطٌور والثدٌات من حٌث غطاء الجسم  ٕ٘ٔ

    تحلٌل ٌُفرق بٌن الحمامة واألرنب فً استخدام األطراف األمامٌة ٖ٘ٔ

    تذكر ٌَذكر أربع من مٌزات الحٌتان ٗ٘ٔ

    تذكر ٌَذكر نوع التنفس فً الحٌتان ٘٘ٔ

    تذكر ٌَذكر مكان وجود العنبر فً حوت العنبر ٙ٘ٔ

    فهم ٌُعلل وجود طبقة سمٌكة من الشحوم فً الحٌتان 9٘ٔ

    تذكر ٌُعدد أربع من صفات الخفاش 1٘ٔ

    فهم الخفاشٌُبٌن فائدة المخالب فً  7٘ٔ

    فهم ٌُوضح عدم قدرة الخفاش فً السٌر على األرض ٓٙٔ

    فهم ٌُعلل سبب طٌران الخفاش لٌال على الرغم من انعدام الرؤٌا ٔٙٔ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن الحوت والخفاش من حٌث األطراف ٕٙٔ

    تذكر ٌَُعِرف السنام كما ورد فً الكتاب المقرر ٖٙٔ

    فهم وظٌفة الشعر على العٌن واألذن فً الجملٌُبٌن  ٗٙٔ

    فهم ٌُوضح فائدة قلة المسامات العرضٌة فً جلد الجمل ٘ٙٔ

ٌُفسر قدرة الجمل على التغذي على النباتات الصحراوٌة  ٙٙٔ
 والشوكٌة 

    فهم

    تذكر ٌسمً ردهات معدة الجمل 9ٙٔ

    تذكر ٌُعدد أربع من صفات الجمل 1ٙٔ

    فهم ٌُعلل وجود الخف فً الجمل 7ٙٔ
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    فهم ٌُفسر كون االنسان أرقى أنواع اللبائن 9ٓٔ

    تذكر ٌُعدد أربع من ممٌزات االنسان 9ٔٔ

    تحلٌل ٌُفرق بٌن االنسان والقرد من حٌث الذنب 9ٕٔ

    فهم ٌُوضح فائدة التقوس فً قدم االنسان  9ٖٔ

    تذكر ٌَذكر أقسام اللبائن 9ٗٔ

    تحلٌل والحقٌقٌة  ٌُقارن بٌن اللبائن الكٌسٌة 9٘ٔ

    تذكر ٌُعدد ممٌزات اللبائن الكٌسٌة  9ٙٔ

    تذكر ٌُعدد ممٌزات اللبائن الحقٌقٌة 99ٔ

    تحلٌل ٌُفرق بٌن اللبائن الولودة والبٌوضة من حٌث التكاثر  91ٔ

جعل العالقات بٌن الكائنات الحٌة ومحٌطها: الفصل التاسع/  
 الطالب قادرا على أن:

    

    تذكر ٌُعدد وسائل مواجهة الظروف البٌئٌة فً الكائنات الحٌة 97ٔ

    تذكر ٌَُعِرف التنوع االحٌائً حسب ما فً الكتاب المقرر 1ٓٔ

    تذكر ٌُعدد أنواع الكائنات الحٌة من حٌث االستهالك 1ٔٔ

    تذكر للكائنات الحٌة  ٌُعدد الصفات المشتركة 1ٕٔ

    تحلٌل ٌُقارن بٌن المستهلكات األولٌة والثانوٌة 1ٖٔ

    تطبٌق ٌُعطً مثاال عن المحلالت غٌر ما ورد فً الكتاب المقرر 1ٗٔ

    فهم ٌُصنِف أنواع المستهلكات 1٘ٔ

    تطبٌق ٌُعطً مثاال عن المستهلكات الثانوٌة لم ٌرد فً الكتاب المقرر 1ٙٔ

    تطبٌق ٌُعطً مثاال عن المستهلكات الرابعٌة لم ٌرد فً الكتاب المقرر 19ٔ

    تحلٌل بٌن التعاقب البٌئً األولً والثانوي ٌقارن 11ٔ

    تذكر ٌَُعِرف الذروة حسب ما فً الكتاب المقرر 17ٔ

    تذكر ٌَُعِرف االستنسال كما ورد فً الكتاب المقرر 7ٓٔ

    تذكر الوراثٌةٌَُعِرف الهندسة  7ٔٔ

    فهم ٌُبٌن سبب لجوء االنسان الستخدام الهندسة الوراثٌة 7ٕٔ

    تذكر ٌَُعِرف ظاهرة االحتباس الحراري 7ٖٔ
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    فهم ٌُوضح سبب حدوث ثقب فً طبقة األوزون  7ٗٔ

    فهم ي على األرض رٌَستعرض آثار االحتباس الحرا 7٘ٔ

    تذكر ٌَُعِرف التحسس النائً 7ٙٔ

 

 طبٌعة االستشارة:

 . صالح.0

 . غٌر صالح.1

 . تحتاج إلى تعدٌل.2
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 (01ق )ملح

 راء الخبراء والمحكمٌن بشأن صالحٌة الخطتٌن التدرٌسٌتٌن النموذجٌتٌنأاستبانة 

                                                

 جامعة بغداد              

   الهٌثم                                                         للعلوم الصرفة/ ابنكلٌة التربٌة 

 ةقسم العلوم التربوٌة والنفسٌ    

 "1ٔالدورة " ماجستٌر طرائق تدرٌس علوم الحٌاة

 

 التدرٌسٌتٌن استبانة آراء الخبراء والمحكمٌن بشأن صالحٌة الخطتٌنم/           

  النموذجٌتٌن للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة.

 تحٌة طٌبة:

فً تعدٌل التصورات  (S .M .C).ٌروم الباحث أجراء بحثه الموسوم بـــ )أثر ستراتٌجٌة      

البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة لطلبة الثانً المتوسط فً مادة علم األحٌاء ومهارات تفكٌرهم 

للفصول الثالث األخٌرة )السابع، الثامن، والتاسع( من  البصري( أعد الباحث خططا تدرٌسٌة

ٌُدرسها عند اجراء ٕٙٔٓ، )9كتاب علم األحٌاء للصف الثانً المتوسط، ط ( التً سوف 

 التجربة.

ٌضع الباحث تحت عناٌتكم هذه االستبانة لما ٌعهده فٌكم من دقة وأمانة علمٌة وسعة اطالع      

بأنكم تمتلكون الخبرة والدراٌة العالٌتٌن، ٌأمل الباحث معرفة فً هذا المجال، فضال عما ٌعتقده 

آرائكم السدٌدة فً هذه الخطط التدرٌسٌة علما ان مالحظاتكم وآرائكم محل عناٌة الباحث 

وتقدٌره، ٌرجو الباحث منكم تدوٌن كل ما ترونه مناسبا من مالحظات ترون أنها تساهم فً 

                               للموضوع.                                   وتشكل اثراء  تلبً الحاجة العلمٌة تطوٌر الموضوع و

 الدرجة العلمٌة .......................... .   االستاذ الفاضل ............................... .

 ....................... .االختصاص .................................. .    مكان العمل ..... 

 مع فائق شكر وامتنان الباحث

 

 الباحث/                                                             المشرف/                             

سلمان / أحمد عبٌد حسن                                                           معد أ. م. د.    

      اسٌن                                   ٌ
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 ملخص عن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع:

هً  :Cognitive Modification Strategy .(S .M .C) :تعدٌل المفاهٌمًستراتٌجٌة ال

استراتٌجٌة معرفٌة مبنٌة على أن المتعلم ٌحتاج إلى أن ٌمر بخبرات حتى ٌتم تعدٌل المفاهٌم 

 (97: ٖٕٔٓ)قطامً:        تغٌٌرها.        المستخرجة التً تكونت لدٌه، أو

 تتم عملٌة تعدٌل التصورات البدٌلة بخطوتٌن:

ابقة عن مفهوم أو موضوع ما أو مرحلة كشف وتحدٌد التصورات البدٌلة للمفاهٌم الس األولى:

 ظاهرة  علمٌة أو طبٌعٌة معٌنة.

باستعمال ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً  دى الطالبمرحلة تعدٌل التصورات البدٌلة ل الثانٌة:

.(S .M .C).   

 (ٕٖٕ: ٕٔٓٓ)عبد السالم،                                                          

 وتتم عملٌة تعدٌل التصورات البدٌلة وفق هذه الستراتٌجٌة بثالث مراحل هً:     

 وتتمثل بادراك المتعلم بأن لدٌه فهما خاطئا.مرحلة االدراك:  -0

بسبب  الخاطئوتتم من خالل مقارنة الفهم الجدٌد بالتصور البدٌل  مرحلة عدم االتزان: -1

 تعارض المفهومٌن.

وتتمثل فً اعادة تشكٌل البنٌة المفاهٌمٌة الجدٌدة ونبذ التصور مرحلة اعادة الصوغ:  -2

 البدٌل.

 (   ٘ٓٔ: ٕٕٔٓ)عبد الصاحب، وأشواق،                                             

(: " نماذج أو تصورات ذهنٌة خاطئة ٌكونها Mechael, 2002مٌشٌل ) - التصورات البدٌلة:

 ((Mechael, 2002: p 5 – 6ٌرٌد تعلمها".                  الفرد للكثٌر من األشٌاء التً 

أو التصورات البدٌلة، والذي تشخٌص الفهم الخاطئ  عبرٌتم الكشف عن التصورات البدٌلة      

 ، وتطبٌق(. -تمٌٌز  –ٌتضمن )تعرٌف، مثال 

الذي ٌثٌر العقل باستخدام  ،مستوىالنمط من أنماط التفكٌر على  وهلتفكٌر البصري: ا     

مثٌرات بصرٌة ألدراك العالقة بٌن المفاهٌم المتعلقة بوحدة ما، وهو ٌجمع بٌن أشكال االتصال 

البصرٌة واللفظٌة فً األفكار، باإلضافة إلى أنه وسٌط لالتصال والفهم األفضل لرؤٌة 

 (ٖٔ، ص ٕٔٔٓ،محمد زبٌدةقرنً، )     الموضوعات المعقدة والتفكٌر فٌها. 

هً العملٌات التً نقوم بها من أجل جمع المعلومات وحفظها أو  مهارات التفكٌر البصري:

إلى استنتاجات وصنع  تخزٌنها وذلك من خالل إجراءات التحلٌل والتخطٌط والتقٌٌم والوصول

 (7ٕٙ: ٖٕٔٓ)رزوقً، رعد مهدي، سهى إبراهٌم عبد الكرٌم،      القرارات.
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. مهارة تحلٌل ٕ . مهارة التعرف على الشكل ووصفه. ٔهً:   ومهارات التفكٌر البصري

. مهارة استخالص ٘. مهارة االدراك وتفسٌر الغموض.ٗ . مهارة ربط المعلومات .ٖالشكل. 

 (99ٔ-9ٙٔ ،ٕٕٔٓ)العفون وعبد الصاحب ،    المعانً.

 

لى األولى/ خطة نموذجٌة لتدرٌس موضوع )صنف الطٌور( لطالب المجموعة التجرٌبٌة ع
 (.S  .M  .Cوفق ستراتٌجٌة التعدٌل المفاهٌمً ).

 المادة: علم األحٌاء                                                           الصف: الثانً المتوسط

 الموضوع: صنف الطٌور                                                   الشعبة: أ

 دقٌقة ٘ٗمدة الدرس:                                              9ٕٔٓالٌوم والتأرٌخ:     / /  

 أوال: األهداف الخاصة:

 ٌهدف المدرس إلى مساعدة الطالب على:

 تعدٌل التصورات البدٌلة للمفاهٌم اآلتٌة:  -ٔ

 ا( الجفن الرامش. ب( الغدة الزٌتٌة. ج( الطٌور الدورٌة.

لتعدٌل أو تغٌٌر آرائهم عندما ٌدركون أن اآلراء الموجودة تنمٌة االستعداد لدى الطالب  -ٕ
 لدٌهم خاطئة أو ناقصة أو أنها تتناقض مع المنطق العلمً السلٌم.

 ثانٌا/ األغراض السلوكٌة:  

ٌُتوقع بعد انتهاء الدرس أن ٌكون الطالب قادرا على أن ٌحقق األغراض  ا( المجال المعرفً: 
 السلوكٌة األتٌة:

 لٌة الطٌور للعٌش فً بٌئات مختلفة.ٌُفسر قاب -ٔ

 ٌُعدد أربع من الصفات العامة للطٌور. -ٕ

 ٌُوضح فائدة الغدة الزٌتٌة للطٌور. -ٖ

 ٌُبٌن فائدة عظم الجؤجؤ. -ٗ

 ٌُبٌن وظٌفة الجفن الرامش للطٌور. -٘

 ٌُعدد أقسام جسم الحمامة. -ٙ

 ٌُبٌن فائدة الرٌش فً الذنب. -9

 ٌستخدمها السنونو والدجاج فً صنع أعشاشها.ٌَذكر المواد التً  -1

 ٌُقارن بٌن الطٌور الدورٌة والمهاجرة. -7

 ٌُفرق بٌن الزواحف والطٌور من حٌث التنفس. -ٓٔ
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 ٌَُحِدد نوع الغذاء من خالل شكل المنقار. -ٔٔ

 توقع بعد انتهاء الدرس أن ٌكون الطالب قادرا على أن:ب( المجال المهاري: ٌُ 

 جذع فً الحمامة.ٌؤشر على ال -ٔ

 ٌؤشر على االبهام فً الحمامة -ٕ

 ٌؤشر على الذنب فً الحمامة. -ٖ

 ٌرسم الشكل الخارجً للحمامة وٌؤشر على أجزائها . -ٗ

ٌُتوقع بعد انتهاء الدرس أن ٌكون الطالب قادرا على أن:  ج( المجال الوجدانً: 

 ٌلة المختلفة.ٌقدر عظمة الخالق فً خلق الطٌور بأشكالها وألوانها الجم -ٔ

 ٌقدر جهود أسالفنا فً استخدام الحمام الزاجل فً نقل الرسائل. -ٕ

 أهله وأصدقائه فً مجال المحافظة على الطٌور. ٌُنمً وعً -ٖ

  ٌتعلم من الطٌور دأبها فً صنع أعشاشها ومحافظتها علٌها. -ٗ

 ثانٌا: الوسائل والتقنٌات التعلٌمٌة:

 السبورة البٌضاء. -ٔ

 الملونة. األقالم -ٕ

ٌُبٌن المظهر الخارجً لحمامة. -ٖ  رسم توضٌحً 

ٌُبٌن الهٌكل العظمً للحمامة.  -ٗ  رسم توضٌحً 

 مجسم لحمامة. -٘

( عرض صور متعددة لبعض الطٌور، هٌكل عظمً Data Showجهاز العرض ) -ٙ

 للحمامة، أشكال تبٌن أشكال مناقٌر بعض الطٌور. 

ٌُوضح أقسام جسم الحمامة. -9  مخطط 

ٌُوضح تكٌفات فً أشكال مناقٌر الطٌور حسب طبٌعة غذائها. -1  مخطط 

 ثالثا: خطوات سٌر الدرس:

 ( دقائق٘)التمهٌد:                                                                                -0

نحو الدرس من خالل بعض المعلومات  همعلى اثارة انتباه الطالب وجذب انتباههمأعمل      
والحقائق المتعلقة بالدرس، من قبٌل أسئلة موجهة مثل: ما الطٌور الداجنة فً بٌئتكم؟. ما هً 

بٌوتهم؟. ثم أُبٌن بأن صنف الطٌور هو الصنف الناس عادة فً طٌور الزٌنة التً ٌربٌها 
و المفاهٌم الخاطئة لبعض بعض التصورات البدٌلة أ من أصناف الفقرٌات، واستخلصالخامس 

 المفاهٌم مثل: الجفن الرامش، الغدة الزٌتٌة، الطٌور الدورٌة.

 ( دقٌقةٖٓ)                                                                     العرض:       -1
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ِطٌُر قال تعالى:        ٌَ ٍة ِفً اأْلَْرِض َواَل َطائٍِر  ِه إاِلَّ أَُمٌم أَْمَثالُُكمْ ﴿َوَما ِمْن َدابَّ ٌْ األنعام/  (ِبَجَناَح
 .  1ٖجزء من األٌة 

اآلٌة توضح أن الكائنات الحٌة البرٌة، والطائرة تعٌش بشكل مجموعات تشبه الجماعات      
 البشرٌة، لها نظمها الخاصة فً التكاثر والتغذي واالنتقال.  

 )صنف الطٌور(.بعد ذلك أقوم بكتابة عنوان الدرس على السبورة 

ٌَضم صنف الطٌور مجموعة كبٌرة من الحٌوانات التً تختلف فٌما بٌنها فً المظهر      
الخارجً من حٌث الشكل واللون والحجم، وتختلف من حٌث التغذي فمنها مفترس مثل النسر 
والصقر، منها ما ٌتغذى على الجٌف والقمامة مثل الغراب، ومنها ألٌف مثل الدجاج والبط 

حمام، وهً ذات أهمٌة اقتصادٌة ألنها تشكل مصدر من مصادر الغذاء عند االنسان، ومنها وال
 مفٌد للزٌنة مثل البالبل.

 سؤال: هل الطٌور تختلف فً قابلٌتها على العٌش وما السبب؟.المدرس/ 

طالب: نعم! وذلك بسبب قابلٌتها على الطٌران وكونها تشبه اللبائن أي من ذوات الدم      
ٌُعطٌها امكانٌة الحا ر، مما ٌعنً أن درجة حرارتها ال تتغٌر بتغٌر البٌئة المحٌطة بها، وهذا 

 كبٌرة على االنتقال والتكٌف مع الظروف البٌئٌة المختلفة.

 سؤال: ما أهم صفات الطٌور؟.المدرس: أحسنت. 

 (: أجسامها مغزلٌة مما ٌسهل عملٌة اندفاعها اثناء الطٌران.ٔالطالب )

(: لها أربعة أطراف الزوج األمامً تحور إلى جناحٌن، أما الطرفان الخلفٌان ٕالطالب )
 فٌستعمالن للمشً، أو السباحة، أو لالندفاع والهبوط عند الطٌران.

