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  اإلهداء

  أهدي هذا الجهد المتواضع

  محمد صلى اهللا علیه وسلمإلى خاتم األنبیاء والمرسلین،،، سیدنا 

  أبي وأمي..... إلى من ربیاني صغیرًا وأنارا لي دربي

  حفظهما اهللا وأطال في عمرهما

  زوجي خالد العزیز.........   إلى رفیق عمري وسندي وملهمي

  الشمعة التي أنارت طریق بحثي بالنور

  حفظهم اهللا........ إلى أبنائي هیا وعمر وأحمد وحمزة

  تقدیرًا واحتراماً ........ ختيإلى أخواني وأ

یامن یخرج من بین أناملكم الشریفة .... إلى معلمي األجیال، الجنود المجهولون

  صناع الحیاة وأعمدة سنامها

  لهم جمیعًا أهدي ثمرة جهدي 

  رهف محمود عطایا: الباحثة
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  شكر وتقدیر
لنا اال ما علمتنا وأنت عالم  یارب لك الحمد كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانك، سبحانك ال علم

الشكر هللا أن مًن علي بانجاز هذه : الغیوب، والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم أما بعد
  .الرسالة المتواضعة، ثم یطیب لي أن اتوجه بالشكر لجامعة الشرق األوسط منارة العلم واألخالق والدین

التقدیر والعرفان لألستاذ الدكتور غازي جمال خلیفة عمید كلیة كما یشرفني أن أتوجه بخالص الشكر و 
التربیة بجامعة الشرق األوسط لقبوله االشراف على رسالتي، وحسن توجیهه ورعایته لي، والذي رافقني طول فترة 

، ولم یبخل علي بارشاداته وسعة صدره وصبره ، حیث كان له أثر كبیر على هذه الرسا لة، البحث، ولم یأل جهدًا
  .فله مني عظیم االمتنان، ادعو اهللا ان یسبغ علیه من فیض نعمه، وجزاه اهللا خیرًا عني وجعله في میزان حسناته

وأتقدم بأعمق الشكر والتقدیر للدكتور عبد الحافظ سالمه رئیس قسم تكنولوجیا التعلیم بجامعة الشرق 
التوجیهات في بناء وتصمیم الحقیبة التعلیمیة األوسط الذي أعطى من وقته وجهده لمساعدتي وتقدیم النصائح و 

  .المحوسبة

كما الیسعني أن أتقدم بالشكر الجزیل الى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا علي 
  . بقبول مناقشة هذه الرسالة وقدموا النصیحة فلهم مني كل اإلحترام والتقدیر

لمساعدة من محكمین ألدوات الدراسة ومدیرات ومعلمین والیفوتني أن أشكر كل من مد ید العون وا
  .ومعلمات لمساعدتي في تطبیق االجراءات

كما أتقدم بالشكر واالمتنان لوالدي الغالیین، أطال اهللا في عمرهما، وأخیرًا أتقدم بكل الشكر والعرفان إلى 
العون لي فله مني كل االحترام رفیق دربي زوجي العزیز الدكتور خالد الصادق الذي دعمني وآزرني وقدم ید 

  .التقدیر

وآخر دعائي أن الحمد هللا رب العالمین، فإن أصبت فذلك من اهللا، وان أخطأت فذلك مني، وأسأل اهللا 
  .تعالى أن یكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم إنه نعم المولى ونعم النصیر

  ارهف محمود عطای: الباحثة
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  قائمة المحتویات
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 ح  قائمة الجداول
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 ي  قائمة الملحقات

 ك  الملخص باللغة العربیة
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  17  مقارنة بین التعلم اإلستظھاري والتعلم ذي المعنى   1
  28  معاییر تقییم بناء مخطط البیت الدائري   2
  29  دور المعلم والمتعلم في تطبیق استراتیجیة مخطط البیت الدائري   3
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استراتیجیة مخطط البیت الدائري وحقیبة تعلیمیة محوسبة في فاعلیة استخدام 

تدریس مادة العلوم الحیاتیة وأثرهما في تحصیل طالبات الصف التاسع واتجاهاتهن 

  المادة نحو

  إعداد                                   

  رهف محمود شحادة عطایا                        

  إشراف

  جمال خلیفةاألستاذ الدكتور غازي 

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقصى أثر استراتیجیة مخطط البیت الدائري وحقیبة تعلیمیة   

محوسبة على تحصیل طالبات الصف التاسع المتوسط في مادة العلوم الحیاتیة واتجاهاتهن نحو 

 .المادة

مادة العلوم لتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبار تحصیلي ومقیاس اتجاه نحو   

  .، ثم التأكد من صدقهما وثباتهماالحیاتیة

عینة الدراسة على ثالث شعب صفیة من شعب الصف التاسع اإلناث في مدارس  اشتملت  

, المجموعة التجریبیة األولى: على ثالث مجموعات عشوائیاً  وتم توزیعها, تم اختیارها بشكل قصدي
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والمجموعة . طالبة) 30(وبلغ عدد الطالبات فیها , يوتم تدریسها باستراتیجیة مخطط البیت الدائر 

. طالبة) 24(التجریبیة الثانیة وتم تدریسها بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة وبلغ عدد الطالبات فیها 

  .طالبة) 23(وبلغ عدد الطالبات فیها  اإلعتیادیةوالمجموعة الضابطة التي تم تدریسها بالطریقة 

المصاحب وتحلیل التباین المتعدد واختبار شافیه للمقارنات  أظهرت نتائج تحلیل التباین  

  :البعدیة اآلتي

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین استراتیجیة مخطط البیت الدائري والحقیبة  .1

وفي جمیع  التاسع في مادة العلوم الحیاتیة التعلیمیة المحوسبة في تحصیل طالبات الصف

 .مجاالت االتجاهات نحو المادة

وفي جمیع مجاالت جود فروق دالة احصائیًا في تحصیل طالبات الصف التاسع و  .2

االتجاهات على الدرجة الكلیة نحو مادة العلوم الحیاتیة باستثناء االتجاه نحو معلمها 

لصالح استراتیجیة مخطط البیت الدائري والحقیبة التعلیمیة المحوسبة عند مقارنة كل منهما 

 بالطریقة المعتادة
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  ABSTRACT  

         This study aimed at exploring the effectiveness of using the 

Roundhouse Diagram Strategy and Computerized Based learning Package 

on the achievement of the ninth grade female students in Biology and their 

attitudes towards it. 

       To achieve the objectives of the study, the researcher constructed an 

achievement test, and an attitude measure towards Biology subject, their 

validity and consistency have been ensured. 

        The study sample was restricted to three of female ninth grade 

sections; they were chosen purposively, and distributed randomly on three 

groups as the following: 

The first group is the experimental group, which was taught by using the 

Roundhouse Diagram Strategy. This group consisted of (30) female 

students. The second experimental group was taught by using the 

Computerized Based learning Package. This group consisted of (24) female 



 ن 
 

students. The third group was the control group which was taught by using 

the traditional method. This group consisted of (23) female students. 

Using ANCOVA, the study showed the following results: 

1. There were no significant differences between the Roundhouse 

Diagram Strategy and Computerized Based learning Package in 

achievement of female ninth grade students and all domains of the 

attitude toward Biology subject  

2. There were significant differences in the achievement of ninth grade 

female students and all domains of the attitudes on the total score 

towards the Biology subject except the attitude towards the teacher 

of the subject in favor of the Roundhouse Diagram Strategy and 

Computerized Based learning Package when each one compared 

with the conventional method. 
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  الفصل األول

 مقدمة عامة للدراسة

  :تمهید

وذلك  لما  ،حدیثا عما كانت علیه في الماضي والتعلملقد طرأ تغیر كبیر على فلسفة التعلیم       

متجددة  أصبحت فیه المعرفة إذ ،الثورات العلمیة والصناعیةالذي اتسم ببه طبیعة العصر  تتمیز

 ،فضًال عن التقدم العلمي الهائل والتنافس بین الدول على اإلبتكار واإلختراع ،تغیرة باستمراروم

 إلىدى أمما  ،العلوم بشكل خاصوفي تدریس ، بصورة عامة رع في العملیة التعلیمیة التعلمیةتساوال

التدریس التقلیدیة لم تعد  وطرائقفالمناهج القدیمه  ،على المؤسسة التعلیمیةرض تحدیات جدیدة ف

المتعلمین من جهة  واحتیاجات ،التطور والتقدم  والكم المتزاید من المعرفة من جهة احتیاجاتتلبي 

كساب ا إلىنتفل التركیز بل ا ،ولم یعدالهدف األساسي من التعلیم نقل المعرفة العلمیة فقط ،أخرى

 ،والتنبؤ ،وتنمیتها من أجل مساعدة المتعلمین على حل المشكالت المتعلمین المهارات المختلفة

  . وضمان استمراریة التعلم الذاتي ،وعلى تعلیم أنفسهم بأنفسهم ،واجراء التجارب

لتخریج نوعیة جدیدة من المتعلمین القادرین على معرفة  ،من التحدیات كثیراً علیم یواجه الت

في اقامة عالم یكون  اإلسهامو  ،وعلى مواجهة متطلبات العصر والمستقبل ،أنفسهم وفهم اآلخرین

  ).2012 الحیلة،،مرعي(العیش فیه أیسر وأكثر عدالة وتلبیة احتیاجات التنمیة الشاملة 

 مقدراتوتنمیة  ،عن إعداد المتعلم لمجابهة هذه التحدیات بیة هي المسؤولةوبما أن التر   

لذلك لم یعد اهتمام  ،واكسابهم المهارات التي تعینهم على تحقیق تعلمهم الذاتي ، واتجاهاتهم الطلبة

ب فقط في مهمتها تنص على توفیر مناهج دراسیة عادیة مقتصراً  في األردنوالتعلیم  وزارة التربیة
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التركیز على المعلم والمنهج  إلىبل تجاوزت هذا الدور  ،المعلومات المتراكمة وحقائق قدیمةنقل 

  .وتفعیلها بما یشجع الطلبة على التفكیرأحدث استراتیجیات التدریس الفعالة الدراسي بتطبیق 

 إلىذلك یؤدي  فإن ،في كل المواقف التعلیمیة فعندما یقتصر التدریس على طریقة واحدة  

ویجعلهم  ،األمر الذي یجعله منفرا ومثبطا لعزائم المتعلمین ،في الموقف التعلیمي النمطیة والتقلیدیة

 ،سعادة( في حاله مستمره من الشرود الذهني والنسیان نتیجة الملل والكآبه التي تسیطر علیهم

  ).2011وابراهیم

أن  )2001(المشار الیهما في غباین) Hess and Lehman(ان هس ولیهم أكد

 طرائقواستخدام   ،عدم مراعاته للفروق الفردیة للنظام التعلیمي تتمثل في كالت التعلیمیةالمش

وعدم اإلهتمام بنقل أثر  ،وعدم تقدیم التغذیة الراجعة ،تفكیرالدریس مملة غیر مثیرة للدافعیة و ت

 مما ،لم  المهاراتواغفال تع ،والتركیز على الكم المعرفي ،في الصفوف الطلبةوتكدس  ،التعلم

وبالتالي فإن الحل للنهوض بالعملیة التعلیمیة  ،الطلبةانخفاض مستوى التحصیل لدى  إلى یؤدي

 التعلمیة یتمثل في تطبیق طرائق وأسالیب جدیدة ومنها التعلم الذاتي الذي یراعي خصائص المتعلم

واألهم مراعاة  ،ذوي التحصیل المنخفض للطلبةساعد على سرعة اإلستیعاب یو  واحتیاجاته ومقدراته

  .الفروق الفردیة

 إلىمما أدى  ،لقیت استراتیجیات ما وراء المعرفة اهتماما متزایدًا في اآلونة األخیرة ولهذا

كما  ،أنشطة ومهاراتو  ،لتتضمن مفاهیم  ،اعادة النظر في المناهج الدراسیة والعمل على تطویرها

  ).2008،قشطة( أنها تسهم في تنمیة مهارات التفكیر واكتساب المفاهیم وادراك العالقات فیما بینها
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التي بنیت على أساس  ،استراتیجیة مخطط البیت الدائري ;ومن استراتیجیات ماوراء المعرفة

فهي نوع  ،)Wandersee( وندیرسية من العالم لمعرفة المقترحالتعلم البصري القائم على ما وراء ا

 .ىالمعن في التعلم ذي )Ausubell( لوبمن أنواع المخططات المفاهیمیة القائمة على نظریة أوز 

ث في علم األعصاب واإلدراك البصري الذي و البیت الدائري بناء على بح مخططولقد تم تصمیم 

استند تصمیم هذا المخطط  و) ةوصوری،ةلفظی(تتم فیه إعادة بناء المعلومات في أشكال مزدوجة 

في تسلسل  أو المفاهیم ثم یضعها رئیسةار الألن المتعلم یصیغ األفك ،على مبادئ النظریة البنائیة

مما یسهل علیة اإلستیعاب واستدعاء  صورة أو ًا شكل دائري ویرفق مع كل مفهوم رمز معین داخل 

اإلستراتیجیة تساعد  المتعلم على تحسین إن هذه . دراك العالقات فیما بینهاإ و  ،سهولةالمعلومات ب

 ،على صنع القرارات في مواقف الحیاة المقدرةوتكسبه  ،وتعزز من الكفاءة الذاتیة لدیه ،فهم العلوم

الذي یزید من قدرة المتعلمین  ،معنىال الیه األبحاث من فوائد التعلم ذي ما أشارت إلىباإلضافة 

من خالل بناء المتعلمین لنماذج عقلیة  ،المعلومات بشكل فعال إلىوالوصول  ،على التخزین

 Ward)ا ما تم تنظیم المعلومات بشكل جیدخصوصًا إذ ،أو صور للمفاهیم في أذهانهم ،مصورة

and Wandersee, 2002a)   

الطالب التي  معلم بفهم واضح لمعارفتزوید ال إن من ممیزات مخطط البیت الدائري

اتاحة الوقت الكافي للمعلم لتصحیح  إلىمما یؤدي  ،وبعدها عملیة التعلمتولدت قبل حدوث 

األخطاء التي یقع  إلىفالتعلم یتم بشكل أكبر عندما یتم التعرف  ،المفاهیم الخاطئة قبل اإلمتحان

من خالل  الطلبةتفكیر  بنتاجاتكما أن المخطط یتیح للمعلمین العمل  ،وتصویبها بها الطالب