 (: عظام الطٌور خفٌفة.ٖالطالب )

 سؤال: ما عظم الجؤجؤ؟ وما فائدته؟.  المدرس: أحسنتم.

للصدر، ٌساعد فً ربط العضالت الصدرٌة ( هو عظم ٌوجد فً الجهة األمامٌة ٖالطالب )
 الالزمة لتحرٌك الجناحٌن.

 طالب لدٌه تصور بدٌل )فهم خاطئ( ٌعترض/ هو عظم ٌرتبط بالجمجمة.

المدرس/ لٌس له عالقة بالجمجمة، هو ٌقابل القص فً االنسان ٌرتبط باألضالع وٌساعد فً 
ٌُوضح الهٌكل العظمً ربط العضالت الصدرٌة. أمعن النظر فً موقع الجؤجؤ فً الش كل الذي 

 للحمامة، سوف تستطٌع تصور موقعه فً جسم الطائر. 

 الطالب المعترض/ إذن هو عظم ٌساعد فً ربط العضالت الصدرٌة الالزمة لتحرٌك الجناحٌن.

 المدرس/ أحسنت. المدرس ٌسأل الطالب المعترض: إذن ما الجؤجؤ؟.

امٌة للصدر، ٌساعد فً ربط العضالت الطالب المعترض: هو عظم ٌوجد فً الجهة األم
الصدرٌة الالزمة لتحرٌك الجناحٌن وهو نفسه فً الدجاج والذي ٌقع فً الجهة األمامٌة من 

 الصدر، )تطبٌق الفهم الجدٌد(، وٌقابل عظم القص فً االنسان.

 المدرس/ أحسنت.
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ٌاس هوائٌة، كما (: الجهاز التنفسً تحور بشكل ٌزٌد سعة الرئتٌن من خالل تسعة أكٗالطالب )
 تفٌد فً خفض درجة حرارة الجسم.

(: عٌون الطائر لها ثالثة أجفان علوي وسفلً ورامش ٌساعد فً وقاٌة العٌن من ٘الطالب )
 الغبار وأشعة الشمس.

 / مرحلة ادراك الطالب بان لدٌه فهما غٌر سلٌم لمفهوم )الجفن الرامش(:ٔ

 فن الرامش هو نفس الجفن العلوي.طالب لدٌه تصور بدٌل )فهم خاطئ( ٌعترض/ الج

المدرس/ كال انه جفن ٌمتد من الزاوٌة األمامٌة للعٌن، وظٌفته المساعد فً وقاٌة عٌن الطٌر 
 من الغبار واشعة الشمس.

 وهذا شكل ٌوضح الجفن الرامش ألحد أنواع الطٌور:

 

               (ٖ     )                          (ٕ  )                            (ٔ) 

 / مرحلة عدم االتزان:ٕ

 الطالب المعترض/ إذن هو جفن ٌمتد من الزاوٌة االمامٌة للعٌن.

 المدرس/ أحسنت.

 / مرحلة اعادة صوغ بالتمثٌل وغٌره:ٖ

 المدرس ٌسأل الطالب المعترض: إذن ما الجفن الرامش؟.

اوٌة االمامٌة للعٌن ٌساعد فً وقاٌة العٌن من الطالب المعترض/ إذن هو جفن ثالث ٌمتد من الز
 الغبار واشعة الشمس.

 المدرس/ أحسنت.

(: األجناس منفصلة واالخصاب داخلً، تضع األنثى عدد من البٌوض، غنٌة بالمح ٙالطالب )
 الالزم لتكوٌن ونمو الجنٌن، وتحاط البٌضة بغالف كلسً واٍق.

 سؤال: ماذا ٌغطً جسم الطٌور؟.

لرٌش، وتوجد غدة زٌتٌة فً بداٌة الذنب، ٌستعملها الطائر لدهن الرٌش بالزٌت (: ا9طالب )
 كً ال ٌبتل أثناء الطٌران.
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 / مرحلة ادراك الطالب بان لدٌه فهما غٌر سلٌم لمفهوم )الغدة الزٌتٌة(:ٔ

طالب لدٌه تصور بدٌل )فهم خاطئ( ٌعترض/ الغدة الزٌتٌة فائدتها لتوفٌر الطاقة للطٌر عندما 
 ٌسبت كما فً الضفادع.

المدرس/ الطائر ال ٌسبت، والغدة الزٌتٌة ٌستخدمها الطائر بٌن فترة واخرى بواسطة منقاره 
 لٌدلك رٌشه لكً ال ٌبتل أثناء الطٌران.

 ولو أمعنت النظر فً المظهر الخارجً للحمامة الستطعت تحدٌد موقعها. 

 / مرحلة عدم االتزان:ٕ

ال ٌسبت، والغدة الزٌتٌة هً عبارة عن غدة توجد فً قاعدة  الطالب المعترض/ إذن الطائر
 الذنب تحتوي على زٌت.

 المدرس/ أحسنت. 

 / مرحلة اعادة صوغ بالتمثٌل وغٌره:ٖ

 المدرس ٌسأل الطالب المعترض: إذن ما الغدة الزٌتٌة؟ وما فائدتها؟.

تحتوي على زٌت  الطالب المعترض/ الغدة الزٌتٌة هً عبارة عن غدة توجد فً قاعدة الذنب
ٌستخدمه الطائر بمنقاره لدهن رٌشه لكً ال ٌبتل اثناء تعرضه للماء فٌحافظ على رٌشه من 
البلل. ولهذا نالحظ الطٌور تدخل منقارها بٌن الرٌش كنت اتصور انها تبحث عن الحشرات فً 

 جسمها )تطبٌق الفهم الجدٌد(.

 المدرس منادٌا الطالب/

من النظام البٌئً وهً كائنات جمٌلة لبعضها الوان زاهٌة، كما لها  هامُتعد الطٌور جزء      
فوائد اقتصادٌة مهمة لهذا ٌجب حماٌتها من العوامل الضارة بالنظام البٌئً كالمبٌدات واألسمدة 

 الكٌمٌائٌة، وأٌضا حماٌتها من الصٌد الجائر.

 سؤال: ما فائدة عظم الجؤجؤ ؟.المدرس: 

 ت الصدرٌة الالزمة لتحرٌك الجناحٌن.طالب: ٌساعد فً ربط العضال

 سؤال: ما فائدة الجفن الرامش؟.

 طالب: ٌساعد فً وقاٌة العٌن من الغبار وأشعة الشمس الساطعة.

 المدرس: أحسنت.

 سؤال: ما فائدة الغدة الزٌتٌة؟.

 طالب: ٌستعملها الطائر بٌن الحٌن واألخر لدهن الرٌش بالزٌت كً ال ٌبتل أثناء الطٌران.

 مامة:   الح

األن ننتقل لدراسة الحمامة، ٌتم عرض شكل لهٌكل عظمً للحمامة وصورة لحمامة بجهاز      
 العرض، والقٌام برسم مظهر خارجً لحمامة دون تأشٌر، بهدف تعلٌم الطالب كٌفٌة الرسم.



 053 .............................. ............ـــــالحق   .......الم...............................................    
 

 

   



 054 .............................. ............ـــــالحق   .......الم...............................................    
 

            
              

  

 سؤال: ما أقسام جسم الحمامة؟.المدرس: 

(: الرأس/ ٌبرز منه منقار، توجد عند قاعدته منطقة جلدٌة منتفخة تحٌط بفتحة المنخر ٔطالب )
تسمى القٌر، والعٌنان تقعان على الجانبٌن، لكل عٌن ثالثة اجفان، تقع فتحة السمع خلف كل 

 عٌن وهً مغطاة بالرٌش تؤدي الى القناة السمعٌة. 

 المدرس: أحسنت.

 ة السمعٌة لماذا؟. سؤال: ال ٌمكن رؤٌة الفتح

 جواب أحد الطالب: ألنها مغطاة بالرٌش.

 (: العنق/ هو جزء اسطوانً ٌربط الرأس بالجذع.ٕطالب )

(: الجذع/ مغزلً الشكل ٌمتد إلى األمام ترتبط به األطراف األمامٌة، وهما الجناحان ٖطالب ) 
 تستطٌع الركض كما أما الزوج الخلفً فهو لحمل الجسم، والمشً، علما أن معظم الطٌور ال

 اللبائن، لكل قدم أربعة أصابع مخلبٌة واتجاه االبهام نحو الخلف.

(: الذنب/ مخروطً الشكل، ٌمتد منه مجموعة من الرٌش الطوٌل القوي، الذي ٗطالب )
ٌستعمل فً توجٌه الطٌر اثناء الطٌران، وٌوجد عند قاعدة الذنب غدة زٌتٌة ٌستعملها الطٌر 
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ة منقاره بٌن فترة واخرى بهدف اعطائه المرونة ومنعه من الجفاف وعدم بدهن الرٌش بواسط
 ابتالله أثناء الطٌران.

على السبورة، وربطها بالمظهر  الهامة أحسنتم ٌا طالب وأبدعتم، ثم أدون الجوانب     
 الخارجً للحمامة، ثم أقوم بتأشٌرها على الرسم.

ٌُبٌن أقسام جسم الحمامة:المدرس رسم ٌ   مخطط 

 الحمامة                                                

 

   

 الذنب                    الجذع                    العنق                              الرأس       

سؤال: هل شاهدتم أعشاش بعض أنواع الطٌور؟ وما المواد المستخدمة فً صناعة المدرس: 
 اعشاشها؟.

 (: السنونو، تصنع أعشاشها من الطٌن الذي ٌكون على جدران األبنٌة.ٔ) طالب

 (: الدجاجة، تضع بٌضها فً احدى زواٌا البٌت.  ٕطالب )

 أحسنتما، سؤال: ما عدد البٌض الذي تضعه كلمن:  العصافٌر، البط ، النعامة، النسور؟. 

وعشرون بٌضة، النسور طالب: العصافٌر بٌضتان، البط أربع عشرة بٌضة، النعامة خمسة 
 بٌضة واحدة.

ٌُقارن بٌن الطٌور الدورٌة والمهاجرة؟.المدرس:   سؤال/ َمن 

(: الطٌور الدورٌة/ مثل العصافٌر والبالبل والحمام والحمام المطوق )الفخاتً( فهً ٔطالب )
 دائما موجودة فً بٌئتنا، فً جمٌع الفصول.

 –هاجر من مكان إلى أخر للبحث عن الغذاء (: الطٌور المهاجرة/ هً الطٌور التً تٕطالب )
فالوز العراقً ٌهاجر من أواسط روسٌا إلى أهوار العراق،  –أو بسبب الظروف البٌئٌة القاسٌة 

 والسنونو الذي ٌهاجر فً الربٌع من شبه القارة الهندٌة إلى العراق لغرض التكاثر.

 المدرس/ أحسنتما.

 غٌر سلٌم لمفهوم )الطٌور الدورٌة(:/ مرحلة ادراك الطالب بان لدٌه فهما ٔ

طالب لدٌه تصور بدٌل )فهم خاطئ( ٌعترض/ الطٌور الدورٌة سمٌت بهذا االسم ألنها تدور 
 حول نفسها اثناء الطٌران. 

 المدرس/ ال ٌوجد طائر ٌدور حول نفسه أثناء الطٌران. 

 / مرحلة عدم االتزان:ٕ

 الطالب المعترض/ إذن لماذا سمٌت بالدورٌة؟.

 لمدرس/ ألنها توجد على مدار العام أو فً جمٌع الفصول. ا
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 / مرحلة اعادة صوغ بالتمثٌل وغٌره:ٖ

 المدرس ٌسأل الطالب المعترض: ما الطٌور الدورٌة؟.

الطالب المعترض/ هً طٌور دائما موجودة فً بٌئتنا أو فً جمٌع الفصول مثل العصافٌر 
  والبالبل والحمام والحمام المطوق )الفخاتً(.

 المدرس/ هل تستطٌع ان تأتً بأمثلة أخرى؟.

 الطالب: الدجاج والبط وغٌرها من الطٌور الداجنة )تطبٌق الفهم الجدٌد(.

 سؤال/ ما الفرق بٌن الزواحف والطٌور من حٌث التنفس؟.المدرس: 

 (: الزواحف، تتنفس رئوٌا كلٌا.ٔطالب )

للطٌر زٌادة سعة الرئتٌن، من خالل (: جهاز التنفس فً الطٌور تحور بشكل ٌتٌح ٕطالب )
 تسعة أكٌاس هوائٌة، كما تسهم هذه األكٌاس فً خفض درجة الحرارة عن طرٌق الزفٌر.

 المدرس: أحسنتما. 

 سؤال: ما التكٌفات فً أشكال مناقٌر الطٌور حسب طبٌعة غذائها.

ة، مثل البط. الطٌور المائٌ -ٖالجوارح، مثل الصقور.  -ٕالكواسر، مثل النسور.  -ٔطالب/ 
 مناقٌر طوٌلة، مثل اللقالق.  -٘الحبوب، مثل الحمام والدجاج.  -ٗ

ٌُوضح نماذج من تكٌفات المناقٌر:  ٌتم عرض شكل 

 

 

ٌُبٌن بعض تكٌفات المناقٌر:م المدرس رسمٌ  خطط 
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 تكٌفات المناقٌر

 

 مناقٌر طوٌلة     مناقٌر قصٌرة     مناقٌر عرٌضة     مناقٌر الجوارح     مناقٌر الكواسر   

 اللقلق          الحمام                 البط                     مثل النسور          الصقور   

                                                    

المدرس: أحسنتم جمٌعا ٌا طالب. من خالل هذا الدرس علٌنا تقدٌر عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى، والعمل بالمحافظة على الطٌور االقتصادٌة وطٌور الزٌنة، وتوعٌة المجتمع المحلً 
على ذلك، ومتابعة كل جدٌد من افالم وثائقٌة وتقارٌر علمٌة، وعلٌنا تقدٌر العلماء الذٌن درسوا 

 ور. الطٌ

 ( دقائقٖ)                                              : الملخص:                        رابعا  

المدرس: أعزائً الطالب الطٌور حٌوانات فقرٌة واسعة االنتشار تختلف فً قابلٌتها على 
اعد العٌش فً بٌئات مختلفة، ٌحتوي الهٌكل العظمً للطٌور على عظم ٌسمى الجؤجؤ وهو ٌس

فً ربط العضالت الصدرٌة الالزمة لتحرٌك الجناحٌن، اما الجفن الرامش فٌساعد على وقاٌة 
ٌُقسم جسم الطٌر إلى الرأس والعنق والجذع والذنب  العٌن من الغبار وأشعة الشمس الساطعة. 
 والذي ٌحتوي على غدة زٌتٌة ٌستعملها الطٌر بدهن الرٌش لمنعه من الجفاف وعدم ابتالله أثناء
الطٌران، والطٌور على نوعٌن دورٌة مثل العصافٌر والبالبل والحمام، وطٌور مهاجرة تهاجر 

 من مكان ألخر مثل األوز العراقً، والسنونو.  

 ( دقائقٗ)                                              خامسا: التقوٌم:                           

م بطرح األسئلة الختامٌة التقوٌمٌة لمعرفة مدى تحق األهداف بعد االنتهاء من العرض أقو     
 لدى الطاللب/

 عدد أربع من الصفات العامة للطٌور؟. -ٔ

 ما فائدة عظم الجؤجؤ؟. -ٕ

 ما وظٌفة الجفن الرامش؟. -ٖ

 ما القٌر؟. -ٗ

 ما فائدة الغدة الزٌتٌة؟.   -٘

 ما الطٌور الدورٌة؟. -ٙ

ٌُوضح أقسام جسم  -9  الحمامة.أرسم مخطط 

ٌُوضح تكٌفات فً أشكال مناقٌر الطٌور حسب طبٌعة غذائها. -1  أرسم مخطط 

 ( دقائقٖ)                                                    : الواجبات واألنشطة البٌتٌة:سادسا  

ٌتم تكلٌف الطالب بقراءة الموضوع فً البٌت ومحاولة االجابة على أسئلة نهاٌة الفصل ص  -ٔ
ٔٙ9 – ٔٙ1. 
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ٌُوضح المظهر الخارجً مع التأشٌر على أجزائه. -ٕ  ٌتم تكلٌف الطالب برسم شكل 

ٌتم الطلب من الطالب مراجعة وتحضٌر الدرس القادم وهو: صنف اللبائن )الثدٌات( ص  -ٖ
ٔ٘ٗ – ٔ٘1  . 

بتم تكلٌف الطالب بعمل نشاط خارجً له عالقة بالكتاب، مثال: كتابة تقرٌر من خالل  -ٗ
 متابعة برنامج علمً عن الطٌور على أحدى القنوات التلفزٌونٌة. 

 سابعا: المصادر: 

 مصادر المدرس/

 القرآن الكرٌم:

علً حسٌن  سلمان، شهاب أحمد، عبد الكرٌم عبد الصمد السودانً، مهدي حطاب صخً، -ٔ
، وزارة التربٌة، 9متوسط، طال( علم األحٌاء للصف الثانً ٕٙٔٓحمادي، حسٌن علً أحمد، )

 المدٌرٌة العامة للمناهج.

(، مناهج وطرائق تدرٌس ٕٔٔٓالعفون، نادٌة حسٌن ٌونس، فاطمة عبد األمٌر الفتالوي، ) -ٕ
 العلوم، مكتبة التربٌة األساسٌة، بغداد.

، دار الكتب ٔ(، "طرق التدرٌس العامة"، ط771ٔزاق الصالحٌن، )الطشانً، عبد الر -ٖ
 الوطنٌة، بنغازي. 

، ٔ( المناهج الدراسٌة المفهوم األبعاد المعالجات، طٕٔٔٓالموسوي، محمد علً حبٌب، ) -ٗ
 دار ومكتبة البصائر، بٌروت.

، المكتب ٔ"، طتدرٌس العلوم من منظور البنائٌة(، "ٕٓٓٓزٌتون، كمال عبد الحمٌد، ) -٘
 العلمً للكمبٌوتر والنشر والتوزٌع، االسكندرٌة. 

 مصادر الطالب/

سلمان، شهاب أحمد، عبد الكرٌم عبد الصمد السودانً، مهدي حطاب صخً، علً حسٌن 
، وزارة التربٌة، 9( علم األحٌاء للصف الثانً متوسط، طٕٙٔٓحمادي، حسٌن علً أحمد، )

 المدٌرٌة العامة للمناهج. 
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الثانٌة/ خطة نموذجٌة لتدرٌس موضوع )صنف الطٌور( لطالب المجموعة الضابطة على 
 وفق الطرٌقة االعتٌادٌة:

 المادة: علم األحٌاء                                                           الصف: الثانً المتوسط

 الشعبة: أ               الموضوع: صنف الطٌور                                    

 دقٌقة ٘ٗمدة الدرس:                                              9ٕٔٓالٌوم والتأرٌخ:     / /  

 أوال: األهداف الخاصة:

 ٌهدف المدرس إلى مساعدة الطالب على:

 اكتساب المفاهٌم اآلتٌة:  -ٔ

 الدورٌة.( الطٌور أ( الجفن الرامش. ب( الغدة الزٌتٌة. ج

تنمٌة االستعداد لدى الطالب لتعدٌل أو تغٌٌر آرائهم عندما ٌدركون أن اآلراء الموجودة  -ٕ
 لدٌهم خاطئة أو ناقصة أو أنها تتناقض مع المنطق العلمً السلٌم.

 ثانٌا/ األغراض السلوكٌة:  

ٌُتوقع بعد انتهاء الدرس أن ٌكون الطالب قادرا على أن ٌحق ق األغراض ا( المجال المعرفً: 
 السلوكٌة األتٌة:

 ٌُفسر قابلٌة الطٌور للعٌش فً بٌئات مختلفة. -ٔ

 ٌُعدد أربع من الصفات العامة للطٌور. -ٕ

 ٌُوضح فائدة الغدة الزٌتٌة للطٌور. -ٖ

 ٌُبٌن فائدة عظم الجؤجؤ. -ٗ

 ٌُبٌن وظٌفة الجفن الرامش للطٌور. -٘

 ٌُعدد أقسام جسم الحمامة. -ٙ

 لرٌش فً الذنب.ٌُبٌن فائدة ا -9

 ٌَذكر المواد التً ٌستخدمها السنونو والدجاج فً صنع أعشاشها. -1

 ٌُقارن بٌن الطٌور الدورٌة والمهاجرة. -7

 ٌُفرق بٌن الزواحف والطٌور من حٌث التنفس. -ٓٔ

 ٌَُحِدد نوع الغذاء من خالل شكل المنقار. -ٔٔ

 الطالب قادرا على أن:ب( المجال المهاري: أتوقع بعد انتهاء الدرس أن ٌكون 

 ٌؤشر على الجذع فً الحمامة. -ٔ

 ٌؤشر على االبهام فً الحمامة -ٕ
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 ٌؤشر على الذنب فً الحمامة. -ٖ

 ٌرسم الشكل الخارجً للحمامة وٌؤشر على أجزائها . -ٗ

ٌُتوقع بعد انتهاء الدرس أن ٌكون الطالب قادرا على أن:  ج( المجال الوجدانً: 

 ً خلق الطٌور بأشكالها وألوانها الجمٌلة المختلفة.ٌقدر عظمة الخالق ف -ٔ

 ٌقدر جهود أسالفنا فً استخدام الحمام الزاجل فً نقل الرسائل. -ٕ

 أهله وأصدقائه فً مجال المحافظة على الطٌور. ٌُنمً وعً -ٖ

  ٌتعلم من الطٌور دأبها فً صنع أعشاشها ومحافظتها علٌها. -ٗ

 مٌة:ثانٌا: الوسائل والتقنٌات التعلٌ

 السبورة البٌضاء. -ٔ

 األقالم الملونة. -ٕ

ٌُبٌن المظهر الخارجً لحمامة. -ٖ  رسم توضٌحً 

ٌُبٌن الهٌكل العظمً للحمامة.  -ٗ  رسم توضٌحً 

 مجسم لحمامة. -٘

( عرض صور متعددة لبعض الطٌور، هٌكل عظمً Data Showجهاز العرض ) -ٙ

 للحمامة، أشكال تبٌن أشكال مناقٌر بعض الطٌور. 

ٌُوضح أقسام جسم الحمامة. -9  مخطط 

ٌُوضح تكٌفات فً أشكال مناقٌر الطٌور حسب طبٌعة غذائها. -1  مخطط 

 ثالثا: خطوات سٌر الدرس:

 ( دقائق٘)                                   التمهٌد:                                         -ٔ

أعمل على اثارة انتباه الطالب وجذب مٌلهم نحو الدرس من خالل بعض المعلومات      
والحقائق المتعلقة بالدرس، من قبٌل أسئلة موجهة مثل: ما الطٌور الداجنة فً بٌئتكم؟. ما هً 

أُبٌن بأن صنف الطٌور هو الصنف الخامس طٌور الزٌنة التً ٌربٌها جٌرانكم فً بٌوتهم؟. ثم 
 من أصناف الفقرٌات، واربط هذا الموضوع بالموضوع السابق.

 ( دقائقٖٓالعرض:                                                                         ) -ٕ

ِطٌرُ قال تعالى:        ٌَ ٍة ِفً اأْلَْرِض َواَل َطائٍِر  ِه إاِلَّ أَُمٌم أَْمَثالُُكمْ  ﴿َوَما ِمْن َدابَّ ٌْ  األنعام/ (ِبَجَناَح
 .  1ٖ  جزء من األٌة

اآلٌة توضح أن الكائنات الحٌة البرٌة، والطائرة تعٌش بشكل مجموعات تشبه الجماعات 
 البشرٌة، لها نظمها الخاصة فً التكاثر والتغذي واالنتقال.  

 نف الطٌور(.بعد ذلك أقوم بكتابة عنوان الدرس على السبورة )ص
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ٌضم صنف الطٌور مجموعة كبٌرة من الحٌوانات التً تختلف فٌما بٌنها فً المظهر      
الخارجً من حٌث الشكل واللون والحجم، وتختلف من حٌث التغذي فمنها ما مفترس مثل 
النسر والصقر، منها ٌتغذى على الجٌف والقمامة مثل الغراب، ومنها ألٌف مثل الدجاج والبط 

م، وهً ذات أهمٌة اقتصادٌة ألنها تشكل مصدر من مصادر الغذاء عند االنسان، ومنها والحما
 مفٌد للزٌنة مثل البالبل.

 سؤال: هل الطٌور تختلف فً قابلٌتها على العٌش وما السبب؟.

طالب: بسبب قابلٌتها على الطٌران وكونها تشبه اللبائن أي من ذوات الدم الحار، مما ٌعنً      
ٌُعطٌها امكانٌة كبٌرة على االنتقال أن درجة ح رارتها ال تتغٌر بتغٌر البٌئة المحٌطة بها، وهذا 

 والتكٌف مع الظروف البٌئٌة المختلفة.

 سؤال: ما أهم صفات الطٌور؟.

 (: اجسامها مغزلٌة مما ٌسهل عملٌة اندفاعها اثناء الطٌران.ٔالطالب )

تحور إلى جناحٌن، أما الطرفان الخلفٌان (: لها أربعة أطراف الزوج األمامً ٕالطالب )
 فٌستعمالن للمشً، أو السباحة، أو لالندفاع والهبوط عند الطٌران.

(: عظام الطٌور خفٌفة، ووجود عظم الجؤجؤ الذي ٌساعد فً ربط العضالت ٖالطالب )
 الصدرٌة الالزمة لتحرٌك الجناحٌن.

ئتٌن من خالل تسعة أكٌاس هوائٌة، كما (: الجهاز التنفسً تحور بشكل ٌزٌد سعة الرٗالطالب )
 تفٌد فً خفض درجة حرارة الجسم.

(: عٌون الطائر لها ثالثة أجفان علوي وسفلً ورامش ٌساعد فً وقاٌة العٌن من ٘الطالب )
 الغبار وأشعة الشمس.

 المدرس: هذا شكل ٌوضح الجفن الرامش فً أحد أنواع الطٌور:

 

                 (ٖ            )                 (ٕ  )                             (ٔ) 

(: األجناس منفصلة واالخصاب داخلً، تضع األنثى عدد من البٌوض، غنٌة بالمح ٙالطالب )
 الالزم لتكوٌن ونمو الجنٌن، وتحاط البٌضة بغالف كلسً واٍق.

 سؤال: ماذا ٌغطً جسم الطٌور؟.

بداٌة الذنب، ٌستعملها الطائر لدهن الرٌش بالزٌت  (: الرٌش، وتوجد غدة زٌتٌة ف9ًطالب )
 كً ال ٌبتل أثناء الطٌران.
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 المدرس: ما فائدة عظم الجؤجؤ ؟.

 طالب: ٌساعد فً ربط العضالت الصدرٌة الالزمة لتحرٌك الجناحٌن.

 سؤال: ما فائدة الجفن الرامش؟.

 طالب: ٌساعد فً وقاٌة العٌن من الغبار وأشعة الشمس الساطعة.

 ل: ما فائدة الغدة الزٌتٌة؟.سؤا

 طالب: ٌستعملها الطائر بٌن الحٌن واألخر لدهن الرٌش بالزٌت كً ال ٌبتل أثناء الطٌران.

 الحمامة:

األن ننتقل لدراسة الحمامة، ٌتم عرض شكل لهٌكل عظمً لحمامة وصورة لحمامة بجهاز      
 م الطالب كٌفٌة الرسم.العرض، أقوم برسم مظهر خارجً لحمامة دون تأشٌر، بهدف تعلٌ
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 سؤال: ماهٌة أقسام جسم الحمامة؟.

(: الرأس/ ٌبرز منه منقار، توجد عند قاعدته منطقة جلدٌة منتفخة تحٌط بفتحة المنخر ٔطالب )
تسمى القٌر، والعٌنان تقعان على الجانبٌن، لكل عٌن ثالثة اجفان، تقع فتحة السمع خلف كل 

 عٌن وهً مغطاة بالرٌش تؤدي الى القناة السمعٌة. 

 ا؟. سؤال: ال ٌمكن رؤٌته الفتحة السمعٌة لماذ

 جواب أحد الطالب: ألنها مغطاة بالرٌش.

 (: العنق/ هو جزء اسطوانً ٌربط الرأس بالجذع.ٕطالب )

(: الجذع/ مغزلً الشكل ٌمتد إلى األمام ترتبط به األطراف األمامٌة، وهما الجناحان ٖطالب ) 
كما  أما الزوج الخلفً فهو لحمل الجسم، والمشً، علما أن معظم الطٌور ال تستطٌع الركض

 اللبائن، لكل قدم أربعة أصابع مخلبٌة واتجاه االبهام نحو الخلف.

(: الذنب/ مخروطً الشكل، ٌمتد منه مجموعة من الرٌش الطوٌل القوي، الذي ٗطالب )
ٌستعمل فً توجٌه الطٌر اثناء الطٌران، وٌوجد عند قاعدة الذنب غدة زٌتٌة ٌستعملها الطٌر 

ترة واخرى بهدف اعطائه المرونة ومنعه من الجفاف وعدم بدهن الرٌش بواسطة منقاره بٌن ف
 ابتالله أثناء الطٌران.

ٌُبٌن أقسام جسم الحمامة: المدرس رسمٌ  مخطط 
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 الحمامة                                               

 

   

 الذنب                    الجذع                               العنق                      الرأس    

على السبورة، وربطها بالمظهر الخارجً  الب وأبدعتم، ثم أدون الجوانب الهامةأحسنتم ٌا ط
 للحمامة، ثم أقوم بتأشٌرها على الرسم.   

 سؤال: هل شاهدتم أعشاش بعض أنواع الطٌور؟ وما المواد المستخدمة فً صناعة اعشاشها؟.

 أعشاشها من الطٌن الذي ٌكون على جدران األبنٌة.(: السنونو، تصنع ٔطالب )

 (: الدجاجة، تضع بٌضها فً احدى زواٌا البٌت.  ٕطالب )

ٌُقارن بٌن الطٌور الدورٌة والمهاجرة؟.  أحسنتما، سؤال: َمن 

(: الطٌور الدورٌة/ مثل العصافٌر والبالبل والحمام والحمام المطوق )الفخاتً( فهً ٔطالب )
 بٌئتنا، فً جمٌع الفصول.دائما موجودة فً 

 –(: الطٌور المهاجرة/ هً الطٌور التً تهاجر من مكان إلى أخر للبحث عن الغذاء ٕطالب )
فالوز العراقً ٌهاجر من أواسط روسٌا إلى أهوار العراق،  –أو بسبب الظروف البٌئٌة القاسٌة 

 غرض التكاثر.والسنونو الذي ٌهاجر فً الربٌع من شبه القارة الهندٌة إلى العراق ل

 أحسنتما، سؤال/ ما الفرق بٌن الزواحف والطٌور من حٌث التنفس؟.

 (: الزواحف، تتنفس رئوٌا كلٌا.ٔطالب )

(: جهاز التنفس فً الطٌور تحور بشكل ٌتٌح للطٌر زٌادة سعة الرئتٌن، من خالل ٕطالب )
 ق الزفٌر.تسعة أكٌاس هوائٌة، كما تسهم هذه األكٌاس فً خفض درجة الحرارة عن طرٌ

 سؤال: ما التكٌفات فً أشكال مناقٌر الطٌور حسب طبٌعة غذائها.

الطٌور المائٌة، مثل البط.  -ٖالجوارح، مثل الصقور.  -ٕالكواسر، مثل النسور.  -ٔطالب/ 
 مناقٌر طوٌلة، مثل اللقالق.  -٘الحبوب، مثل الحمام والدجاج.  -ٗ

ٌُوضح نماذج من تكٌفات المناقٌر  :ٌتم عرض شكل 
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ٌُب المدرس رسمٌ  ٌن بعض تكٌفات المناقٌر:مخطط 

 تكٌفات المناقٌر                                           

 

 مناقٌر طوٌلة      مناقٌر قصٌرة     مناقٌر عرٌضة   مناقٌر الجوارح        مناقٌر الكواسر

 اللقلق             الحمام                    البط             الصقور         مثل النسور       

المدرس: أحسنتم جمٌعا ٌا طالب. من خالل هذا الدرس علٌنا تقدٌر عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى، والعمل بالمحافظة على الطٌور االقتصادٌة وطٌور الزٌنة، وتوعٌة المجتمع المحلً 

علمٌة، وعلٌنا تقدٌر العلماء الذٌن درسوا على ذلك، ومتابعة كل جدٌد من افالم وثائقٌة وتقارٌر 
 الطٌور. 

 ( دقائقٖ): الملخص:                                                                        رابعا  

أعزائً الطالب الطٌور حٌوانات فقرٌة واسعة االنتشار تختلف فً قابلٌتها على العٌش فً      
طل العظمً للطٌور على عظم ٌسمى الجؤجؤ وهو ٌساعد فً ربط بٌئات مختلفة، ٌحتوي الهٌ

العضالت الصدرٌة الالزمة لتحرٌك الجناحٌن، اما الجفن الرامش فٌساعد على وقاٌة العٌن من 
الغبار وأشعة الشمس الساطعة. ٌقسم جسم الطٌر إلى الرأس والعنق والجذع والذنب والذي 

ن الرٌش لمنعه من الجفاف وعدم ابتالله أثناء ٌحتوي على غدة زٌتٌة ٌستعملها الطٌر بده
الطٌران، والطٌور على نوعٌن دورٌة مثل العصافٌر والبالبل والحمام، وطٌور مهاجرة تهاجر 

 من مكان ألخر مثل األوز العراقً، والسنونو.  

 ( دقائقٗ)   : التقوٌم:                                                                      خامسا  

بعد االنتهاء من العرض اقوم بطرح األسئلة الختامٌة التقوٌمٌة لمعرفة مدى تحق األهداف      
 لدى الطاللب/
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 عدد أربع من الصفات العامة للطٌور؟. -ٔ

 ما فائدة عظم الجؤجؤ؟. -ٕ

 ما وظٌفة الجفن الرامش؟. -ٖ

 ما القٌر؟. -ٗ

 ما فائدة الغدة الزٌتٌة؟.   -٘

 الطٌور الدورٌة؟.ما  -ٙ

ٌُوضح اقسام جسم الحمامة. -9  ارسم مخطط 

ٌُوضح تكٌفات فً أشكال مناقٌر الطٌور حسب طبٌعة غذائها. -1  ارسم مخطط 

 ( دقائقٖ)                                                   : الواجبات واألنشطة البٌتٌة:سادسا  

ٌتم تكلٌف الطالب بقراءة الموضوع فً البٌت ومحاولة االجابة على أسئلة نهاٌة الفصل ص  -ٔ
ٔٙ9 – ٔٙ1. 

ٌُوضح المظهر الخارجً مع التأشٌر على أجزائه. -ٕ  ٌتم تكلٌف الطالب برسم شكل 

ٌتم الطلب من الطالب مراجعة وتحضٌر الدرس القادم وهو: صنف اللبائن )الثدٌات( ص  -ٖ
ٔ٘ٗ – ٔ٘1  . 

بتم تكلٌف الطالب بعمل نشاط خارجً له عالقة بالكتاب، مثال: كتابة تقرٌر من خالل  -ٗ
 متابعة برنامج علمً عن الطٌور على أحدى القنوات التلفزٌونٌة.

 : المصادر: سابعا  

 مصادر المدرس/

 القرآن الكرٌم:

علً حسٌن  سلمان، شهاب أحمد، عبد الكرٌم عبد الصمد السودانً، مهدي حطاب صخً، -ٔ
، وزارة التربٌة، 9( علم األحٌاء للصف الثانً متوسط، طٕٙٔٓحمادي، حسٌن علً أحمد، )

 المدٌرٌة العامة للمناهج. 

(، مناهج وطرائق تدرٌس ٕٔٔٓالعفون، نادٌة حسٌن ٌونس، فاطمة عبد األمٌر الفتالوي، ) -ٕ
 العلوم، مكتبة التربٌة األساسٌة، بغداد. 