وبین المفاهیم المقصودة التي تم  الطلبةبین التمثیالت البصریة المرسومة بواسطة تحلیل العالقة 
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میزة إضافیة تتیح للمعلم رؤیة النقاط من وجهة فربط األفكار الرئیسة برموز  ،صفتدریسها في ال

  .(MacCartney & Wadsworth, 2012; 1)  نظر الطالب

ودراسة  )2012(ومنها دراسة الكحلوتتناولت بعض الدراسات استراتیجیة البیت الدائري 

McCartney &Wadsworth2012)(  استخدام األدوات البصریة كالبیت  فاعلیةالتي بینت مدى

التي أظهرت    (Ward and Wandersee,2002 a) ةودراس ،م مادة العلومیالدائري في تعل

الدائري في التغلب على صعوبات فهم المبادئ والمفاهیم العلمیة  مخطط البیتمدى تأثیر استخدام 

ام الرموز البصریة واتقان هذه وجود عالقة قویة بین استخد إلىكما أشارت ،المجردة لمادة العلوم 

  .ستراتیجیة وبین استیعاب المفاهیم العلمیة المعقدةاال

تغیرات وتحوالت في كل المجاالت وذلك نتیجة  إلىلثورة العلمیة والتكنولوجیة أدت ن اإ

والتكنولوجیا المعاصرة وماتتسم به من تغییرات  ،الطلبةوالزیادة الهائلة في أعداد  ،تفجر المعرفة

وأمام هذه التحدیات  ،وتطورات متالحقة تفرض على جمیع المعلمین نظرة جدیدة ألسالیب التعلیم

في التعلیم وتكنولوجیا التعلیم وتفرید التعلیم والتعلم  استخدام أسالیب حدیثة إلىظهرت الحاجة 

  .)2002،سالمة(الذاتي 

التقلیدیة  طرائقواتباع ال ،یمكما ورد في مؤتمر جنیف الدولي للتربیة أن التوسع في التعل

وبدأ اإلتجاه نحو  ،تحسین نوعیته إلىالحاجة الماسة  على وأكد ،انخفاض مستواه إلىأحیانًا أدى 

 ،التعلیم الفردي مراعاة لمبادئ التعلم الذاتي طرائقوتعد الحقائب التعلیمیة من أكثر ". التعلم الذاتي

وفسح الزمن أمام  ،من خالل توفیر بدائل في التعلم ،فهي  تراعي مابین المتعلمین من فروق فردیة

وتولد لدیه الدافعیة للتعلم تشجعه  ،یره وعملهكما أنها تنمي حق استقاللیة المتعلم في تفك ،المتعلمین
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" وتوفر التعلم المستمر والتغذیة الراجعة ،من خالل المواقف اإلستقصائیة على اإلبداع واإلبتكار

  )2001،9،غباین(

في التدریس حیث ركزت هذه النظریه على  )Bruner(وهذا مایتفق مع نظریة برونر

ومنحه الحریة لممارسة العلم من خالل توفیر سبل  ،ایجابیة المتعلم في المواقف التعلیمیة التعلمیة

 ،سالمة(اإلكتشاف واقتصار دور المعلم على التوجیه وتوفیر األدوات للبحث واإلستكشاف 

  ).2009،209وآخرون

سس التعلم الذاتي أستراتیجیات التعلیم المبنیة على ا من واحدةولهذا اختارت الباحثة 

تجمع بین ممیزات التدریس  التيالحقائب التعلیمیة  المحوسبة والتعلیم المبرمج وهي استراتیجیة 

تشاف العملیة للخبرات واإلستمتاع باإلك تیح للمتعلم الممارسةباستخدام  الحاسوب وتفرید التعلیم بمای

واثارة الدافعیة من خالل الحصول على  ،نماط المعرفة المتعددةأئق و الموجه للمفاهیم والحقا

 ،المكافأت على شكل عالمات أو شهادات  مما یساعد المعلم على تهیئة  بیئة تربویة متكاملة 

تربط ما بین بحوث الدماغ وعملیة التعلم، التي البیت الدائري  مخطط استراتیجیة إضافة إلى اختیار

یفیة تنظیم الدماغ للمعلومات، وتتوافق هذه االستراتیجیة مع ما أشارت إلیه فهي تمثیل بصري لك

  .الدماغ، ونظریة الذكاء المتعدد،، والتعلم ذو المعنى إلىنظریة التعلم المستند 

  :مشكلة الدراسة

كتساب المعرفة العلمیة وتوظیفها ا في الطلبةمساعدة  علىمن تدریس العلوم  الهدف یرتكز

لدى المعلم  اً مما یفرض تحدی ،وتنمیة مهارات التفكیر العلمي ومهارات حل المشكالت ،في الحیاة

باإلهتمام بتنمیة تفكیر المتعلم واكسابة مهارات التفكیر المختلفة وتوظیف التكنولوجیا باتقان وكفاءة 

  .لتیسیر حدوث التعلم
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یدرس نظریًا بالصفوف هو امكانیة تطبیق ما ،إن الهدف الجوهري إلصالح تعلیم مبحث العلوم

من الممكن  ،ستراتیجیات التي تساعد على تحسین فهم هذا المبحثفاال ،الدراسیة في العالم الحقیقي

والمقدرة على اتخاذ  ،والثقة بالنفس ،أیضًا أن تزید من الكفاءة الذاتیة المرتبطة بعملیات العلم

  ). (Ward and Wandersee, 2002: aالقرارات في المواقف الحیاتیة 

أن بزمیالتها و  ومالحظاتهاخالل عمل الباحثة في المیدان التربوي  انبثقت المشكلة من

صعوبة  : من الصعوبات والمشكالت والتي من أهمها اً في مادة العلوم یواجهون عدد الطلبة

دراك العالقات فیما بینها ،عقدةاستیعاب المفاهیم العلمیة المجردة والم وهذا ما أشار الیه الباحثان  ،وإ

Ward and Wandersee في دراستهما(2002: a). مشكلة الطلبةیواجه عدد كبیر من  كما 

مما كان له األثر السلبي في   ،في تذكر الحقائق والمفاهیم واألفكار العلمیة خصوصًا وقت اإلمتحان

الناقل هو والمعلم  ،المتلقيحصر الطالب بدور فضًال عن  ،نحو مادة العلوم  الطلبةاتجاهات 

ایجابیة المتعلم وتعزیز التعلم  إلىوهذا یتعارض مع اإلتجاهات التربویة الحدیثة التي تدعو  ،للمعرفة

وعالوة على ذلك تدني مستوى  التحصیل  الدراسي لمادة  ،القائم على اثارة العقل للتفكیر والفهم

 ،وشكوى الطلبة المستمرة من كثرة المعلومات واألفكار المعقدة لمادة العلوم الحیاتیة خاصة ،العلوم

مما أثر سلبًا على اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم ، اإلستظهار للمادةكیز على الحفظ  و والتر 

لیدیة تق ق واستراتیجیات تدریسائلمین على طر اقتصار بعض المعأیضًا الحظت الباحثة و  ،الحیاتیة

نحو  الطلبةضعف الدافعیة لدى  إلىمما أدى  ،غیر مثیرة للتفكیر وعدم مراعاة الفروق الفردیة

انطالقًا من كما جاءت هذه الدراسة  ،ماسة إلجراء مثل هذه الدراسة هناك حاجةلذا كانت  ،التعلم

ادخال التكنولوجیا في المدارس وخطاها الحثیثة في حوسبة  إلىاهتمام وزارة التربیة والتعلیم األردنیة 