، دار الكتب ٔ(، "طرق التدرٌس العامة"، ط771ٔزاق الصالحٌن، )الطشانً، عبد الر -ٖ
 الوطنٌة، بنغازي. 

، ٔ( المناهج الدراسٌة المفهوم األبعاد المعالجات، طٕٔٔٓالموسوي، محمد علً حبٌب، ) -ٗ
 دار ومكتبة البصائر، بٌروت.

، المكتب ٔ"، طتدرٌس العلوم من منظور البنائٌة(، "ٕٓٓٓزٌتون، كمال عبد الحمٌد، ) -٘
 العلمً للكمبٌوتر والنشر والتوزٌع، االسكندرٌة. 
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 مصادر الطالب/

سلمان، شهاب أحمد، عبد الكرٌم عبد الصمد السودانً، مهدي حطاب صخً، علً حسٌن 
تربٌة، ، وزارة ال9( علم األحٌاء للصف الثانً متوسط، طٕٙٔٓحمادي، حسٌن علً أحمد، )

 المدٌرٌة العامة للمناهج.
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 (00ملحق )

 تحدٌد المفاهٌم األحٌائٌةل ات والمدرسٌنالمدرس أراءاستبانة استطالع 

                                                

 جامعة بغداد              

   الهٌثم                                                         كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن

 ةقسم العلوم التربوٌة والنفسٌ    

 "1ٔالدورة " ماجستٌر طرائق تدرٌس علوم الحٌاة

 

 المفاهٌم األحٌائٌةي لتحدٌد أاستبانة استطالع الرم/ 

 تحٌة طٌبة:

فً تعدٌل التصورات  (S .M .C).تٌجٌة ٌروم الباحث أجراء بحثه الموسوم بـــ "أثر سترا     

البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة لطالب الثانً المتوسط فً مادة علم األحٌاء ومهارات تفكٌرهم 
البصري" ومن متطلباته اعداد قائمة من المفاهٌم االحٌائٌة الرئٌسة لمحتوى الفصول الثالث 

، لسنة 9متوسط، طاألخٌرة )السابع، والثامن، والتاسع( من كتاب علم األحٌاء للصف الثانً ال
 م.ٕٙٔٓ

ٌُرجى التفضل بأبداء آرائكم       لما تتمتعون به من خبرة ودراٌة فً مجال طرائق التدرٌس 
السدٌدة حول تحدٌد المفاهٌم األحٌائٌة الرئٌسة والثانوٌة والمكررة، ألنها من متطلبات بناء 

 اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة اجراء.

 مع فائق الشكر واالمتنان                                                                          

 المشرف/                                                              الباحث/          

 لمان ٌاسٌن                                   معد س                            أحمد عبٌد حسن                أ. م. د.       

واألول المختلفة االبتدائٌة  ةحلاألحٌائٌة فً المرالمفاهٌم أراء المدرسات والمدرسٌن ب
 (:المفاهٌم األحٌائٌة  لكافة المراحلالمتوسط والثانً المتوسط )

 بتدائً: االالثالث الصف أوال / 

النمر، الدجاج، الدب، الطٌور، القرش، النحل، المنتجات، المستهلكات، المحلالت، السلسلة      
الغذائٌة، الفأر، النسر، أفعى، الفرٌسة، الحمار الوحشً، االنقراض، التنوع الحٌوي، دودة 

 األرض، الدٌناصورات. 

 بتدائً:االالرابع الصف ثانٌا / 

برمائٌات، الزواحف، الطٌور، اللبائن، الخفاش، الدجاج، القز، االسفنج، الحمامة، السمك، ال     
 الحرٌر، متعددة الخالٌا، احادٌة الخلٌة.

 بتدائً:االالخامس الصف ثالثا / 
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الفقرٌات، العمود الفقري، الهٌكل العظمً، الهٌكل الغضروفً، متغٌرة الحرارة، ثابتة      
ور، الثدٌات، الخفاش، االسماك العظمٌة، الحرارة، االسماك، البرمائٌات،  الزواحف، الطٌ

االسماك الغضروفٌة، الضفدع، السالحف، االفاعً، الكنغر، القواقع، الحلزون، االسفنج، دودة 
االرض، االسكارس، الدٌدان المسطحة، الدٌدان االسطوانٌة، الدٌدان الحلقٌة، المفصلٌات، 

المسامٌات، التناظر، تناظر  الروبٌان، الصرصر، قرون االستشعار )اللوامس الشعرٌة(،
 شعاعً، تناظر جانبً، عدٌمة التناظر.

 بتدائً:االالسادس  الصف /رابعا  

البٌئة، الحوت، الدولفٌن، البقرة، األرنب، السمكة، الغابة، الصحراء، المنطقة القطبٌة،      
، بٌئة نهرٌة، بٌئة المزارع، المنطقة الثلجٌة، البطرٌق، الحٌوان، البٌئة الطبٌعٌة، البٌئة المشٌدة

األهوار، بٌئة الغابة، االنسان، الحٌوانات، آكلة االعشاب، آكالة اللحوم، الحمار الوحشً،  
األسد، الفهد، الثعالب، المنتجات، المستهلكات، البوم، الفئران، المكونات الحٌة، البقر، الجمل، 

 تلوث الٌابسة. الدجاج، الغنم، الحصان، التلوث، المبٌدات الحشرٌة، تلوث الماء،

 متوسط: الاألول الصف / خامسا  

النباتات، الحٌوانات، الرواشح، الفٌروسات، بدائٌة التركٌب، البكترٌا، متعددة الخالٌا،      
احادٌة الخلٌة، المجهر، التعوٌض، النتح، ضغط الخالٌا، الكائنات الحٌة، طبقات التربة، 
 الحركة، التنفس، تحرٌر الطاقة، التنفس الخارجً، التنفس الداخلً، التغذٌة، النمو، التكاثر،
التبرعم، االنقسام البسٌط، االفراز، االنزٌمات، الهرمونات، الغدد، الهضم، التكاثر، اللعاب، 
الحس، االفراغ، االنتشار، النفرٌدٌا، الكلٌتٌن، الهرم والموت، الخلٌة، الساٌتوبالزم، الغشاء 

جهاز الخلوي، الراٌبوسومات، البروتٌن، النواة، الكروموسومات، النوٌة، الماٌتوكوندرٌا، 
كولجً، الفجوات، االجسام الحالة، االهداب واالسواط، الجسم المركزي، النسٌج، الدم، النسٌج 
الرابط، الخالٌا العصبٌة، النسٌج الطالئً، النسٌج العضلً، النسٌج العصبً، البروزات 
الشجٌرٌة، البروزات البروتوبالزمٌة، المحور، االعضاء، الجهاز، الجسم، التنوع االحٌائً، 

للبائن، الطٌور، الضفادع، الحشرات، الجرذان، وحٌدة الخلٌة، الالفقرٌات، الحٌوانات الفقرٌة، ا
حقٌقٌة النواة، حرة المعٌشة، متطفلة، االنقسام االعتٌادي، االنقسام االختزالً، الهندسة الوراثٌة، 

االحفورٌات،  السبات، الهرب، الدفاع، التكٌف، التخفً، الهجرة، الجراد، االسماك، الطلٌعٌات،
المتحجرات، المحٌط الحٌوي، البٌئة، االفتراس، التعاٌش، التطفل، التنافس، التكافل، النظام 
البٌئً، المنتجات، المستهلكات، المحلالت، االهرامات البٌئٌة، السلسلة الغذائٌة، تلوث البٌئة، 

 االحتباس الحراري، ثقب االوزون، التصحر، المبٌدات.

 متوسط:الالثانً  الصف سادسا /

المفاهٌم األحٌائٌة الرئٌسة لمحتوى الفصول الثالث األخٌرة )السابع، والثامن، والتاسع( من 
 م.ٕٙٔٓ، لسنة 9كتاب علم األحٌاء، ط
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 ٘ *  * التناظر ٔ

 ٘ * * * التناظر الجانبً ٕ

 ٘ * *  التناظر الشعاعً ٖ

 ٘ * *  عدٌمة التناظر ٗ

 ، أول متوسط٘ *  * الالفقرٌات ٘

 ٘،ٗ *  * شعبة االسفنجٌات )المسامٌات( ٙ

 ٘ * *  الفمٌم 9

 ٘،ٗ *  * االسفنج البسٌط 1

   *  المٌزو كلٌا 7

،األول ٘،ٖ * * * )البٌضة المخصبة( الزٌجة ٓٔ
 المتوسط

    * شعبة الالسعات )أمعائٌة الجوف( ٔٔ

   *  المرجان ٕٔ

   *  شقائق البحر ٖٔ

   *  قنادٌل البحر ٗٔ

   *  المجسات )األذرع( ٘ٔ

    * الهاٌدرا ٙٔ

   *  الخالٌا الالسعة 9ٔ

 أول متوسط * *  السوط 1ٔ

 متوسط أول * * * التبرعم 7ٔ

 ٘ *  * الدٌدان المسطحة ٕٓ

   *  حٌوانات خنثٌة ٕٔ

   *  البلهارٌزٌا ٕٕ

    * دودة األكٌاس المائٌة ٖٕ

   *  خطم ٕٗ

   *  محاجم ٕ٘

   *  القطعة الحبلى ٕٙ

   *  الجنٌن المشوك 9ٕ
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    * الدٌدان الخٌطٌة )الجوفٌة( 1ٕ

   *  االنكلٌستوما 7ٕ

   *  االنتربٌوس ٖٓ

    * الدودة الدبوسٌة ٖٔ

   *  الكٌوتكل ٕٖ

 ٘ *  * التطفل ٖٖ

 ٘ * *  رمٌة ٖٗ

 ٘ *  * االسكارس ٖ٘

 ٘ *  * شعبة الدٌدان الحلقٌة ٖٙ

   *  دودة األرض 9ٖ

   *  الكٌوتكل 1ٖ

   *  األهالب 7ٖ

   *  الُعقل الجسمٌة ٓٗ

 ٘، ٖ *  * دودة األرض ٔٗ

   *  السرج ٕٗ

   *  النفرٌدٌوم ٖٗ

    * شعبة النواعم )الرخوٌات( ٗٗ

    * المحار ٘ٗ

   *  اللؤلؤ ٙٗ

   *  االخطبوط 9ٗ

   *  الحبار 1ٗ

 ٘ *  * القواقع 7ٗ

   *  الصدفة ٓ٘

   *  الكتلة الحشوٌة  ٔ٘

   *  الجبة ٕ٘

   *  الغالصم ٖ٘

   *  المضٌف الوسطً ٗ٘

 ٘ *  * شعبة المفصلٌات ٘٘
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   *  الكاٌتٌن ٙ٘

   *  االستحالة 9٘

 أول متوسط *  * الجرادة 1٘

   *  هجرة الجراد 7٘

   *  أسراب الجراد ٓٙ

 ٘ *  * الصرصر ٔٙ

 ٘ * * * قرون االستشعار )اللوامس الشعرٌة( ٕٙ

    * شوكٌة الجلد ٖٙ

   *  زنابق البحر ٗٙ

    * نجم البحر ٘ٙ

   *  األقدام االنبوبٌة ٙٙ

   *  ظاهرة االخالف 9ٙ

    * الفصل الثامن/ شعبة الحبلٌات 

   *  الحبل الظهري 1ٙ

 ٘ * *  العمود الفقري 7ٙ

    * الرمٌح )السهٌم( 9ٓ

 ، أول متوسط٘ *  * الفقرٌات 9ٔ

 ٘ * *  الهٌكل العظمً 9ٕ

 ٘ * *  الهٌكل الغضروفً 9ٖ

 ، أول متوسط٘ *  * األسماك 9ٗ

 ٘ *   الحرارةمتغٌرة  9٘

 ٘ *  * صنف األسماك الغضروفٌة 9ٙ

 ٖ *  * سمكة القرش 99

   *  شوكتً الجماع 91

 ٘ *  * صنف األسماك العظمٌة 97

   *  الخط الجانبً 1ٓ

   *  كٌس العوم 1ٔ

   *  الزعنفة 1ٕ
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 ٘،ٗ *  * صنف البرمائٌات 1ٖ

   *  الصفاق )غشاء جلدي( 1ٗ

   *  المذنب 1٘

   *  المحجم )الممص( 1ٙ

 ٘ *  * الضفدع 19

 أول متوسط * *  السبات 11

 ٘،ٗ *  * صنف الزواحف 17

   *  السالحف 7ٓ

   *  التماسٌح 7ٔ

   *  األصابع المخلبٌة  7ٕ

 ٖ *  * األفعى 7ٖ

 أول متوسط * * * التخفً ومحاكاة البٌئة 7ٗ

،أول ٘،ٗ،ٖ *  * صنف الطٌور 7٘
 متوسط

   *  الجؤجؤ 7ٙ

 ٖ  * * الجفن الرامش 79

    * الحمامة 71

 ٗ  *  الطٌور الدورٌة 77

     الذنب ٓٓٔ

 ٗ  * * الغدة الزٌتٌة ٔٓٔ

   *  العش ٕٓٔ

   *  الطٌور المهاجرة ٖٓٔ

   *  مناقٌر الطٌور ٗٓٔ

   *  الكواسر ٘ٓٔ

   *  الجوارح ٙٓٔ

   *  الطٌور المائٌة 9ٓٔ

 أول متوسط٘،ٗ *  * اللبائن )الثدٌات( 1ٓٔ

   *  الغدة اللبنٌة 7ٓٔ

   *  المشٌمة ٓٔٔ
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 ٙ *  * األرنب ٔٔٔ

 ٙ *  * الحٌتان ٕٔٔ

   *  حوت العنبر  ٖٔٔ

   *  حوت البالٌن ٗٔٔ

 ٗ *  * الخفاش ٘ٔٔ

     الجمل ٙٔٔ

   *  الّسنام 9ٔٔ

   *  الخف 1ٔٔ

   *  الكلكل 7ٔٔ

   *  الكرش ٕٓٔ

   *  القلنسوة ٕٔٔ

   *  المنفحة ٕٕٔ

 ٙ *  * االنسان ٖٕٔ

    * اللبائن البٌوضة ٕٗٔ

   *  منقار البط ٕ٘ٔ

    * اللبائن الولودة ٕٙٔ

    * اللبائن الكٌسٌة 9ٕٔ

 ٘ *  * الكنغر 1ٕٔ

    * اللبائن الحقٌقٌة )المشٌمٌة( 7ٕٔ

   *  مشٌمة ٖٓٔ

    * الفصل التاسع/ العالقات بٌن الكائنات الحٌة  ومحٌطها  

   *  التوان الدائم ٖٔٔ

   *  النظام البٌئً ٕٖٔ

 ، أول متوسطٙ،ٖ * *  المنتجات ٖٖٔ

 ، أول متوسطٙ،ٖ * *  المستهلكات ٖٗٔ

 ، أول متوسطٙ،ٖ * *  المحلالت ٖ٘ٔ

   *  الهجرة ٖٙٔ

 أول متوسط * *  التكٌف 9ٖٔ
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 ٖ * *  االنقراض 1ٖٔ

 أول متوسط *  * التنوع االحٌائً 7ٖٔ

     العالقات التطورٌة بٌن األحٌاء ٓٗٔ

 ،أول متوسط٘،ٖ *  * الشبكة الغذائٌة )السلسلة الغذائٌة( ٔٗٔ

   *  التعاقب البٌئً األولً ٕٗٔ

   *  التعاقب البٌئً الثانوي  ٖٗٔ

   *  الذروة ٗٗٔ

 أول متوسط *  * الوراثٌةالهندسة  ٘ٗٔ

   *  االستنسال ٙٗٔ

 ، أول متوسطٙ *  * التلوث 9ٗٔ

 ٙ * *  تلوث المٌاه 1ٗٔ

 أول متوسط *  * االحتباس الحراري 7ٗٔ

 متوسط أول *  * التصحر ٓ٘ٔ

    * التحسس النائً ٔ٘ٔ
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 (01ملحق )

ة واألول المتوسط على الفصول الثالثة االبتدائٌ احلتوزٌع المفاهٌم األحٌائٌة فً المر 
 التاسع( فً مادة علم األحٌاء للصف الثانً المتوسط:والثامن، و)السابع، 

 

المفاهٌم  الفصل
 الرئٌسة

المفاهٌم 
 الثانوٌة

المفاهٌم 
 المكررة

المفاهٌم الرئٌسة 
 المكررة

المفاهٌم الثانوٌة 
 المكررة

الفصل 
 السابع

ٕٕ ٗ٘ ٕٔ ٔٗ 9 

الفصل 
 الثامن

ٕٗ ٖ1 ٕٕ ٔٙ ٘ 

الفصل 
 التاسع

1 ٖٔ ٕٔ ٙ ٙ 

 1ٔ ٖٙ ٘٘ 7ٙ ٗ٘ المجموع
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 (02ملحق )

اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة استبانة أراء الخبراء والمحكمٌن بشأن 

 الصف الثانً المتوسط

                                     

 جامعة بغداد              

   الهٌثم                                                         كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن

 ةقسم العلوم التربوٌة والنفسٌ    

 "1ٔالدورة " ماجستٌر طرائق تدرٌس علوم الحٌاة

                    

بشأن صالحٌة اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة استبانة آراء الخبراء والمحكمٌن م/ 

 للمفاهٌم االحٌائٌة بصٌغته األولٌة.

 تحٌة طٌبة:

فً تعدٌل التصورات  (S .M .C).أثر ستراتٌجٌة "ٌروم الباحث أجراء بحثه الموسوم بـــ      

األحٌاء ومهارات تفكٌرهم  البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة لطلبة الثانً المتوسط فً مادة علم

 ( فقرة كل فقرة مكونة من ثالثة أسئلة ) تعرٌف، تمٌٌز ٘ٔوقد قام الباحث بصوغ )  البصري".

 ( سؤاال. ٘ٗ، تطبٌق( فٌكون مجموع األسئلة ) -مثال -

ٌضع الباحث تحت عناٌتكم هذه االستبانة لما ٌعهده فٌكم من دقة وأمانة علمٌة وسعة اطالع      

لمجال، فضال عما ٌعتقده بأنكم تمتلكون الخبرة والدراٌة العالٌتٌن، ٌأمل الباحث معرفة فً هذا ا

آرائكم السدٌدة فً هذه الفقرات ومدى صالحٌتها وحسن صٌاغتها، كما ٌرغب بمعرفة مدى 

مالئمتها لطالب الثانً المتوسط . علما ان مالحظاتكم وآرائكم محل عناٌة الباحث وتقدٌره، 

منكم تدوٌن كل ما ترونه مناسبا من مالحظات وآراء تساهم فً تطوٌر الموضوع ٌرجو الباحث 

 وتلبً الحاجة العلمٌة وتشكل اثراءا للموضوع.    

 الدرجة العلمٌة ........................... .    .. .ضل ..........................االستاذ الفا

 مكان العمل ............................. .             . .............................االختصاص ..

 مع خالص الشكر واالمتنان    

 

 المشرف/                                                                  الباحث/

              ٌاسٌن معد سلمان                               / أحمد عبٌد حسن              أ. م. د.          
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 (03ملحق )

 بصٌغته األولٌة/ للصف الثانً المتوسط  للمفاهٌم األحٌائٌة اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة

 

 التطبٌق التمٌٌز التعرٌف المفهوم ت

التناظر  ٔ

 الجانبً

( ٌطلق على ٔس

ظاهرة تقسٌم جسم 

الكائن الحً بخط 

وهمً إلى نصفٌن 

 متماثلٌن؟:

 التناظر الشعاعً. -أ

 التناظر الجانبً. -ب

 -التناظرالكروي. د -ج

 التقابل.

( تتمٌز أغلب الكائنات ٕس

الحٌة متعددة الخالٌا بأن 

 تناظرها:

 -شعاعً ج -ب جانبً. -أ

 كروي. -د عدٌمة التناظر.

( من الحٌوانات التً ٖس

 تناظرها جانبً هً:

 -ج األمٌبٌا. -ب الهاٌدرا. -أ

 الضفدع. -د البسٌطاالسفنج 

االسفنج  ٕ

 البسٌط

( حٌوان دورقً ٗس

الشكل تناظره شعاعً 

ٌعٌش ملتصقا على 

الصخور عند شواطئ 

 البحار هو:

 -ب االسفنج البسٌط. -أ

قندٌل  -ج الهاٌدرا.

 زنابق البحر. -د البحر.

س( ٌتمٌز االسفنج بوجود ٘

 فتحة تسمى:

 -ج الفم. –ب  المخرج. -أ

 المجمع. -د الفمٌم.

س( بعد التخلص من المادة ٙ

البروتٌنٌة وما ٌعلق بالجسم من 

مواد مختلفة ٌمكن أُستعمال 

 االسفنج البسٌط فً؟: 

صناعة  -ب .ازالة األوساخ -أ

 صناعة األحذٌة.  -ج المالبس.

 الزٌنة. -د

الدٌدان  ٖ

 الحلقٌة

( دٌدان حرة 9س

المعٌشة تنتشر فً 

التربة فً أنفاق خاصة 

تحت سطح األرض  

 :؟هً الدٌدان

 -ب المسطحة. -أ

 الحلقٌة. -ج الخٌطٌة.

 الدبوسٌة. -د

( تتمٌز الدٌدان الحلقٌة 1س

بان جسمها مغطى بالكٌوتكل 

 وٌحمل زوائد تسمى؟:

 -ج األسواط. -ب األهداب. -أ

 األهالب.   -د األشواك.

س( من الدٌدان الحلقٌة التً 7

نشاهدها عند حرث حدٌقة المنزل 

 :؟دودة

 دودة األرض. -ب س.االسكار -أ

 -األكٌاس المائٌة. د -ج

 البلهارٌزٌا.
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الزٌجة  ٗ

)البٌضة 

 المخصبة(

( خلٌة مكونة من ٓٔس

اندماج خلٌتٌن ذكرٌة 

وانثوٌة تنمو لتكون 

 حٌوانا جدٌدا تدعى:

 البرعم. -أ

 االسبورات. -ب

 الزٌجة. -ج

 القطعة الحبلى. -د

( فً أي من األشكال ٔٔس

 مخصبة؟:اآلتٌة نجد بٌضة 

 

 

 ج

 

( عندما ٌقوم  الدٌك بتلقٌح ٕٔس

الدجاجة تتكون البٌضة المخصبة 

 والتً تحتوي على؟:

من الكامل نصف العدد  -أ

 الراٌبوسومات.

نصف العدد الكامل من  -ب

 االكروموسومات.

 الكامل من ضعف عدد -ج

 الراٌبوسومات.

العدد الكامل من  -د

 االكروموسومات.
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نتوءات جانبٌة ( ٖٔس التبرعم ٘

من جسم الكائن الحً 

تنفصل عنه بعد اكتمال 

نموها مكونة كائن حً 

 جدٌد ٌشبه األب هً؟:

 التبرعم. -أ

 األغصان. -ب

 الزوائد الجسمٌة. -ج

 السرج. -د

( تتمٌز الهاٌدرا بأنها ٗٔس

تتكاثر الجنسٌا بواسطة 

 تكوٌن:

 األبواغ. -أ

 البٌوض المخصبة. -ب

 المجسات. -ج

 البراعم. -د

س( حدد الصورة التً تمثل ٘ٔ

 عملٌة التبرعم فً الكائن الحً؟:

  -أ

 -ب

  -ج

  -د

( قٌام كائن حً ٙٔس التطفل ٙ

بالعٌش على كائن حً 

أخر وٌسبب له ضررا 

 ٌُعد كائنا:

( مٌز الكائن الحً 9ٔس

 المتطفل فً الصور األتٌة؟:

 أ

س( عالقة القمل باإلنسان 1ٔ

 عالقة:

 تنافس. -أ
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 متطفال. -أ

 رمٌا. -ب

 متكافال. -ج 

 متعاٌشا. -د

 

 

ب

 

 ج

 

  د

 

 تكافل. -ب

 تطفل. -ج

 تعاٌش.   -د

قرون  9

 االستشعار

( زوج من 7ٔس

اللوامس مختلفة 

األشكال وظٌفتها حسٌة 

توجد فً المفصلٌات 

 مثل الصرصر:

 األهداب. -أ

الكائنات الحٌة ( أي من ٕٓس

فً الصور أدناه ال تمتلك 

 قرون استشعار؟:

 أ

س( هنالك  كائنات حٌة  ٕٔ

نشاهدها فً المنزل تمتلك لوامس 

 شعرٌة منها؟:

 أبو برٌص. -أ

 الفأر. -ب
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 األهالب. -ب

 األسواط. -ج

 قرون االستشعار. -د

 ب

 ج

د

 

 الذباب. -ج

 الحمام. -د

التخفً أو  1

 التموٌه

( من الوسائل ٕٕس

الدفاعٌة الهامة التً 

تلجأ لها بعض 

الحٌوانات درء خطر 

الحٌوانات األخرى 

حدد الصورة التً  (ٖٕس

تمثل سلوك الكائن الحً فً 

 التخفً :

 

( تلجأ بعض الحٌوانات إلى ٕٗس

بٌئتها وٌصبح من ان تتلون بلون 

 العسٌر التعرف علٌها منها:

 األسد. -أ
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 عنها هً:

 الهجرة. -أ

 السبات. -ب

 التكٌف. -ج

 التخفً.  -د

 أ.

ب.  

 ج

د  

 

 الحرباء.  -ب

 القط. -ج

 الطٌور.  -د
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الجفن  7

 الرامش

( غشاء ٌساعد ٕ٘س

فً وقاٌة العٌن من 

الغبار وأشعة الشمس 

 الساطعة هو الجفن؟:

 األعلى. -أ

 األسفل. -ب

 الداخلً.    -ج

 الرامش. -د

 

( ٌتمٌز الجفن الرامش ٕٙس

 وظٌفته هً؟:بأن 

وقاٌة العٌن من األمالح  -أ

 بالدمع.              

 حماٌة العٌن أثناء النوم.   -ب

ة العٌن من الغبار حماٌ -ج

 وأشعة الشمس الساطعة.

 زٌادة قوة النظر.  -د

 

أس ٌظهر فً الصورة ر( 9ٕس

طٌر مع وجود غشاء ٌمتد من 

 ؟:الزاوٌة األمامٌة للعٌن، هً

 

الجفن  -ب الجفن العلوي. -أ

 -د الجفن السفلً.  -ج الرامش. 

 طٌة جلدٌة.
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الطٌور  ٓٔ

 الدورٌة

( تسمى الطٌور 1ٕس

التً دائمة الوجود فً 

بٌئتنا أي أنها موجودة 

فً جمٌع فصول 

 السنة؟:

 الطٌور المهاجرة. -أ

 الطٌور الدورٌة. -ب

 .الطٌور الجارحة -ج

 طٌور الزٌنة. -د

( أي من الصور أدناه 7ٕس

 دورٌة؟: تمثل طٌورا

 أ

 ب

 ج

 د

 

( هنالك طٌور كثٌرة فً ٖٓس

بٌئتنا العراقٌة تعد من الطٌور 

 الدورٌة منها؟:

 األوز العراقً. -أ

 الزرزور. -ب

 السنونو. -ج

 العصافٌر. -د

( تسمى الغدة ٖٔسالغدة  ٔٔ

التً تقع أعلى الذنب 

( الطٌر الذي ٌعبث ٖٖس( تتمٌز الغدة الدهنٌة ٕٖس

بالمنطقة العلٌا من ذنبه بواسطة 
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والتً ٌستعملها الطٌر  الزٌتٌة

بدهن الرٌش بٌن فترة 

وأخرى إلعطائه 

المرونة ومنعه من 

الجفاف وعدم ابتالله 

 أثناء الطٌران بالغدة؟:

 العرقٌة. -ب الزٌتٌة. -أ

 الدمعٌة. -د اللبنٌة. -ج

 بأنها تقع؟:

 تحت االبط. -أ

 أسفل الذنب. -ب

 فً الرقبة. -ج

 أعلى الذنب. -د

 منقاره فانه ٌعمل على؟:

البحث عن الحشرات فً  -أ

 جسمه.

 دهن رٌشه بالزٌت. -ب

تنظٌف الرٌش من العرق  -ج

 والغبار والتراب.

 االستعداد للتزاوج.  -د

ٌّات بحرٌة  (ٖٗس الحٌتان ٕٔ ثد

كبٌرة الحجم المعٌشة 

ٌّز بالذكاء، تتنفس  وتتم

عن طرٌق الثقب 

الجهة الموجود فً 

ٌّف ٌةظهرال لعٌش ل تتك

فً جمٌع المحٌطات 

الم ما الموجودة فً الع

 هً.

 سمك القرش. -أ

 حصان البحر. -ب

 الفقمة. -ج

 الحٌتان. -د

عند مالحظة الصور   (ٖ٘س

أدناه ٌمكنك تمٌٌز الحوت بأنه 

 فً الصورة؟:

 أ

  ب

 ج

د

( عندما تشاهد حٌوان ٖٙس

بحري ضخم ٌنفخ هواء الزفٌر 

 الرتفاعات عالٌة هل هو؟:

 القرش األبٌض. -أ

 الحوت. -ب

 الفقمة. -ج

 حصان البحر. -د
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( حٌوان لبون 9ٖس الكنغر ٖٔ

ٌنتشر بكثرة فً 

استرالٌا وٌتنقل قافزا 

على أرجله الخلفٌة 

الطوٌلة والقوٌة وأنثاه 

لها كٌس تحتضن 

 صغٌرها فٌه هو:

 الضبع. -أ

 البطرٌق. -ب

 الثعلب. -ج

 الكنغر  -د

ٌمكنك تمٌٌز الكنغر  1ٖس

الصور أدناه بأنها فً 

 الصورة؟:

 -أ

 -ب

 -ج

 

-د

( نشاهد الكنغر فً األفالم 7ٖس

والبرامج الوثائقٌة ٌقفز على 

 أطرافه الخلفٌة ألنها:

 قصٌرة وقوٌة. -أ

 قصٌرة وضعٌفة. -ب

 طوٌلة وقوٌة. –ج 

 طوٌلة وضعٌفة. -د
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السلسلة  ٗٔ

 الغذائٌة

( مجموعة ٓٗس

العالقات الغذائٌة 

لمنتجات المتداخلة بٌن ا

والمستهلكات 

والمحلالت فً أي نظام 

 غذائً تسمى؟:

 األنظمة البٌئٌة. -أ

 األنظمة الغذائٌة. -ب

 السلسلة الغذائٌة. -ج

 األقالٌم الحٌاتٌة. -د

( ٌمكن تمٌٌز السلسلة ٔٗس

 الغذائٌة بكونها عالقات؟:

 غذائٌة. -أ

 حٌاتٌة. -ب

 اجتماعٌة. -ج

 بٌئٌة. -د

ٌُمثل الشكل أدناه منظومة ٕٗس  )

 عالقات بٌن الكائنات الحٌة هً؟: 

  

عالقة  -ب عالقة افتراس. -أ

سلسلة  -د عالقة رمٌة. -ج تطفل.

 غذائٌة.

( ٌسمى وجود ٖٗس التلوث ٘ٔ

مواد فً البٌئة تضر 

بصحةاالنسان 

والكائنات الحٌة 

التلوث  -األخرى بــ.أ

التطور  -ب البٌئً.

النظام  -الصناعً.ج

السلسلة  -البٌئً.د

 الغذائٌة.

( األصوات العالٌة جدا ٗٗس

 تسبب:

تلوث  -تلوث الهواء.ب -أ

 -د تلوث الٌابسة. -الماء.ج

 التلوث بالضوضاء.  

 

( ٌذهب الناس إلى الحدائق ٘ٗس

والبساتٌن وشواطئ البحر 

وغٌرها من أماكن الهواء الطلق، 

 -ب رطب. -أ ألن الهواء فٌها:

 بارد. -وث.  دمل -ج نقً.
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 (أ -04ملحق )

ئٌة للصف الثانً المتوسط/ بصٌغته اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌا

 النهائٌة:

 ( ٌطلق على ظاهرة تقسٌم جسم الكائن الحً بخط وهمً إلى نصفٌن متماثلٌن؟:ٔس

 التقابل. -.    دالتناظرالكروي -التناظر الجانبً.    ج -التناظر الشعاعً.    ب -أ

( مجموعة من الدٌدان حرة المعٌشة تنتشر فً الٌابسة فً أنفاق خاصة تحت سطح األرض ٕس

 أو فً المٌاه هً الدٌدان:

 الدبوسٌة. -الحلقٌة.             د -الخٌطٌة.         ج -المسطحة.         ب -أ

نموها مكونة كائن حً جدٌد ( نتوءات جانبٌة من جسم الكائن الحً تنفصل عنه بعد اكتمال ٖس

 ٌشبه األب هً؟:

 السرج. -الزوائد الجسمٌة.       د -األغصان.        ج -التبرعم.       ب -أ

 ( زوج من اللوامس مختلفة األشكال وظٌفتها حسٌة توجد فً المفصلٌات مثل الصرصر:ٗس

 تشعار.قرون االس -األسواط.      د -األهالب.         ج -األهداب.      ب -أ

 ( غشاء ٌساعد فً وقاٌة العٌن من الغبار وأشعة الشمس الساطعة هو الجفن؟:٘س

 الرامش. -الداخلً.              د -األسفل.        ج -األعلى.       ب -أ

( تسمى الغدة التً تقع أعلى الذنب والتً ٌستعملها الطٌر بدهن الرٌش بٌن فترة وأخرى ٙس

 بالغدة؟:

 الدمعٌة. -اللبنٌة.                د -العرقٌة.           ج -ب        الزٌتٌة.      -أ

( حٌوان لبون ٌنتشر بكثرة فً استرالٌا وٌتنقل قافزا على أرجله الخلفٌة الطوٌلة والقوٌة 9س

 وأنثاه لها كٌس تحتضن صغٌرها فٌه هو:

 الكنغر -الثعلب.            د -البطرٌق.            ج -الضبع.          ب -أ

 ( ٌسمى وجود مواد فً البٌئة تضر بصحة االنسان والكائنات الحٌة األخرى بــ.1س

 السلسلة الغذائٌة. -النظام البٌئً.  د -التطور الصناعً.   ج -التلوث البٌئً.    ب -أ

 ( تتمٌز أغلب الكائنات الحٌة متعددة الخالٌا بأن تناظرها:7س

 كروي. -عدٌمة التناظر.          د -ج     شعاعً      -جانبً.           ب -أ

 ( ٌتمٌز االسفنج بوجود فتحة تسمى:ٓٔس
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 المجمع. -الفمٌم.                د -الفم.             ج -المخرج.            ب -أ

 ( تتمٌز الدٌدان الحلقٌة بان جسمها مغطى بالكٌوتكل وٌحمل زوائد تسمى؟:ٔٔس

 األهالب. -األشواك.             د -واط.              جاألس -األهداب.          ب -أ

 ( تتمٌز الهاٌدرا بأنها تتكاثر الجنسٌا بواسطة تكوٌن:ٕٔس

 البراعم. -المجسات.        د -البٌوض المخصبة.         ج -األبواغ.       ب -أ

 ( أي من الكائنات الحٌة فً الصور أدناه ال تمتلك قرون استشعار؟:ٖٔس

  ب            أ  

 د          ج    

 

 ( ٌتمٌز الجفن الرامش بأن وظٌفته هً؟:ٗٔس

ة العٌن من الغبار حماٌ -حماٌة العٌن أثناء النوم.    ج -وقاٌة العٌن من األمالح بالدمع.    ب -أ

 زٌادة قوة النظر. -وأشعة الشمس الساطعة.     د

 تعد من الطٌور الدورٌة منها؟:( هنالك طٌور كثٌرة فً بٌئتنا العراقٌة ٘ٔس

 العصافٌر. -السنونو.        د -الزرزور.          ج -األوز العراقً.        ب -أ

 ( األصوات العالٌة جدا تسبب:ٙٔس

 التلوث بالضوضاء. -تلوث الٌابسة.      د -تلوث الماء.  ج -تلوث الهواء.  ب -أ
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 بأنها الصورة؟:( ٌمكنك تمٌٌز الكنغر فً الصور أدناه 9ٔس