  .لمراحل والمواد الدراسیةالمناهج في مختلف ا
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قلة الدراسات التي تناولت أثر استخدام  تبین وء مراجعة الدراسات السابقةفي ضو  

على التحصیل واإلتجاه نحو   محوسبةوحقیبة تعلیمیة  ،في األردن البیت الدائريمخطط استراتیجیة 

ضرورة تشجیع المعلمین  إلىوخلص بعضها  ،على حد علم الباحثة -الحیاتیة العلوممبحث 

ر مبادئ أساسیة لهذه باستخدام مخطط البیت الدائري مع تكثیف التكرار والتعزیز والتمرین التي تعتب

التي ) 2005(المزروع فضًال عن دراسة (MacCartney &Wadsworth,2012)  ةاإلستراتیجی

 ،معنىلدى التالمیذ حتى یصبح تعلمهم ذا  بناء المعرفهفاعلیة مخطط البیت الدائري في بحثت في 

اجراء وبعضها اوصى بضرورة  ،كما أن البحوث مازالت تجرى حول الحقائب التعلیمیة المحوسبة

العبد اهللا لتكنولوجیا التعلیم مركز الملكة رانیا (في فاعلیة الحقائب المحوسبة مزید من الدراسات 

جدید  العنایة باستخدام تكنولوجیا الوسائط المتعددة ومتابعة كلوفي  ،)2009 ،والمعلومات

تجاه وعملیات التفكیر وااللما لها من تأثیر على التحصیل  في كافة المباحث الدراسیة واستخدامها

ثر الحقیبة أتقصي  إلى) 2008(الحوامدة وعاشور ت دراسةكما أوصى،)2006 ،أبو زایدة(المختلفة 

 )2007(ودراسة المطوع  ،نحو المادة التعلیمیة اإلتجاهاتكترونیة في حوسبة والبرامج اإللالم

  .في التحصیل واإلتجاه د من الدراسات المستقبلیة حول فاعلیتهایضرورة اجراء العدب

  :أهداف الدراسة

  :تحقیق الهدفین اآلتیین إلىالدراسة الحالیة  سعت

  واتجاه طالباتالبیت الدائري في تحصیل مخطط تقصي اثر التدریس باستخدام استراتیجیة 

  .الحیاتیة  مادة العلوم نحو التاسعالصف 

  الصف طالبات واتجاهفي تحصیل  محوسبةتقصي اثر التدریس باستخدام حقیبة تعلیمیة 

  .نحو مادة العلوم الحیاتیة التاسع
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  :الدراسةأسئلة 

  : اإلجابة عن السؤالین اآلتیینالحالیة  الدراسة حاولت

باختالف  الحیاتیة في مادة العلوم التاسعالصف  طالباتهل یختلف تحصیل : السؤال األول

  ؟)المعتادةالطریقة  ،محوسبةحقیبة تعلیمیة  ،البیت الدائريمخطط استراتیجیة ( إستراتیجیة التدریس

باختالف الحیاتیة  في مادة العلوم  التاسعالصف  طالبات اتجاههل یختلف : السؤال الثاني

  ؟)المعتادةالطریقة  ،محوسبةحقیبة تعلیمیة  ،البیت الدائريمخطط استراتیجیة ( إستراتیجیة التدریس

  :فرضیات الدراسة

 تحصیلفي ) α≤0.05( عند مستوى ات داللة احصائیةال توجد فروق ذ: الفرضیة األولى

البیت مخطط ( ستراتیجیة التدریسالصف التاسع في مادة العلوم الحیاتیة تعزى إل طالبات

 ؟)المعتادةالطریقة و  ،محوسبةوحقیبة تعلیمیة  ،الدائري

 اتجاهفي ) α≤0.05( عند مستوىال توجد فروق ذات داللة احصائیة  :الفرضیة الثانیة

البیت مخطط ( الصف التاسع نحو مادة العلوم الحیاتیة تعزى إلستراتیجیة التدریس طالبات

  ؟)المعتادةالطریقة و  ،محوسبةوحقیبة تعلیمیة  ،الدائري

  :أهمیة الدراسة

  :من المؤمل أن تفید هذه الدراسة باآلتي

 من خالل  ،األردنتجاهات التربویة الحدیثة لوزارة التربیة والتعلیم في هذه الدراسة اال مواكبة

  .استخدام استراتیجیات حدیثة وخصوصا استراتیجیات ما وراء المعرفة وتفرید التعلیم

  ي البیت الدائر  مخطط للمعلم في كیفیة تطبیق استراتیجیات حدیثة مثل نموذجتقدیم.  
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 من مشرفین ومعلمین  الرئیسة یستفید من نتائج هذه الدراسة أطراف العملیة التعلیمیة قد

 .في التوجیه والتدریس والتخطیط ومخططي المناهج

  في الغرفة  المحوسبةتوظیف الحقائب التعلیمیة لزیادة وعي المعلمین باآلثار اإلیجابیة

 .الصفیة

 میة لتدریس جمیع المواد الدراسیة بالحقیبة لفت انتباه الباحثین في مجال الحوسبة التعلی

 .المحوسبةالتعلیمیة 

 قد تساعد في حل الصعوبات  ،تقدیم استراتیجیة حدیثة لم یتم استخدامها من قبل في األردن

والتحدیات المتعلقة بتعلم الكم الكبیر من المعلومات والمفاهیم في مادة العلوم الحیاتیة 

  .خاصة

  :الدراسة مصطلحاتتعریف 

تتطلب من ، بطریقة بصریة ابداعیة المعلوماتأداة لمعالجة " :البیت الدائريمخطط استراتیجیة 

حفظ والتي تركز على ، األقل فاعلیةالتقلیدیة  المتعلمین بناء المعرفة لتحل محل الممارسات

والرموز ذات رسم مخططات لألفكار  في طلبةكما أنها تعطي الفرصة لل ،المعلومات بطریقة مجزأة

  )Ward and Lee ، 11 : 2006(في تسلسل منطقي  الصلة 

مخطط یساعد على ترتیب المفاهیم " مخطط البیت الدائري على أنه وتعرف الباحثة استراتیجیة

 وتنظیمها بشكل متسلسل ودائري لیعالج المعلومات بصورة بصریة مما یحفز الدماغ على حفظ

كما یتیح سرعة ادراك العالقات المتداخلة بین  ،ستیعابیة لهالمعرفة بسهولة ویوسع القدرة اال

صیاغتها باسلوب منطقي جزئیة واعادة  إلىویدرب المتعلم على تجزئة المفاهیم الكلیة  ،المفاهیم
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ویمكن تعریفها إجرائیًا بالخطة التدریسیة التي أعدتها الباحثة وفق استراتیجیة  ،صحیح وواضح

  ).4(مخطط البیت الدائري ملحق 

بالمعلومات إلكترونیا، فهي تسمح بتقدیم  طلبةتزوید ال" :التعلیمیة المحوسبةالحقیبة 

للمتعلمین من خالل الصور والنصوص والمخططات والصوت والرسوم المتحركة  المعلومات

أو بشبكة  ،الداخلیة بالشبكة المحوسبة التعلیمیة الحقائب الفیدیو، فضال عن إمكانیة ربط ولقطات

  )Gun& Pitt, 2003"(بموقع برید الطالب اإللكتروني، أو اإلنترنت

برنامج تعلیمي یزود المتعلم المعلومات باستخدام الحاسوب على شكل اطر : بأنها وتعرفها الباحثة