    ب             أ  

 د           ج  

 

 ( حدد الصورة التً تمثل عملٌة التبرعم فً الكائن الحً؟:1ٔس

 ب              أ  

 د               ج  
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 فً التناظر الجانبً الحصول على نصفٌن متماثلٌن  بتقسٌم جسم ما هً: ( من األمثلة7ٔس

 الضفدع. -االسفنج البسٌط.            د -األمٌبٌا.         ج -ب الهاٌدرا.       -أ

 ( من الدٌدان الحلقٌة التً نشاهدها عند حرث حدٌقة المنزل دودة:ٕٓس

 البلهارٌزٌا. -األكٌاس المائٌة.       د -دودة األرض.  ج -االسكارس.    ب -أ

 ( عالقة القمل والقراد والبعوض باإلنسان عالقة:ٕٔس

 تعاٌش. -تطفل.              د -تكافل.             ج -تنافس.            ب -أ

 ( هنالك  كائنات حٌة  نشاهدها فً المنزل تمتلك لوامس شعرٌة منها؟:ٕٕس

 الحمام. -الذباب.              د -الفأر.          ج -أبو برٌص.         ب -أ

غشاء ٌمتد من الزاوٌة األمامٌة للعٌن هل  ( ٌظهر فً الصورة أدناه رأس طٌر مع  وجودٖٕس

 هو؟:

 

 طٌة جلدٌة. -الجفن السفلً.      د -الجفن الرامش.    ج -الجفن العلوي.    ب -أ

 ( عندما تشاهد حٌوان بحري ضخم ٌنفخ هواء الزفٌر الرتفاعات عالٌة هل هو؟:ٕٗس

 حصان البحر. -الفقمة.          د -الحوت.      ج -القرش األبٌض.      ب -أ

ٌُمثل الشكل أدناه شبكة عالقات بٌن الكائنات الحٌة هً؟:ٕ٘س  ) 
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 سلسلة غذائٌة. -عالقة رمٌة.    د -عالقة تطفل.    ج -عالقة افتراس.    ب -أ

 ( ٌذهب الناس إلى الحدائق والبساتٌن وشواطئ البحر وغٌرها ، ألن الهواء فٌها:ٕٙس

 بارد. -.              دجاف -ج        نقً.       -ب    رطب.          -أ

( حٌوان دورقً الشكل متناظر شعاعٌا ٌعٌش ملتصق على الصخور عند شواطئ البحار 9ٕس

 :ازالة األوساخكان ٌستعمل فً 

 زنابق البحر. -قندٌل البحر.       د -الهاٌدرا.      ج -االسفنج البسٌط.        ب -أ

 خلٌتٌن ذكرٌة وانثوٌة تنمو لتكون حٌوانا جدٌدا هو:( خلٌة مكونة من اندماج 1ٕس

 القطعة الحبلى. -الزٌجة )البٌضة المخصبة(.    د -االسبورات.   ج -البرعم.  ب -أ

ٌُعد كائنا:7ٕس  ( قٌام كائن حً بالعٌش على كائن حً أخر وٌسبب له ضررا 

 اٌشا.متع -متكافال.          د -رمٌا.         ج  -متطفال.        ب -أ

( من الوسائل الدفاعٌة الهامة التً تلجأ لها بعض الحٌوانات درء خطر الحٌوانات ٖٓس

 األخرى عنها هً:

 التخفً. -التكٌف               د -السبات.         ج -الهجرة.        ب -أ

 ( تسمى الطٌور التً دائمة الوجود فً بٌئتنا أي أنها موجودة فً جمٌع فصول السنة؟:ٖٔس

 طٌور الزٌنة. -.    دةالطٌور الجارح -طٌور الدورٌة.   جال -الطٌور المهاجرة.  ب -أ

 ( الطٌر الذي ٌعبث بالمنطقة العلٌا من ذنبه بواسطة منقاره فانه ٌعمل على؟:ٕٖس

تنظٌف الرٌش من العرق  -دهن رٌشه بالزٌت.   ج -البحث عن الحشرات فً جسمه.    ب -أ

 االستعداد للتزاوج. -والغبار والتراب.       د

 ( نشاهد الكنغر فً األفالم والبرامج الوثائقٌة ٌقفز على أطرافه الخلفٌة ألنها:ٖٖس
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 طوٌلة وضعٌفة. -طوٌلة وقوٌة.   د -قصٌرة وضعٌفة.    ج -قصٌرة وقوٌة.   ب -أ

( بعد التخلص من المادة البروتٌنٌة وما ٌعلق بالجسم من مواد مختلفة ٌمكن أُستعمال ٖٗس

 سفنج البسٌط فً؟:اال

 الزٌنة. -صناعة األحذٌة.      د  -صناعة المالبس.     ج -.       بازالة األوساخ -أ

 ( فً أي من األشكال اآلتٌة نجد بٌضة مخصبة؟:ٖ٘س

       ج         

 

 

 ( مٌز الكائن الحً المتطفل فً الصور التً أمامك؟:ٖٙس

 ب           أ

    د          ج   

 ( تلجأ بعض الحٌوانات إلى ان تتلون بلون بٌئتها وٌصبح من العسٌر التعرف علٌها منها:9ٖس

 الطٌور. -القط.              د -الحرباء.            ج -األسد.           ب -أ
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( مجموعة العالقات الغذائٌة المتداخلة بٌن المنتجات والمستهلكات والمحلالت فً أي 1ٖس

 تسمى؟:نظام غذائً 

 األقالٌم الحٌاتٌة. -السلسلة الغذائٌة.    د -األنظمة الغذائٌة.   ج -األنظمة البٌئٌة.   ب -أ

 ( عندما ٌقوم  الدٌك بتلقٌح الدجاجة تتكون البٌضة المخصبة والتً تحتوي على؟:7ٖس

 االكروموسومات.نصف العدد الكامل من  -ومات.    بمن الراٌبوسالكامل نصف العدد  -أ

 العدد الكامل من االكروموسومات. -الراٌبوسومات.        د الكامل من عددالضعف  -ج

ٌّز بالذكاء، تتنفس عن طرٌق الثقب الموجود فً المعٌشة ات بحرٌة ٌّ ثد (ٓٗس كبٌرة الحجم وتتم

ٌّف ٌةظهرالجهة ال  الم ما هً.لعٌش فً جمٌع المحٌطات الموجودة فً العل تتك

 الحٌتان. -الفقمة.        د -ن البحر.      جحصا -سمك القرش.      ب -أ

 ( أي من الصور أدناه تمثل طٌورا دورٌة؟:ٔٗس

  ب             أ  

   د                   ج
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 هل عند مالحظة الصور أدناه ٌمكنك تمٌٌز الحوت بأنه فً الصورة؟:  (ٕٗس

    ب              أ  

    د             ج   

 

 حدد الصورة التً تمثل سلوك الكائن الحً فً التخفً : (ٖٗس

 ب           أ

 د             ج  
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 ( ٌمكن تمٌٌز السلسلة الغذائٌة بكونها عالقات؟:ٗٗس

 بٌئٌة. -اجتماعٌة.           د -حٌاتٌة.          ج -غذائٌة.           ب -أ

 ( تتمٌز الغدة الدهنٌة بأنها تقع؟:٘ٗس

 أعلى الذنب. -فً الرقبة.       د -أسفل الذنب.        ج -تحت االبط.       ب -أ

 

 

 مع تمنٌاتنا بالنجاح                                                    

 ةمدرس الماد                                                                        
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 :اجابة الطالب على اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌةورقة 

نعرض علٌك مجموعة من األسئلة التً تهدف إلى اختبار  !عزٌزي الطالبتعلٌمات االجابة: 

جٌد بشكل تعلٌمات االختبار  مهاراتك فً التفكٌر البصري فً مادة علم األحٌاء، الرجاء قراءة

 :االسئلةبل البدء باإلجابة على ق

 فقرة من نوع اختٌار من متعدد.(  ٘ٗ)  ٌتكون االختبار من. ٔ

 دقٌقة. (٘ٗ). زمن االختبار ٕ

 كل عبارة بدقة وعناٌة قبل االجابة عنها. أ. اقرٖ

، بٌنها اجابة واحدة فقط مناسبة علٌك ان تضع دائرة حولها ة بدائل )خٌارات(ربعأ. لكل فقرة ٗ

 .تحتوي على أكثر من اجابة علما سٌتم الغاء االجابة التً

 ارة عن مجموع اجاباتك الصحٌحة.. درجتك فً االختبار عب٘

 

 االسم: .................... .  المدرسة: ...................... .  الشعبة: ................. .

 ( أما البدٌل الصحٌح√م/ عزٌزي الطالب ضع عالمة )

 البدائل س البدائل س البدائل س

 د ج ب أ ٖٔ د ج ب أ ٙٔ د ج ب أ ٔ

ٕ     ٔ9     ٖٕ     

ٖ     ٔ1     ٖٖ     

ٗ     ٔ7     ٖٗ     

٘     ٕٓ     ٖ٘     

ٙ     ٕٔ     ٖٙ     

9     ٕٕ     ٖ9     

1     ٕٖ     ٖ1     

7     ٕٗ     ٖ7     

ٔٓ     ٕ٘     ٗٓ     

ٔٔ     ٕٙ     ٗٔ     

ٕٔ     ٕ9     ٕٗ     

ٖٔ     ٕ1     ٖٗ     

ٔٗ     ٕ7     ٗٗ     

ٔ٘     ٖٓ     ٗ٘     
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 (ب -04ق )ملح

 للمفاهٌم األحٌائٌة الختبار تشخٌص التصورات األحٌائٌة البدٌلةالصحٌحة مفاتح االجابة 

 :بصٌغته النهائٌة /للصف الثانً المتوسط 

البدٌل  السؤال

 الصحٌح

البدٌل  السؤال

 الصحٌح

البدٌل  السؤال

 الصحٌح

البدٌل  السؤال

 الصحٌح

 ب 9ٖ د ٕ٘ أ ٖٔ ب ٔ

 ج 1ٖ ب ٕٙ ج ٗٔ ج ٕ

 د 7ٖ أ 9ٕ د ٘ٔ أ ٖ

 د ٓٗ ج 1ٕ د ٙٔ د ٗ

 أ ٔٗ أ 7ٕ ب 9ٔ د ٘

 ج ٕٗ د ٖٓ ب 1ٔ أ ٙ

 أ ٖٗ ب ٖٔ د 7ٔ د 9

 أ ٗٗ ب ٕٖ ب ٕٓ أ 1

 د ٘ٗ ج ٖٖ ج ٕٔ أ 7

   أ ٖٗ ج ٕٕ ج ٓٔ

   ب ٖ٘ ب ٖٕ د ٔٔ

   ب ٖٙ ب ٕٗ د ٕٔ
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 (05) حقلم

وعدد االجابات الخاطئة والنسب المئوٌة لها على  البدٌلةفقرات كل مفهوم من المفاهٌم 

)ألغراض  فً االختبار القبلً المفاهٌم المكررة فً المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

 :التكافؤ(

 

 

 ت

 المفاهٌم المكررة

 ذات التصور البدٌل

 

 

 مفهوم فقرات كل

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

عدد 

االجابات 

 الخاطئة

النسبة 

المئوٌة 

 للخطأ

عدد 

االجابات 

 الخاطئة

النسبة 

المئوٌة 

 للخطأ

 %57 21 %71 27 1,9,19 التناظر ٔ

 %35 13 %47 18 10,27,34 االسفنج البسٌط ٕ

 %59 22 %76 29 2,11,20 الدٌدان الحلقٌة ٖ

 %76 28 %95 36 28,35,39 الزٌجة ٗ

 %59 22 %61 23 3,12,18 التبرعم ٘

 %51 19 %55 21 21,29,36 التطفل ٙ

 %46 17 %47 18 4,13,22 قرون االستشعار 9

 %35 13 %53 20 30,37,43 التخفً 1

 %49 18 %68 26 5,14,23 الجفن الرامش 7

 %78 29 %76 29 15,31,41 الطٌور الدورٌة ٓٔ

 %84 31 %92 35 6,32,45 الزٌتٌةالغدة  ٔٔ

 %70 26 %79 30 24,40,42 الحوت ٕٔ

 %27 10 %32 12 7,17,33 الكنغر ٖٔ

 %78 29 %82 31 25,38,44 السلسلة الغذائٌة ٗٔ

 %8 3 %24 9 8,16,26 التلوث ٘ٔ
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 (01)ملحق 

وعدد االجابات الخاطئة والنسب المئوٌة لها على  ات كل مفهوم من المفاهٌم البدٌلةفقر

 المفاهٌم المكررة فً المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي:

 

 

 ت

 المفاهٌم المكررة

 ذات التصور البدٌل

 

 

 فقرات كل مفهوم

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

عدد 

االجابات 

 الخاطئة

النسبة 

المئوٌة 

 للخطأ

عدد 

االجابات 

 الخاطئة

النسبة 

المئوٌة 

 للخطأ

 %21 8 %5 2 1,9,19 التناظر ٔ

 %8 3 %8 3 10,27,34 االسفنج البسٌط ٕ

 %20 7 %8 3 2,11,20 الدٌدان الحلقٌة ٖ

 %38 14 %13 5 28,35,39 الزٌجة ٗ

 %27 10 %8 3 3,12,18 التبرعم ٘

 %19 7 %11 4 21,29,36 التطفل ٙ

 %16 6 %11 4 4,13,22 االستشعارقرون  9

 %8 3 %8 3 30,37,43 التخفً 1

 %24 9 %5 2 5,14,23 الجفن الرامش 7

 %41 15 %5 2 15,31,41 الطٌور الدورٌة ٓٔ

 %43 16 %8 3 6,32,45 الغدة الزٌتٌة ٔٔ

 %38 14 %8 3 24,40,42 الحوت ٕٔ

 %27 10 %8 3 7,17,33 الكنغر ٖٔ

 %43 16 %5 2 25,38,44 السلسلة الغذائٌة ٗٔ

 %8 3 %8 3 8,16,26 التلوث ٘ٔ
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 (01ملحق )

 مهارات التفكٌر البصري ستبانة اختبارا

                                                

 جامعة بغداد              

   الهٌثم                                                         كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ ابن

 ةقسم العلوم التربوٌة والنفسٌ    

 "1ٔالدورة " ماجستٌر طرائق تدرٌس علوم الحٌاة

 

 استبانة آراء الخبراء والمحكمٌن بشأن صالحٌة اختبار مهارات التفكٌر البصريم/  

 تحٌة طٌبة:

فً تعدٌل التصورات  (S .M .C).بـــ "أثر ستراتٌجٌة  الموسومٌروم الباحث أجراء بحثه      

البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة لطالب الثانً المتوسط فً مادة علم األحٌاء ومهارات تفكٌرهم 

( سؤاال الختبار مهارات التفكٌر البصري لطالب الصف  ٕٖ)  صاغ الباحثالبصري" وقد 

 توسط.الثانً الم

، إذ أنه عرف مهارات (Wellman, 1993)اعتمد الباحث فً بحثه هذا تعرٌف وٌلمان      

التفكٌر البصري: بأنها "قدرة الفرد على تخٌل وعرض فكرة أو معلومة فً الموقف عن طرٌق 

الصور بدل من الحشو الذي نستخدمه فً الكالم"، بناء  على هذا التعرٌف فقد تحددت مهارات 

 البصري باآلتً:التفكٌر 

وهً القدرة على تحدٌد أبعاد وطبٌعة الشكل أو  . مهارة التعرف على الشكل ووصفه:0

 الصورة المعروضة، وهً أدنى مهارات التفكٌر البصري.

وهً القدرة على رؤٌة عالقة التأثٌر  (:(Spatial Perceptionإدراك العالقات المكانٌة . 1

تمثلة فً الشكل أو الصورة، وهً أٌبضا : القدرة على الربط والتأُثر من بٌن مواقع األجزاء الم

بٌن عناصر العالقات فً الشكل وإٌجاد التوافقات بٌنها والمغالطات. كما أنها ُتشٌر إلى قدرة 

الطالب فً التعرف على وضع األشٌاء فً الفراغ )المكان(، واختالف موقعها باختالف موقع 

 ائٌة وثالثٌة األبعاد.المشاهد، وأٌضا : دراسة األشكال ثن

وهً  (:Information Interpretationإدراك وتفسٌر المعلومات )الغموض( ) مهارة. 2

ٌُسٌطر علٌها الطالب وٌجٌدها حتى ٌوفق فً  من المهارات البصرٌة األولٌة، بمعنى ٌجب أن 

بناء باقً المهارات البصرٌة، وتمثل القدرة على إٌضاح مدلوالت الكلمات والرموز واإلشارات 

فً األشكال، وهً أٌضا : القدرة على توضٌح الفجوات والمغالطات فً العالقات والتقرٌب 
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، وتحتاج إلى قدر كبٌر من الصبر فً عملٌة المشاهدة البصرٌة، فكلما كان الطالب مدققا  بٌنها

 كلما استطاع تخٌل معلومات بصرٌة أكثر عبر اإلدراك البصري .

وهً من المهارات األساسٌة التً : (Information Analysis) . مهارة تحلٌل المعلومات3

الفرد فً التركٌز على رؤٌة التفاصٌل الدقٌقة  تعتمد على المهارات األولٌة، وتعنً قدرة

واالهتمامات بالبٌانات الكلٌة والجزئٌة، أو هً القدرة على رؤٌة العالقات فً الشكل وتدٌد 

 خصائص تلك العالقات وتصنٌفها، ُتتٌح للطالب بناء االستدالالت مثل التعمٌمٌة والتنبؤٌة .

وهً تعنً القدرة على استخالص أو  :(Meaning Deduction) . مهارة استنتاج المعنى4

استنتاج معانً جدٌدة، والتوصل إلى مفاهٌم ومبادئ علمٌة من خالل الشكل أو الصورة أو 

الخرٌطة المعروضة، مع مراعاة كون هذه المهارة تتضمن الخطوات أو المهارات السابقة، فهً 

  محصلة الخطوات السابقة.  