لتحقیق مبدأ التعلم  Skinnerرعلى مبدأ عالم النفس األمریكي سكنصغیرة متتابعة تم تصمیمها 

وذلك من خالل النص المكتوب والخرائط الذهنیة والجداول والوسائط  ،الذاتي والتعلم حتى اإلتقان

على مبدأ مراعاة  اً تأكید) المسجالت الصوتیة،الرسوم المتحركة ،الفیدیو ،الصور( مثل المتعددة

جابة الصحیحة على التقویمات ستوالتعزیز عند اإل، وتوفیر التغذیة الراجعة الفوریة ةالفروق الفردی

 ،قدراتهم العقلیةحسب  وتحقیق استقاللیتهم في التعلیم ،المتعلمین ختبارات الذاتیة إلثارة دافعیةواال

وتعرفها الباحثة إجرائیًا بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة التي أعدتها الباحثة ألغراض هذه الدراسة 

  ). 7(ملحق 

لما اكتسبوه من خبرات من خالل مقررات دراسیة معینة وتقاس  طلبةمدى استیعاب ال": التحصیل

 ،اللقاني(" التحصیلیة المعدة لهذا الغرضختبارات جة التي یحصل علیها الطالب في االبالدر 

  )47: 1999،الجمل
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عمیمات عند تالطالب من الحقائق األساسیة والمفاهیم وال هناتج ما یتعلم :بأنهإجرائیًا وتعرفه الباحثة 

اختبار  في ویقاس بالدرجة التي ستحصل علیها الطالبة والتحلیل مستوى المعرفة والفهم والتطبیق

  ).1(في وحدة جسم اإلنسان وصحته ملحق  الباحثة أعدتهالحیاتیة تحصیلي في مادة العلوم 

الموقف الذي یتخذه الفرد ازاء موقف من "بأنه ) 279 :1995،زیتونو  ،زیتون( یعرفه  :اإلتجاه

الثابت نسبیًا  الذي یحدد استجابته نحو موضوع معین  شعور الفرد العام إلىكما یشیر  ،المواقف

  " أو الرفض والتأیید أو المعارضةمن القبول 

شعور الطالبة واعتقادها نحو تعلم مفاهیم مادة العلوم الحیاتیة ومدى : بأنهإجرائیًا وتعرفه الباحثة 

قاس بالدرجة التي ستحصل علیها الطالبة وی ،بحیاتها وشعورها نحو معلم المادة ارتباط هذه المادة

  .)2(ملحق  الباحثة ألغراض هذه الدراسة أعدته الذيمقیاس اإلتجاه نحو مادة العلوم الحیاتیة  على

  :الدراسة حدود

  :الدراسة ضمن الحدود اآلتیههذه  تم تنفیذ 

  .لواء الجامعة ،بعمان طالبات الصف التاسع في المدارس الخاصه )1

  .على طالبات الصف التاسعمن مادة العلوم الحیاتیه المقررة جسم اإلنسان وصحته وحدة  )2

 .2014/2013الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  )3
  

  :محددات الدراسة

  :یتحدد تعمیم نتائج الدراسة باآلتي

 أعدته الباحثة الذيعلوم الحیاتیة ت صدق وثبات اختبار التحصیل في مادة الدالال 

  .ألغراض هذه الدراسة
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 أعدته الباحثةالحیاتیة الذي  العلوم نحو مادة اإلتجاهلت صدق وثبات مقیاس الدال 

  .ألغراض هذه الدراسة

 مقصودة والمجتمعات المماثلةأفراد الدراسة كعینة  همجتمع الدراسة المأخوذ من.  
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

في حین یتناول القسم  ،دب النظري القسم األول ویتمثل في األ: یقع هذا الفصل في قسمین هما

وفي مایلي  الثاني البحوث والدراسات السابقة العربیة واألجنبیة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة

  :تفصیل لكل قسم

  :ياألدب النظر : أوأل

ل التي أكدت على التعلم بو استراتیجیة مخطط البیت الدائري من خالل نظریة أوز  هذا القسم تناولی

أوجه اإلختالف بین المخططات المفاهیمیة  ویحددكما  ،ذي المعنى مقارنة بالتعلم اإلستظهاري

ومراحل انشائها  ثم ماهیة استراتیجیة مخطط البیت الدائري، مخطط البیت الدائري كأحد أشكالهاو 

وفوائدها ومكوناتها ومقارنتها مع البرنامج الحقیبة التعلیمیة المحوسبة  تناول مفهومو  ،اوفوائده

  اإلعتیادي في التدریس وفیما یلي توضیح لذلك

  :البیت الدائري مخطط استراتیجیة: أوال

الذي یعتمد علیه المعلم في تدریسه على  الرئیس ميالتعلی المصدرما زال الكتاب المدرسي 

فقدان وجود ترابطات   إلىمما أدى  ،اب یعرض المعلومات بشكل خطي أو طوليالكتالرغم من أن 

بعض  فقد كشفت ،وعالقات بین المفاهیم واألفكار والمبادئ التي یقوم علیها المحتوى العلمي

المشار الیها في دراسة  1981 التي أجریت عام ) Harms( دراسة هارمز الدراسات مثل

)ward,1999 (من وقت التدریس في  %90العلوم یسستخدمونمن معلمي %90 أن  إلى

 بالتركیز ة ومعزولةتعلیم معلومات مجزأ إلى أدىمما  ،الكتاب المدرسي باإلعتماد علىالصفوف 

 ،والفهمشجع على التفكیر ی مترابط نقل المعرفة بشكل  عن عوضاً ، حفظها واستظهارهاعلى 



16 
 

تجاه واحد ضمانًا للتسلسل قل المعرفة من المعلم والكتاب باعلى ن فالتعلیم قدیما كان مرتكزاً 

  ).Ward ،6 : 1999(المنطقي وتنظیم المعرفة 

 Rote(میز فیه بین التعلم اإلستظهاري  الذي ،بل و التعلم ذو معنى جوهر نظریة أوز  یعد  

learning (والتعلم ذي المعنى )Meaningful learning(، ضح أن لتو ل بو جاءت نظریة أوز  وقد

 هذا التعلم ویحدث ،التعلم اإلستظهاري هو التعلم القائم على التذكر الحرفي للمعرفة بصورة أساسیة

دون  ،شكل قسري وعشوائيالتي تعلمها في بنیته المعرفیه ب المعلومات دمجعندما یحاول المتعلم 

اسیة الفكرة األسأما . اتاحة الفرصة للمتعلم لربط المعرفة الجدیدة بالمعرفة السابقة في بنیته المعرفیة

ترتبط المعلومات الجدیدة بوعي وادراك من معنى یتحقق عندما الي بل أن التعلم ذو في نظریة أوز 

معنى ال أي أن التعلم ذا، السابقةمفاهیم طة الموجودة في البنیة المعرفیة للالمتعلم بالمفاهیم المرتب

علومات سابقة مختزنة في البنیة ملها صلة ب الدماغیحدث نتیجة دخول معلومات جدیدة على 

وتشترك خالیا مخیة في في الدماغ  فالمعلومات تختزن في مواضع معینة  ،المعرفیة عند الفرد

  ).276: 2005،خطایبة(تخزین المعلومات في صور مجموعات

  :الواجب توافرها في التعلم ذو المعنىالشروط 

 أن یتصف المحتوى المراد تعلمه بالمعنىMeaningful.  