الستبانة لما ٌعهده فٌكم من دقة وأمانة علمٌة وسعة اطالع ٌضع الباحث تحت عناٌتكم هذه ا     

فً هذا المجال، فضال عما ٌعتقده  بأنكم تمتلكون الخبرة والدراٌة العالٌتٌن، ٌأمل الباحث معرفة 

آرائكم السدٌدة فً هذه الفقرات ومدى صالحٌتها وحسن صٌاغتها، كما ٌرغب بمعرفة مدى 

 مالئمتها لطالب الثانً المتوسط .

 

 االستاذ الفاضل ............................... .       االختصاص .............................. .

 الدرجة العلمٌة ............................... .        مكان العمل .......  ..................... .                     

 

 

 

 مع خالص الشكر واالمتنان 

 

 

 الباحث/                                                             المشرف/                

 معد سلمان ٌاسٌن                                                                                             أ. م. د.     

 ط. ت. علوم الحٌاة                                                     أحمد عبٌد حسن       
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 (أ -01ملحق )

 :بصٌغته النهائٌة /تفكٌر بصريالمهارات  اختبار فقرات

                   

 تعلٌمات االجابة: 

! نعرض علٌك مجموعة من األسئلة التً تهدف إلى اختبار مهاراتك فً عزٌزي الطالب     

جٌد قبل البدء بشكل تعلٌمات االختبار  علم األحٌاء، الرجاء قراءة التفكٌر البصري فً مادة

 باإلجابة على االسئلة :

 تأكد من حصولك على نسخة كاملة من االختبار.. ٔ

 فقرة من نوع اختٌار من متعدد .( 9ٕ) ٌتكون االختبار من. ٕ

 دقٌقة . (٘ٗ). زمن االختبار ٖ

 كل عبارة بدقة وعناٌة قبل االجابة عنها . أ. اقرٗ

، علما ربع خٌارات بٌنها اجابة واحدة فقط مناسبة علٌك ان تضع دائرة حولهاأ. لكل فقرة ٘

 .سٌتم الغاء االجابة التً تحتوي على أكثر من اجابة

 . درجتك فً االختبار عبارة عن مجموع اجاباتك الصحٌحة.   ٙ
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 ة تمثل جسما ؟:: الصورة اآلتٌٔس

 

 شفافا .  -معتما .            د -مستضٌئا .           ج  -مضٌئا .            ب -أ

 

 مامك:أ ذيال شكلمثله ال/ ما الذي ٌٕس

 

الحركة فً   د.   . التغذي فً األمٌبٌا .ج.   التكاثر فً األمٌبٌا ب.    . أ. التكٌس فً األمٌبٌا  

 . األمٌبٌا
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 الصورة اآلتٌة المرآة المستخدمة هً ؟:: فً ٖس

 

 

 مرآة مزدوجة. -مستوٌة            د -مقعرة         ج  -محدبة         ب -أ 

 

ٌُعبر عنه فً هذهٗس   هو؟: الصورة / المفهوم الذي 

 

 

 

 التكٌف مع -د.          لحفاظ على البٌئةا -ج  فتراس.التغذي باال -ب   الدفاع عن الجسم. -أ 

 .ة القاسٌةٌالظروف البٌئ
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 :تٌٌن؟اآل ٌنالشكل/ ما هً العالقة بٌن ٘س

   (1)                      (2)         

التكاثر فً د.    . DNAتضاعف الج.   .االنقسام االختزالًب.   .االنقسام االعتٌاديأ. 

 الحٌوانات البدائٌة .

 

 : ؟األطفال سببه نقص فٌتامٌنب صٌٌُ سوء التغذٌة ض امرأ أحد/ فً الشكل أدناه ٙس

 

 .C -.            د D -.           جA  -.          ب B -أ
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  :؟/ فً ضوء فهمك للشكل اآلتً بٌن موقع الغدة الصنوبرٌة9س

 

 

 .د             .  ج           .    ب        .     أ

 

 : ؟موقع الغدة الدرقٌة / فً ضوء فهمك للشكل السابق بٌن1س

 

 أ.           ب.           ج.          د.
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 (؟.C/ من خالل مالحظتك للصور التالٌة حدد الفواكه الغنٌة بفٌتامٌن )7س

 ب               أ

 

 د             ج   

 

 / ماذا ٌمثل الشكل الذي أمامك؟. ٓٔس

 

 

 د. مجهر لٌفنهوك.    ج. مجهر روبرت كوخ.   ب. مجهر مركب.أ. مجهر ضوئً بسٌط.    
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     :؟حملة توعٌة ضد مرض ٌمثلتً اآل يالكارٌكاتٌر الشكل /ٔٔس

 

 .تهاب رئويال -د .  ضٌق التنفس  -ج   .سرطان الثدي -ب   .التهاب القصبة الهوائٌة -أ

 

    :؟ظاهرةهو  دناهأ ةصورالمن  تفادالمعنى المس /ٕٔس

 

 

 .التلوث د.    .   هدر الثروة المائٌةج.       .تبخر المٌاه. ب    .  الحراري االحتباس.  أ
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 ؟:لواح تصامٌمأفً الصورة اآلتٌة  /ٖٔس

 

للحماٌة من  -د   .خالٌا شمسٌة لتوفٌر الطاقة -ج   .للحماٌة من االمطار -ب .  هندسٌة -أ

 .الصواعق

 

 :؟/ هنالك عالقات بٌن األشكال اآلتٌة من خالل كونها حٌواناتٗٔس

           

             

 أ. لبونة.          ب. مفصلٌة األرجل.         ج. برمائٌة.           د. زاحفة.
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  / ٌمثل الشكل أنواعا  من؟:٘ٔس

 

 الفسائل. -دالسٌقان.          -الجذور.         ج -األوراق.         ب -أ

 

 / فسر الشكل اآلتً؟:ٙٔس

 

 أ.فجوة غذائٌة.        ب. بالستٌدة خضراء.         ج. اجسام كولجً.        د. راٌبوسومات.

/ نستنتج من الشكل إن تغٌر موضع الجسم من النقطة )أ( إلى النقطة )ب( ٌدل على أن 9ٔس

 ذلك الجسم؟:

 

 متحرك. -طوٌل.              د -ج  قصٌر.          -ثابت.            ب -أ
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 :؟الشكل الذي أمامِك ٌمثل/ 1ٔس

 

 .زهرة نباتٌةد.       .كٌمٌائٌة ادةمج.      .عٌن حشرة مكبرةب.     . أ. خلٌة نحل

 

 :؟/ حدد صورة الحٌوان اللبون بٌن صور الحٌوانات اآلتٌة7ٔس

    ب         أ     

 د              ج  
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ٌُمثله؟:/ ٕٓس  من خالل ابصارك لهذا الشكل المجهري ما هو النسٌج الذي 

 

 أ. طالئً.        ب. هٌكلً.         ج. رابط.         د. عضلً.

 

 وق أعلى برج اٌفل فً الشكل اآلتً؟:ٌدعى الجهاز المنصوب ف :ٕٔس

 

 -دهد الكهربائً.  جهاز قٌاس الج -ج   ستاتٌكٌة.مرشحات الكهرو -ب   مانعة الصواعق. -أ

 منظار غالٌلو.
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 / نستنتج من الشكل أن مبدأ عمل الطائرة النفاذة ٌعتمد على؟:ٕٕس

 

لجاذبٌة معاكسة تأثٌر ا -ج   أن األجسام تطٌر فً الهواء. -ب  ا قوة احتكاك. أن األجسام له -أ

 مبدأ لكل فعل رد فعل. -د األرضٌة. 

 

 :؟سلوك الكائن الحً فً التخفً تمثل التً حدد الصورة/ ٖٕس

   ب         أ

 د          ج  

 

 

 



 111 .............................. ............ـــــالحق   .......الم...............................................    
 

  هذه الصور لكائنات حٌة بٌنها عالقة تغذي ما هً؟:/ ٕٗس

 

     

     

 

 أ. االفتراس.        ب. التعاٌش.         ج. المنفعة المتبادلة.         د. التطفل.

 

الكائنات الحٌة للبحث عن المأوى والطعام واالبتعاد سلوك تسلكه / الصورة أدناه تمثل ٕ٘س

 عن الظروف المناخٌة السٌئة فً بٌئتها الحالٌة :

 

 

 أ. السبات.            ب. الهجرة.            ج. التغذي.            د. التخفً.



 111 .............................. ............ـــــالحق   .......الم...............................................    
 

 / تمثل الصورة أدناه طائرا ؟: ٕٙس

 

 

 .ف رٌشه من الحشراتٌنظ -د   .واقفا   ٌنام -ج   ث برٌشه.عبٌ -ب   دهن رٌشه بالزٌت.ٌ -أ

 

 :خرٌطة المفاهٌم اآلتٌةاكمل  /9ٕس

 

 

 

 

 

 

ثنائً أوكسٌد  د.  .أول أوكسٌد النتروجٌن ج.  .أ. ثنائً أوكسٌد الكربون.  ب. هٌدروجٌن

 النتروجٌن.

 

 

 

 مكونات الهواء

 

 غازات خاملة نتروجٌنأوكسجٌن             
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 ب( -01)ملحق 

 التفكٌر البصري/ بصٌغته النهائٌةاختبار مهارات مفتاح االجابة لفقرات 

 

 البدٌل الصحٌح الفقرة  البدٌل الصحٌح الفقرة

 ب 04 أ 0

 ب 05 ج 1

 د 01 أ 2

 ب 01 ب 3

 د 01 ب 4

 ج 11 ج 5

 أ 10 أ 1

 د 11 ب 1

 أ 12 أ 1

 د 13 ب 01

 ب 14 ب 00

 ج 15 أ 01

 أ 11 ج 02

   د 03
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 (11ملحق )

 درجات العٌنة االستطالعٌة الختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

0 31 20 12 50 01 10 05 

1 31 21 12 51 01 11 04 

2 31 22 12 52 01 12 04 

3 24 23 12 53 01 13 04 

4 24 24 11 54 01 14 04 

5 24 25 11 55 01 15 04 

1 21 21 11 51 01 11 03 

1 21 21 11 51 01 11 03 

1 20 21 11 51 01 11 03 

01 11 31 11 11 01 011 03 

00 11 30 11 10 01 010 03 

01 11 31 11 11 01 011 03 

02 15 32 11 12 01 012 03 

03 11 33 11 13 01 013 03 

04 15 34 11 14 01 014 03 

05 15 35 10 15 01 015 01 

01 14 31 10 11 01 011 01 

01 14 31 10 11 01 011 01 

01 14 31 10 11 01 011 01 

11 14 41 10 11 01 001 01 

10 14 40 10 10 05 000 01 

11 13 41 11 11 05 001 00 

12 13 42 11 12 05 002 00 
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13 13 43 11 13 05 003 01 

14 13 44 11 14 05 004 01 

15 12 45 11 15 05 005 01 

11 12 41 11 11 05 00 01 

11 12 41 11 11 05 001 01 

11 12 41 01 11 05 001 1 

21 12 51 01 11 05 011 1 
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 (10ملحق )

 القوة التمٌٌزٌة ومعامل الصعوبة والسهولة لفقرات اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة

 للمفاهٌم األحٌائٌة

االجابات  ت

الصحٌحة فً 

 العلٌا

االجابات 

الصحٌحة فً 

 الدنٌا

 القوة التمٌٌزٌة معامل الصعوبة معامل السهولة

1 25 10 0.547 0.453 0.46 

2 13 5 0.281 0.719 0.25 

3 21 13 0.531 0.469 0.25 

4 20 11 0.484 0.516 0.28 

5 22 15 0.578 0.422 0.21 

6 24 10 0.594 0.406 0.31 

7 27 16 0.672 0.328 0.34 

8 26 19 0.703 0.297 0.21 

9 16 9 0.391 0.609 0.21 

10 22 11 0.516 0.484 0.34 

11 13 0 0.203 0.797 0.40 

12 16 9 0.391 0.609 0.21 

13 28 18 0.719 0.281 0.31 

14 23 8 0.484 0.516 0.46 

15 17 10 0.422 0.578 0.21 

16 26 15 0.641 0.359 0.34 

17 26 19 0.703 0.297 0.21 

18 16 8 0.375 0.625 0.25 

19 17 3 0.3125 0.6875 0.43 

20 29 20 0.766 0.234 0.28 
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21 26 6 0.500 0.500 0.62 

22 13 6 0.297 0.703 0.21 

23 16 9 0.391 0.609 0.21 

24 10 3 0.203 0.797 0.21 

25 20 8 0.4375 0.5625 0.37 

26 27 17 0.6875 0.3125 0.31 

27 27 10 0.578 0.422 0.53 

28 20 9 0.453 0.547 0.34 

29 25 13 0.594 0.406 0.37 

30 21 5 0.406 0.594 0.50 

31 16 9 0.391 0.609 0.21 

32 10 3 0.203 0.797 0.21 

33 12 5 0.266 0.734 0.21 

34 27 10 0.578 0.422 0.53 

35 13 6 0.297 0.703 0.21 

36 21 9 0.469 0.531 0.37 

37 28 8 0.5625 0.4375 0.62 

38 21 7 0.4375 0.5625 0.43 

39 12 5 0.266 0.734 0.21 

40 20 4 0.375 0.625 0.50 

41 21 13 0.531 0.469 0.25 

42 15 5 0.312 0.688 0.31 

43 18 2 0.3125 0.6875 0.31 

44 13 1 0.219 0.781 0.37 

45 11 4 0.234 0.766 0.21 
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 (11ملحق )

 درجات العٌنة االستطالعٌة لمهارات التفكٌر البصري

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

0 15 20 04 50 01 10 01 

1 14 21 04 51 01 11 01 

2 13 22 04 52 01 12 01 

3 12 23 04 53 01 13 01 

4 11 24 04 54 01 14 01 

5 10 25 04 55 01 15 01 

1 11 21 03 51 01 11 01 

1 01 21 03 51 01 11 01 

1 01 21 03 51 01 11 1 

01 01 31 03 11 01 011 1 

00 01 30 03 10 00 010 1 

01 01 31 03 11 00 011 1 

02 01 32 03 12 00 012 1 

03 01 33 03 13 00 013 1 

04 01 34 03 14 00 014 1 

05 01 35 03 15 00 015 1 

01 01 31 03 11 00 011 1 

01 01 31 02 11 00 011 1 

01 01 31 02 11 00 011 1 

11 01 41 02 11 00 001 1 

10 01 40 02 10 00 000 1 

11 01 41 02 11 00 001 1 

12 05 42 02 12 00 002 1 

13 05 43 02 13 00 003 1 

14 05 44 02 14 00 004 1 

15 05 45 02 15 00 005 1 

11 05 41 02 11 00 001 1 

11 05 41 02 11 00 001 1 

11 05 41 01 11 01 001 5 

21 04 51 01 11 01 011 5 
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 (12ملحق )

 مهارات التفكٌر البصري اختبارالقوة التمٌٌزٌة ومعامل الصعوبة والسهولة لفقرات 

االجابات  ت
الصحٌحة فً 

 العلٌا

االجابات 
الصحٌحة فً 

 الدنٌا

 القوة التمٌٌزٌة معامل الصعوبة معامل السهولة

1 11 6 0.266 0.734 0.15 

2 15 6 0.328 0.672 0.28 

3 22 12 0.531 0.469 0.31 

4 27 14 0.641 0.359 0.40 

5 25 11 0.5625 0.4375 0.43 

6 21 10 0.484 0.516 0.34 

7 26 18 0.688 0.312 0.25 

8 27 13 0.625 0.375 0.43 

9 26 24 0.781 0.219 0.06 

10 20 6 0.406 0.594 0.43 

11 17 7 0.375 0.625 0.31 

12 26 16 0.656 0.344 0.31 

13 14 5 0.297 0.703 0.28 

14 18 11 0.453 0.547 0.21 

15 23 8 0.484 0.516 0.46 

16 13 6 0.297 0.703 0.21 

17 21 11 0.500 0.500 0.312 

18 25 16 0.641 0.359 0.281 

19 12 3 0.234 0.766 0.281 

20 17 10 0.422 0.578 0.218 

21 16 8 0.375 0.625 0.25 

22 25 9 0.531 0.469 0.500 

23 8 10 0.281 0.719 0.062- 
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24 26 12 0.594 0.406 0.437 

25 29 18 0.734 0.566 0.343 

26 9 10 0.297 0.703 0.031- 

27 25 8 0.516 0.484 0.531 

28 11 7 0.281 0.719 0.125 

29 23 10 0.516 0.484 0.406 

30 16 3 0.297 0.703 0.406 

31 27 11 0.594 0.406 0.500 

32 28 16 0.6875 0.3125 0.375 
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 (13ملحق )

 فعالٌة البدائل الخاطئة لفقرات اختبار تشخٌص التصورات البدٌلة للمفاهٌم األحٌائٌة

 

 الفقرة

 

 مجموعة

 فعالٌة البدائل البدائل

 د ج ب أ د ج ب أ

 -1.112 -1.112 * -1.110 1 0 14 3 علٌا 0

 4 3 00 02 دنٌا

 -1.120 * -1.045 -1.151 4 02 1 1 علٌا 1

 5 4 01 1 دنٌا

 -1.151 -1.120 -1.045 * 3 3 2 10 علٌا 2

 5 4 1 02 دنٌا

 * -1.045 -1.112 -1.151 11 3 4 2 علٌا 3

 01 1 1 4 دنٌا

 * -1.112 -1.151 -1.120 11 1 3 3 علٌا 4

 01 4 5 4 دنٌا

 -1.045 -1.151 -1.112 * 2 1 2 13 علٌا 5

 1 3 5 03 دنٌا

 * -1.151 -1.112 -1.045 11 0 1 1 علٌا 1

 01 2 4 1 دنٌا

 -1.014 -1.120 -1.112 * 1 2 0 15 علٌا 1

 5 3 3 01 دنٌا

 -1.014 -1.120 -1.120 * 2 1 1 04 علٌا 1

 1 1 1 1 دنٌا

 -1.120 * -1.014 -1.045 2 12 3 1 علٌا 01

 3 00 1 1 دنٌا

 * -1.151 -1.014 -1.101 02 1 5 4 علٌا 00

 1 01 01 01 دنٌا

 * -1.112 -1.112 -1.151 05 2 1 5 علٌا 01

 1 5 1 1 دنٌا
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 -1.011 -1.151 -1.151 * 1 1 1 11 علٌا 02