 أن یحاول المتعلم ربط المعرفة الجدیدة بالمعرفة وثیقة الصلة والمتواجدة لدیة.  

 2005،خطایبة( أن یمتلك مفاهیم متصلة ومرتبطة تكون بمثابة ركیزة فكریة للتعلم الالحق :

277.(  
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  جبر المتعلم على التعلمأُ فإذا  ،لمثل هذا النوع من التعلمأن یكون المتعلم مستعدا فكریا، 

استظهار وحفظ المعلومات بصورة مفككة خالیة من المعنى  إلى فإن ذلك یدفعه

  ).233: 2008،الكسباني(

 والتعلم ذيبین التعلم اإلستظهاري مقارنة ما ل عقدت الباحثة بو ولمزید من التوضیح لنظریة أوز 

 ،2008،الكسباني( طالع على ماكتبه بعض الباحثینوذلك بعد اإل، )1(المعنى من خالل الجدول

  .)  1999Ward  ،2000 ،زیتون،2005،خطایبة

  المعنى التعلم ذيمقارنة بین التعلم اإلستظهاري و ) 1(جدول 

 Meaningful(معنى الالتعلم ذو   )Rote Learning(التعلم اإلستظهاري 
Learning(  

ادخال المعلومات ومحاولة دمجها  هیتم فی

بشكل اجباري  للمتعلم في البنیة المعرفیة

  .وعشوائي

یدمج المتعلم المعرفة الجدیدة مع 

ویعاد ترتیبها  ،ةالمعرفة القدیم

وخلق عالقات وارتباطات  ،وتجمیعها

  .فیما بینها

مفكر باحث عن و المتعلم  ایجابي نشط   .المتعلم مستقبل سلبي للمعارف

  .المعرفة لیكتشفها

 بشكلهاتقدم المادة الدراسیة للمتعلمین 

  .لیتذكرهاوعلیه ان یستوعبها  ،النهائي

وعلى المتعلم أن  ،تقدم المعرفة ال

  .یستوعبها ثم ینظمهالا یكتشفه

تخزن المعارف في الذاكرة قصیرة المدى 

  معزولة وغیر مرتبطة ،وبشكل عشوائي

شكل مجموعات خزن المعارف في ت

  عادة تنظیمها بعد إ
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  التعلم ذو المعنى  استظهاريإلالتعلم ا

المعارف معرضة للنسیان بسهولة 

  وبسرعة مما الیسمح بانتقال أثر التعلم 

المعارف تخزن في الذاكرة بعیدة المدى 

  شكل منظم مما یصعب نسیانها بو 

 ،تكرار لیتم حفظها إلىتحتاج المعارف 

  .یینكبیر  اً ووقت اً وبالتالي تتطلب جهد

یتم الحفظ بسهولة فال تتطلب عناء 

نتیجة لفهم وتنظیم المعارف  اً ووقت

  .وادراك العالقات فیما بینها

 مستویات الدنیا للتفكیرالركز فقط على ی

م لألهداف في المجال حسب تصنیف بلو 

  .وال تشجع على حل المشكالت العقلي

تركز على المستویات العلیا للتفكیر 

على استخدام مهارات التفكیر   وتشجع

  .وحل المشكالت ،الناقد واإلبداعي

المعرفة التي تحفظ ال یتم توظیفها خارج 

جدیدة البیئة الصفیة عند المرور بخبرات 

  .لصعوبة استدعاء المعارف

المعرفة المخزنة هي معرفة وظیفیة یتم 

استدعائها بسرعة عند المرور بخبرات 

  .جدیدة

ة المتعلم في استیعاب یرفع من كفاء  .ستیعابیة للذاكرة االضعف من القدرة ی

ات جدیدة بسبب توسع القدرة معلوم

  .عابیة للذاكرةیاإلست

تثیر دافعیة المتعلمین نحو التعلم قد 

  .بشكل بسیط والعلم

تثیر دافعیة المتعلمین نحو التعلم 

  .بشكل أكبر العلم فيوالتوسع 
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 المعني بالمقارنة بین التعلم االستظهاري والتعلم ذي المعنىالسابق ) 1(یتبین من الجدول 

أن الشروط السابقه تؤید استخدام مخطط البیت الدائري الذي یركز على التعلم ذي المعنى وأن 

یكون المتعلم مستعدًا فكریًا عند المرور بالخبرات الجدیدة التي  التعلم بواسطة مخطط البیت الدائري

   . علمتثیره وتدفعه نحو الت

ولكن لن یتمكن من فهم محتوى المادة ، الطالب على النجاح قد یساعد اإلستظهاريالتعلم ف

بشكل خاص علیهم بعد الصفوف الوسطى  طلبةف ،ؤهله لتطبیق المعرفة خارج الصفی ِف ل كاكبش

اطار مفاهیمي حیث  أن یبدأوا باستیعاب ودمج هذه الحقائق بالمفاهیم والمبادئ في ،تعلم الحقائق

 التيل في نظریته في التعلم المعرفي بو وهذا مایؤكد علیه أوز  ،ستند على معرفة المتعلم السابقةی

على  معنى یزید قدرة المتعلمینال يولقد أظهرت األبحاث أن التعلم ذ ،تركز على المعرفة السابقة

 Ward and( . ةالمعلومات من خالل مایصنعونه من نماذج عقلیة بصری ومعالجةحفظ 

wadersee 2002 a(  

  :ومخطط البیت الدائري المخططات المفاهیمیة

هي رسومات تخطیطیة ثنائیة ": منها،لقد ورد العدید من التعریفات للمخططات المفاهیمیة

بحیث تتدرج من المفاهیم األكثر شمولیة  ،البعد تترتب فیها مفاهیم المادة الدراسیة في صورة هرمیة

هي أحد ف ،)134: 2010 ،سبیتان( "المفاهیم األقل شمولیة في قاعدة الهرم إلىفي قمة الهرم 

حیث یمكن  ،والتبصر ،التلخیصو  ،اإلستراتیجیات التي ظهرت لمساعدة المتعلمین عل التنظیم

 ،كأدوات تقییم من التدریسبعد اإلنتهاء و  ،استخدام هذه المخططات كأدوات قبل  البدء بالتدریس 

  .زید من تنظیم المعلومات وهي من اإلستراتیجیات الفعالة في تدریس العلوم التي ت
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ل المتعلقة بالتعلم بو ظهرت العدید من التطبیقات التربویة التي اتخذت من نظریة أوز وقد 

ي ابتكار العدید من الوسائل ذي المعنى غایة ال بد من تحقیقها في المیدان التربوي وخصوصًا ف

رسوم الدوائر  ،vالرسوم التخطیطیة بشكل  ،الخرائط العنكبوتیة ،شبكات المفهوم: التعلیمیة ومنها

  ).2005خطایبة، (خریطة على شكل عظم السمك  ،شجرة المفاهیم ،المفاهیمیة

نى والتي عالموزوبل حول التعلم ذي خرائط المفاهیم أحد التطبیقات المهمة لنظریة أتعتبر و 

وقد تم  ،ورفاقه من جامعة كورونیل بالوالیات المتحدة) Novak(استفاد منها جوزیف نوفاك 

حدث من یأن التعلم الجدید للمفهوم  إلىاضافة  ،استخالص أن البنیة المعرفیة تنظم بصورة هرمیة

وقد طور نوفاك فكرة  ،خالل دمج المعرفة الجدیدة مع المعرفة الموجودة أصًال في إطار موحد

ما أسماه بالخرائط المفاهیمیة التي تقوم على ترتیب  إلىل بو التمثیل الهرمي للمفاهیم التي قدمها أوز 

بحیث تتیح الفرصة للمتعلم بادراك المعاني  المفاهیم وادراك العالقات فیما بینها في اطار واضح

  ).2009 ،سالمه وآخرون( بسرعة واكتشاف العالقات فیما بینها

من أن أغلب  ،لإلنسانحول الذاكرة قصیرة المدى  1956حاث جورج مایلیركشفت أبلقد 

كما بین مایلیر في مقالته التي  ،قد تزید أو تنقص اثنان ،على تذكر سبعة أمور الناس قادرون

لومات في مجموعات أو أن تنظیم المع: " كانت بعنوان الرقم السحري سبعة زائد أو ناقص اثنان

المعالجة البصریة ال تحدث فقط و ، "قد یزید من كمیة المعلومات المخزنة في الذاكرة ،ةبكفاء عناقید

الطریقة  فهم فيولذلك یكمن األساس في فهم المعرفة  ،في العین ولكن في القشرة المخیة للدماغ

عن یبحث دائماً  للعقل )العین- الدماغ(فنظام  ،معلومات بأنماط بصریةالتي ینظم الدماغ بها ال

طوط واضحة غیر خو بشكل جید و استخدام المخططات المفاهیمیة  جاء ولذلك  ،األشكال في البیئة
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 Ward and)التنظیم وتذكر المعلومات بسهولة تعزز القدرة على ل  ،قریبة من بعضها

Wadersee, 2002a : 577).  

 مبادئ من هاشتقاق مخطط البیت الدائري الذي تم الحدیثةومن المخططات المفاهیمیة 

، )1994(في عام   Wanderse اقترحه الذيما وراء المعرفة اسلوب ل فهو ،البنائیة النظریة

 إلىة مجزأیوجد في منتصفه دائرة مركزیة  ،رسم دائري ثنائي األبعاد یتكون هذا المخطط منو 

تقسم و  ،) من(أو ) و( باستخدام حرف رئیسةبغرض تقسیم الفكرة ال )S(حرف على شكل  قسمین

 إلىثم یتم تجزئته  ،یسي في المنتصفئسبعة قطاعات بحیث یتم وضع المفهوم الر  إلىالدائرة 

بالسكك بالشكل الدائري تشبها  تم تسمیتهوقد  ،السبعة قطاعاتیجرى توزیعها في المفاهیم صغیرة 

المركز بمسارات والخطوط المستقیمة المنبثقة من ،مثل الدائرة المركزیة الدماغ بحیث ت ،الحدیدیة

  ( Ward,1999) )1(عدیدة كما في الشكلاهیم التي تذهب في اتجاهات القطار أو المف

  

  

  

  

  

  مخطط البیت الدائري) 1(شكل 

  

 فرعیة فكرة

مع رمز أو 
 صوره 

العنوان 
 الرئیس
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  :ماهیة استراتیجیة البیت الدائري

فقد البیت الدائري  مخطط لماهیة استراتیجیة والمربینلقد تعرض العدید من الباحثین 

م مجموعة فعالیات تعلیمیة تعلمیة تقوم على اعداد منظ" على أنها )2013:13(مهنا عرفتها

بصري دائري الشكل یساعد على عرض المفهوم من خالل سبعة قطاعات تحتوي على أهم أفكار 

  ."مما یساعد على سهولة استرجاعها ،صور ورموز لهذه األفكار إلىالمفهوم باإلضافة 

 أنها استراتیجیة تعلم من أجل تمثیل مجمل" على )20129:(الكحلوت وقد عرفتها 

وتركز على رسم أشكال دائریة تناظر البنیة المفاهیمیة لجزئیة محددة من  ،الموضوعات الجغرافیه

وتمثل القطاعات الخارجیة  ،تعلمهبحیث یمثل مركز الدائرة الموضوع الجغرافي المراد  ،المعرفة

فیة ومهارات التفكیر لجغرااكساب الطالبات المفاهیم ا إلىوتهدف  ،للموضوع  األجزاء المكونة

 ."البصري

 عملیة: "أنهاب )(MacCartney & Samsonve, 2011 وسامسونوف مكارتني تُعرفهاو

 ،التأمل، لرسم،ا التخطیط:  PDR ( Plan- Diagram- Reflect( خطوات ثالث من تتكون

 من ببساطة فیتم الرسمأما المحتوى، من الرئیسة األفكار ألهم لتسجی خالل من التخطیط یتم بحیث

خالل وضع األیقونات والرموز في القطاعات السبعة، وأما مرحلة التأمل فتتمثل في أن یكتب 

المتعلم فقرة یشرح فیها الشكل الدائري، وفي هذه الحالة یكتشف المعلم المفاهیم واإلعتقادات 

  " .الخاطئة

 تتدرج بحیث العلوم، موضوعات لتعلم معرفیة تیجیةرااست: "أنهاب )27: 2011(تعرفها الجنیح و 

 شمولیة األقل تاوالمهار  لمعارفا إلى وعمومیة شمولیة األكثر من الدرس راتومها معارف

  ".رموز معادالت،أو أو توضیحیة، أوصور برسوم المعارف إیضاح مع وعمومیة،
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 مرئیة لقصة خریطة: "نهاأMacCartney & Figg 2011)( وفیجو  مكارتني وعرفتها

تتطلب من المتعلمین  بحیث الطویل، المدى ذاكرة لتعزیز تصمیمه تم معرفي، أساس على مبنیة

بناء المعرفة باستخدام روابط بصریة واعیة، لتحل محل الممارسات التقلیدیة، مثل الحفظ والتذكر 

  ". لمحتوى مجرد، ویقوم المتعلمون برسم بیاني لمفاهیم ذات عالقة وصور بأسلوب متتابع

 اجماليإستراتیجیة تعلم من أجل تمثیل " أنها على:)2005:24(وتعرفها المزروع 

جراءات وأنشطة العلوم تناظر البنیة المفاهیمیة  وتركز على رسم أشكال دائریة ،لموضوعات وإ

وتمثل  ،بحیث یمثل مركز الدائرة الموضوع الرئیسي المراد تعلمه ،لجزئیة محددة من المعرفة

  ."القطاعات السبعة الخارجیة األجزاء المكونة للموضوع

شكل " أنهاب) (Ward and Wandersee2002b:206 وندرسي واردو یعرفهاو 

هندسي ثنائي األبعاد دائري الشكل، یتكون من سبعة قطاعات تدور حول منتصف الدائرة، وتعتمد 

القصیر، حیث وجد أن اإلنسان العادي لذاكرة المدى ) 1956(على أبحاث نظریة جورج میلر 

، بحیث یقسم المتعلم المعلومات بكفاءة، ثم یقوم )زائد أو ناقص اثنین ( یستطیع تذكر سبعة بنود 

  ".بربط األفكار من خالل عملیة الترمیز، حتى یسهل استرجاعها والحصول علیها

مخطط یساعد على ترتیب  أنهامخطط البیت الدائري على  وتعرف الباحثة استراتیجیة

مما یحفز الدماغ على  ،المفاهیم وتنظیمها بشكل متسلسل ودائري لیعالج المعلومات بصورة بصریة