 5 3 3 01 دنٌا

 -1.112 * -1.014 -1.101 2 12 1 3 علٌا 03

 5 1 5 00 دنٌا

 * -1.120 -1.120 -1.151 05 3 1 4 علٌا 04

 01 4 1 1 دنٌا

 * -1.120 -1.120 -1.110 11 1 1 0 علٌا 05

 05 2 2 01 دنٌا

 -1.120 -1.120 * -1.120 0 1 11 0 علٌا 01

 1 2 14 1 دنٌا

 -1.120 -1.112 * -1.112 3 5 01 4 علٌا 01

 4 1 01 1 دنٌا

 * -1.011 -1.011 -1.151 01 3 4 5 علٌا 01

 2 01 00 1 دنٌا

 1.151- -1.120 * -1.045 0 0 11 0 علٌا 11

 2 1 10 5 دنٌا

 -1.110 * 1.141- -1.045 2 15 0 1 علٌا 10

 01 5 1 1 دنٌا

 -1.120 * -1.151 -1.120 4 01 1 5 علٌا 11

 5 1 00 1 دنٌا

 -1.151 -1.014 * -1.151 1 2 05 5 علٌا 12

 1 1 1 1 دنٌا

 -1.120 -1.120 * -1.120 1 4 30 5 علٌا 13

 1 5 00 1 دنٌا

 * -1.151 -1.112 -1.101 11 2 2 5 علٌا 14

 1 4 5 02 دنٌا

 -1.014 -1.112 * -1.112 1 1 11 0 علٌا 15

 5 4 01 3 دنٌا
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 -1.045 -1.141 -1.014 * 0 1 1 11 علٌا 11

 5 01 5 01 دنٌا

 -1.112 * -1.045 -1.112 2 11 4 3 علٌا 11

 5 1 01 1 دنٌا

 -1.014 -1.011 -1.112 * 3 1 0 14 علٌا 11

 1 1 3 01 دنٌا

 * -1.011 -1.112 -1.101 10 0 3 5 علٌا 21

 4 1 1 02 دنٌا

 -1.120 -1.014 * -1.12 1 5 03 4 علٌا 20

 1 1 1 1 دنٌا

 -1.151 -1.120 * -1.045 5 01 1 1 علٌا 21

 1 00 0 01 دنٌا

 -1.151 * -1.112 -1.51 4 02 1 1 علٌا 22

 1 5 01 1 دنٌا

 -1.011 -1.011 -1.014 * 0 1 1 11 علٌا 23

 1 1 5 00 دنٌا

 -1.120 -1.151 * -1.151 01 3 01 1 علٌا 24

 00 5 4 01 دنٌا

 -1.112 -1.011 * -1.151 2 5 11 2 علٌا 25

 5 01 1 4 دنٌا

 -1.014 -1.011 * -1.110 0 2 11 0 علٌا 21

 4 1 1 01 دنٌا

 -1.112 * -1.011 -1.045 3 10 5 0 علٌا 21

 1 1 01 5 دنٌا

 * -1.120 -1.151 -1.120 1 4 01 1 علٌا 21

 4 5 01 1 دنٌا

 * -1.112 -1.110 -1.045 10 3 1 4 علٌا 31

 3 1 00 01 دنٌا



 131 .............................. ............ـــــالحق   .......الم...............................................    
 

 1.120 -1.011 -1.151 * 2 3 3 10 علٌا 30

 3 01 5 01 دنٌا

 -1.120 * -1.141 -1.151 3 04 01 2 علٌا 31

 4 3 01 4 دنٌا

 -1.151 -1.011 -1.045 * 5 2 4 01 علٌا 32

 1 1 01 4 دنٌا

 * -1.014 -1.045 -1.151 00 3 3 02 علٌا 33

 1 1 1 04 دنٌا

 * -1.120 -1.151 -1.120 1 1 1 5 علٌا 34

 4 01 01 1 دنٌا
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 (14ملحق )

 فعالٌة البدائل الخاطئة لفقرات اختبار مهارات التفكٌر البصري

 فعالٌة البدائل البدائل المجموعة الفقرة

 د ج ب أ د ج ب أ

 -ٖٔٓ.ٓ * -ٖٔٓ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ ٗ ٓٔ ٗ ٗٔ علٌا ٔ

 ٘ ٙ ٘ ٙٔ دنٌا

 -ٖٔٓ.ٓ -ٖٔٓ.ٓ -ٕٓ٘.ٓ * ٕ ٘ ٓٔ ٘ٔ علٌا ٕ

 ٖ ٙ 1ٔ ٘ دنٌا

 -ٕ٘ٔ.ٓ * -ٕٙٓ.ٓ -ٙ٘ٔ.ٓ 1 ٕٕ ٔ ٔ علٌا ٖ

 ٕٔ ٔٔ ٖ ٙ دنٌا

 -ٕٙٓ.ٓ * -1ٕٔ.ٓ -ٙ٘ٔ.ٓ ٕ 9ٕ ٕ ٔ علٌا ٗ

 ٗ ٖٔ 7 ٙ دنٌا

 -7ٖٓ.ٓ -ٙ٘ٔ.ٓ -19ٔ.ٓ * ٕ ٔ ٗ ٕ٘ علٌا ٘

 ٘ ٙ ٓٔ ٔٔ دنٌا

 -ٖٔٓ.ٓ -7ٖٓ.ٓ * -19ٔ.ٓ 1 ٔ ٕٔ ٕ علٌا ٙ

 7 ٗ ٔٔ 1 دنٌا

 -ٕ٘ٔ.ٓ -ٖٔٓ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ * ٕ ٕ ٕ ٕٙ علٌا 9

 ٙ ٖ ٗ 7ٔ دنٌا

 -ٙ٘ٔ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ -1ٕٔ.ٓ * ٔ ٗ ٓ 9ٕ علٌا 1

 ٙ ٙ 9 ٖٔ دنٌا

 -ٖٔٓ.ٓ * -ٖٔٓ.ٓ -ٖٔٓ.ٓ ٕ ٕٙ ٔ ٖ علٌا 7

 ٖ ٖٕ ٕ ٗ دنٌا

 -ٖٔٓ.ٓ -ٖٔٓ.ٓ * -9ٖ٘.ٓ ٕ ٘ ٕٔ ٗ علٌا ٓٔ

 ٖ ٙ 9 ٙٔ دنٌا

 ٕ٘ٔ.ٓ -7ٖٓ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ * ٗ ٙ 9 ٘ٔ علٌا ٔٔ

 1 7 7 ٙ دنٌا

 * -ٙ٘ٔ.ٓ 7ٖٓ.ٓ -ٖٔٓ.ٓ ٕٙ ٔ ٕ ٖ علٌا ٕٔ

 9ٔ ٙ ٘ ٗ دنٌا
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 * -ٙ٘ٔ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ ٖٔ 9 ٕ ٓٔ علٌا ٖٔ

 ٗ ٕٔ ٗ ٕٔ دنٌا

 * -ٕٙٓ.ٓ ٕ٘ٔ.ٓ -ٕ٘ٔ.ٓ ٕٓ ٙ ٔ ٘ علٌا ٗٔ

 ٓٔ 1 ٘ 7 دنٌا

 -ٕٖٔ.ٓ -ٕ٘ٔ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ * ٔ ٖ ٘ ٖٕ علٌا ٘ٔ

 ٔٔ 9 9 9 دنٌا

 -ٕٙٓ.ٓ * -ٖٔٓ.ٓ -19ٔ.ٓ ٓٔ ٖٔ 1 ٔ علٌا ٙٔ

 ٕٔ ٙ 9 9 دنٌا

 -7ٖٓ.ٓ -ٙ٘ٔ.ٓ * -7ٖٓ.ٓ ٖ ٘ ٕٕ ٕ علٌا 9ٔ

 ٙ ٓٔ ٔٔ ٘ دنٌا

 -ٕٙٓ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ * -19ٔ.ٓ ٖ ٖ ٕٙ ٓ علٌا 1ٔ

 ٘ ٘ ٙٔ ٙ دنٌا

 -ٕٙٓ.ٓ * -ٕٙٓ.ٓ -ٙ٘ٔ.ٓ ٓٔ ٕٔ ٖ 9 علٌا 7ٔ

 ٕٔ ٖ ٘ ٕٔ دنٌا

 * -ٖٔٓ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ -7ٖٓ.ٓ ٙٔ ٗ ٘ 9 علٌا ٕٓ

 ٓٔ ٘ 9 ٓٔ دنٌا

 -ٖٔٓ.ٓ -7ٖٓ.ٓ -ٙ٘ٔ.ٓ * ٘ ٕ ٓٔ ٘ٔ علٌا ٕٔ

 ٙ ٘ ٘ٔ ٙ دنٌا

 -7ٖٓ.ٓ -ٙ٘ٔٓ.ٓ * -ٙ٘ٔ.ٓ ٘ ٖ ٖٕ ٔ علٌا ٕٕ

 1 1 ٓٔ ٙ دنٌا

 * -ٖٔٓ.ٓ ٖٔٓ.ٓ -7ٖٓ.ٓ 7 ٖ ٖٔ 9 علٌا ٖٕ

 ٘ ٗ ٗٔ 7 دنٌا

 -ٕ٘ٔ.ٓ -ٙ٘ٔ.ٓ * -ٙ٘ٔ.ٓ ٕ ٓ ٕٙ ٗ علٌا ٕٗ

 ٙ ٘ ٕٔ 7 دنٌا

 * -ٕ٘ٔ.ٓ -7ٖٓ.ٓ -ٕ٘ٔ.ٓ 7ٕ ٔ ٓ ٕ علٌا ٕ٘

 1ٔ ٘ ٖ ٙ دنٌا

 -ٖٔٓ.ٓ -ٖٔٓ.ٓ * -7ٖٓ.ٓ 9 ٘ 7 ٔٔ علٌا ٕٙ

 1 ٙ ٓٔ 1 دنٌا
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 -ٙ٘ٔ.ٓ -ٕ٘ٔ.ٓ -ٕٓ٘.ٓ * ٕ ٕ ٖ ٕ٘ علٌا 9ٕ

 9 ٙ ٔٔ 1 دنٌا

 -ٖٔٓ.ٓ * -ٖٔٓ.ٓ -ٖٔٓ.ٓ ٔ ٔٔ 1ٔ ٕ علٌا 1ٕ

 ٕ 1 7ٔ ٖ دنٌا

 -ٕ٘ٔ.ٓ * -ٙ٘ٔ.ٓ -ٕ٘ٔ.ٓ ٖ ٖٕ ٖ ٖ علٌا 7ٕ

 9 ٓٔ 1 9 دنٌا

 -ٙ٘ٔ.ٓ * -7ٖٓ.ٓ -ٙ٘ٔ.ٓ ٗ ٙٔ 9 ٘ علٌا ٖٓ

 7 ٖ ٓٔ ٓٔ دنٌا

 * -19ٔ.ٓ -1ٕٔ.ٓ -7ٖٓ.ٓ 9ٕ ٔ ٕ ٕ علٌا ٖٔ

 ٔٔ 9 7 ٘ دنٌا

 -7ٖٓ.ٓ -ٕٙٓ.ٓ -1ٕٔ.ٓ * ٕ ٕ ٓ 1ٕ علٌا ٕٖ

 ٘ ٗ 9 ٙٔ دنٌا
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 (15ملحق )

 الدرجات الخام لطالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ألغراض تحلٌل النتائج

اختبار مهارات التفكٌر  تسلسل
 البصري

تبار تشخٌص التصورات خا
 البدٌلة

 ض ت ض ت

0 14 04 21 13 

1 11 13 21 24 

2 11 12 31 23 

3 10 12 30 14 

4 11 05 33 15 

5 12 11 21 11 

1 14 05 31 11 

1 12 13 31 21 

1 01 02 21 01 

01 11 01 21 04 

00 01 01 21 01 

01 11 01 21 13 

02 01 11 22 13 

03 14 01 25 11 

04 11 11 21 12 

05 14 12 34 24 

01 01 04 21 11 

01 01 03 24 11 

01 12 15 33 11 

11 10 02 25 11 

10 15 01 30 11 

11 01 01 25 12 

12 15 10 31 04 

13 01 14 21 21 



 134 .............................. ............ـــــالحق   .......الم...............................................    
 

14 11 11 21 14 

15 12 11 31 04 

11 13 12 21 04 

11 01 01 25 11 

11 14 01 25 12 

21 10 01 31 10 

20 11 04 33 03 

21 10 01 25 14 

22 05 04 21 10 

23 14 01 31 11 

24 13 13 34 11 

25 11 04 14 04 

21 01 02 25 05 

21 13  11  
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Abstract 

 

The current research aims to  know the effect of  Cognitive 

Modification Strategy  on modifying alternative views  of  biological 

concepts for the  second-intermediate stage students in the object 

of Biology , along with  their visual thinking's skills. 

The researcher has formed the following two zero hypothesis as to 

achieve  the goal of the research :               

1. There are not statistic differences  at the level 0.05  between  

average of  the   1st experimental group students' grades , studying 

 according to the Cognitive Modification Strategy and average of  

the control group students  who study  according to the  usual 

method  in the  test of personifying biological  concepts ' 

alternative  views. 

2. There are not statistic differences  at the level 0.05  between  

average of  the   experimental group students' grades , studying  

according to the Cognitive Modification Strategy and average of  

the control group students  who study  according to the  usual 

method  in the  test of Visual Thinking 's skills.  

 For verifying authentication of  these two zero hypothesis ,  the 

researcher  has carried an experience lasted for a  full semester ,  

depending on the experimental method  of partial  control  for two 

equivalent  groups of post-test  as to personify biological  concepts 

' alternative views,  and visual thinking skills of second- 

intermediate stage students.  The society of the research  

represents  all  second –intermediate stage students ( state  

schools  that are related to  the general directorate of education / 

Baghdad /Rusafa/2, of which , it has been chosen  Al-Nabigha 

intermediate school  intentionally , it includes   six sections , where 

the researcher  has  randomly chosen  a sample of the research  

composing of two sections . The number of students  amounted  ( 
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75)  students , with 38 for  the experimental group that studied 

according to  the Cognitive Modification Strategy and  37 students 

for the control group  that studied according to  the usual method . 

 In respect to the  scientific  content , it has  been specified  in 

chapters ( 7th , 8th ,9th )from the book of  " Biology" of 2nd –

intermediate stage . it has been carried equivalence  in the 

coefficients ( the age ,  testing the former information , degree  of  

former  education,   testing the  alternative  views  personification, 

test of  the visual  thanking  skills .  

The researcher  has  prepared  two tools  represented  in  the 

alternative  views identification   of multi-test  ,  composing in its 

final  form of  45 items  ,   the second tool   is the test of  visual  

thinking  skills  (of multi-test) , consisting of  32 items . It has 

calculated  the strength of distinction , the vitality of the   

alternatives  for each item  of the two tools items ,  and reliability.  

It has been omitted  27 items  from the  test of  the visual thinking 

skills   to be  in its final form  composed  of 27 items . then  it has 

extracted  the coefficient  of consistence  for the two tests , it has 

been used  the equation of  ( Kyuder Richardson  ) for extracting  

the coefficient of  consistence  , in the test of personifying   the 

alteranatuve  views of  biological  concepts , where it has 

amounted 0.78 .  As to extract  the consistence coefficient  of  

visual  thinking skills , it has been used  the equation of  ( Elfa  

Krunbakh), where it has amounted  0. 652 ,  then, it has been used  

 the equation of  the size of effect .  

 The experience  has been carried out on two stages 

1. The personification stage :  the researcher has chosen  15 

reiterated  concept  ,  he has applied  the test of  alternative views  

personification , the number of views  were amounted  13 concept 

for both groups , the ratio of mistake   has been 34%  that being 
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distributed   among the three chapters  ( 7th , 8th ,  9th, )  from the 

book of  Biology of  second – intermediate  stage .  

2.Traetment stage  : it is the stage of   applying   ( C.M.S)  on  the 

experimental group.  

 The researcher has applied  the experience   on the  second 

semester  of the academic year 2017-2016 , the researcher  has 

studied  the two groups  by all himself . Aftre  he finished  the 

experience ,  he has analyzed   the results statistically  , using T-test 

  for two  independent samples . The results have appeared that  

the superiority  of   the experimental group students    on the 

control group students  in the test of    Biological  concepts 's 

alternative  views  personification , the test of  the visual  thinking 

skills .  Thus , it has been refused   the two Zero  hypothesis. In the 

light of the results ,  the researcher has concluded  that the ( C.M.S) 

 has a positive effect  on the   alternative views  of biological  

concepts   for  the  second –intermediate stage  students   in the 

subject of Biology, the  skills of  visual thinking . According to that ,  

the researcher has recommended with a   set of  recommendations 

 , including ,  the use of  multi methods   as to uncover  the 

alternative  views  in students , establishing courses  for teaching   

the staff  strategies of  the conceptual  alteration . using  strategies 

by teachers , along with methods of  teaching , make the student  

to be acquainted with  the modern teaching process  . Establishing 

courses  for teaching  the staff  skills  of visual thinking . He has also 

placed a number of suggestions  , including , making  other studies  

about the  alternative views  and   strategy of C.M.S in other study 

class  and in other objects .                   

 

 



                                                                                                                                
 

 
 

 

                        University of   Baghdad                               

College of Education pure sciences \ Ibn Al-Haitham 

Department of Educational and Psychological Sciences 

                  Methods of teaching science       

 

"The effect of ( C.  M. S. )  on modifying alternative 

views  of  biological concepts for the  second-

intermediate class students in the Object of Biology , 

and  their visual thinking's skills" 

. 

A thesis 

submitted to council of college of education for pure sciences \ Ibn al-

Haitham Baghdad university , as partial fulfillment of master degree in 

teaching methods of Biology 

By 

Maad Salman Yaseen 

 

Supervised by 

Asst. prof. Dr. 

 

Ahmed Obaid Hassan 

 

                                                                                                     2017 A.D                    1439  A. H 