كما یتیح سرعة ادراك العالقات المتداخلة بین  ،ویوسع القدرة اإلستیعابیة له ،حفظ المعرفة بسهولة

زئیة واعادة صیاغتها باسلوب منطقي ج إلىویدرب المتعلم على تجزئة المفاهیم الكلیة  ،المفاهیم

  .صحیح وواضح
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  :واإلجراء التدریسي لهذه اإلستراتیجیة مراحل انشاء المخطط الدائري

ینبغي أن  ، معنى لمنشودة من بناء المخطط الدائري وتحقیق تعلم ذيلتحقیق األهداف ا

   McCartney &Figg) كما حددها كل منتتضمن عملیة انشاء البیت الدائري ثالث مراحل 

P:4-7،2011( ،)Ward, 1999( ،2002 P: 526) Hackney and Ward( :  

  :مرحلة التخطیط: المرحلة ااألولى

 ،التي یتم فیها عمل خطة مدروسة لتصمیم البیت الدائري،األساسیة  هي المرحلة اإلبتدائیةو 

  :بواسطة اإلجابة على مجموعة من األسئلة  ملتسجیل أفكاره ینحیث یتم توجیه المتعلم

  ماهي الفكرة  أو األفكارالرئیسة التي ترید أن تكتشفها ؟ )1

 ).من(أو )  و(ف مستخدمًا الحر  الرئیسي ثم العنوان الفرعياكتب عنوانك  )2

 .من وراء بنائك لهذا المخطط في اسفل المخطط  اكتب أهدافك )3

 ).زائد أو ناقص اثنان(سبعة أجزاء  إلى بتجزئتهوقم أو العنوان الرئیسي خذ المفهوم  )4

عد صیاغتها لتمثل جوهر الفكرة في القطاعات أجمل مختصرة و  إلىلومات لخص المع )5

 .السبعة

 .أو صورة  بحیث تمثل مفهوم الفكرة في كل قطاع اً ارسم رمز  )6

  .تأكد من كل مفهوم في القطاعات له عالقة بالمفهوم الذي یلیة وبأسلوب متتابع )7

  :مرحلة الرسم البیاني للمخطط الدائري: المرحلة الثانیة

وعلى المعلم اتباع الخطوات التالیة  ،تعتبر هذه المرحلة أساس استراتیجیة مخطط البیت الدائري

  :بطریقة متسلسة ومتتابعة حتى یتم تحقیق أهداف اإلستراتیجیة
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دة وتوجیه المعلم  في مخطط البیت الدائري بمفردهم مع مساع) رسم(ببناء  طلبةیبدأ ال )1

 .المرات األولى فقط

في  بكتابتة طلبةویبدأ ال المراد دراسته )رئیسةالفكرة ال( الرئیسي العنوانیحدد المعلم  )2

یتناولهما الموضوع  عنوانین اضافیین طلبةیحدد المعلم مع ال ثم ، يالدائر ص القر منتصف 

وكتابتهما على  )من(أو ) و(ویتم ربطهما بحرف  ،الرئیسي إذا كان الموضوع یحتمل ذلك

  .جانبي المنحنى في القرص الدائري

  .األهداف أسفل المخطط الدائري طلبةیكتب ال )3

والتي توجه المتعلمین لتجزئة ، لم والمتعلمین حول محتوى المادةتبدأ المناقشة بین المع )4

  .في القطاعات السبعةوتعبئتها جزئیة عناوین  إلى رئیسةالمفهوم أو الفكرة ال

ومن ، اوین الجزئیةحول محتوى المادة والعن لمناقشةستمرار بالال طلبةتثیر المعلم الیس )5

 مختصرة وكتابتها في القطاعات السبعة لعباراتتلخیص المعلومات ب طلبةیقوم الخاللها 

المساحات المخصصة في القطاعات لبعض المفاهیم  عدم كفایةوفي حالة  ،بمفردهم

القطاع المكبر (بضرورة التوسع في نقطة معینة یتم استخدام متعلم لا وشعور ،الصعبة

قد و  ،ساسیة لنجاح هذه اإلستراتیجیةتعتبر هذه الخطوة أو  ،في التعلیقللتوسع  )اإلضافي

ة األولى، ض المتعلمین انجاز هذه الخطوة الیتقن بع مما یحتم على المعلم مساعدة للمرَ

في  واتاحة الفرصة لهم للتدرب علیها حتى  یتم اإلتقان ،فقط في المراحل األولى طلبةال

  .انجاز هذه الخطوة

 یعبر عن كل  من المفاهیم السبعة) أو رمز أو شكل  ،صورة(یبدأ المتعلمون  برسم  )6

وباتجاه عقارب الساعة  مع التأكد من أن كل  12مبتدئین من موقع الساعة  ، والعبارات

  .برسومات أو صور جاهزةید المتعلمین ویمكن تزو  ،مفهوم مرتبط بالمفهوم الذي یلیة
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أخبرني عن : (بأسئلة یوجهها للطالب مثل  ،یقدم المعلم التغذیة الراجعه بشكل فردي )7

هل المفاهیم ( ،)لماذا اخترت هذا الرمز بالذات؟( ،)ماذا یعني هذا الرمز( ،)صورتك؟

؟ فالتنوع في رسومات  ،) ماالعالقات التي تجدها بین مفهوم وآخر؟( ،)متسلسلة منطقیًا

  .المختلفة طلبةللرموز لمفهوم واحد نتیجة طبیعیة لمخیالت ال طلبةال

 لما لها من آثار ،أهم المراحل  من البیت الدائري مخطط تعتبر المرحلة الثانیة في انشاء

وتشجیعهم  ،الجزئیةالكلیة و  لهم حول األفكاروتأمعلى اثارة تفكیرهم المتعلمین  ایجابیة بمساعدة

مما یدعم من تعلم مهارات التفكیر  ،السبعة قطاعاتالتها وتلخیصها في اعادة صیاغتجزئتها و على 

ومساعدة الطلبة على ترجمة  ،الناقد بتجزئة الفكرة الرئیسة وتحلیلها وادراك العالقات بین الجزئیات

لومات باطار منظم وتخزین المع ،الدماغ لإلستیعاب يواستثارة جانب ،ریقة بصریة حسیةالمفاهیم بط

بشكل  وتعبئته بناء المخطط على أنفسهم في طلبةمع التأكید على اعتماد ال، ییسر استدعاؤها

  .ستراتیجیةوتحقیق أهداف اال بسرعة وسهولة على تذكر واستدعاء المعلومات هملیساعد ،فردي

  :التأملو  التفكیرمرحلة :المرحلة الثالثة

وحصولهم على التغذیة الراجعة  ،الدائري وتعبئته مخطط البیترسم  طلبةبعد أن یكمل ال

مخططه معبرا بكلماته الخاصة عن الهدف من رسمه وما بتقدیم الطالب  یبدأ ،من قبل المعلم

 طلبةمن ال وبعد ذلك یطلب المعلم، طلبةلدى ال مما یعزز من مهارة التحدث، توصل الیه من نتائج

یطور  هوهذا بدور  ،الدائري وما یحویه من أفكار المخططعن كتابة مقالة صغیرة أو قصة تحكي 

من مهارة الكتابة ویحفز على المعالجة العمیقة للمعلومات من خالل التعبیر عن المعرفة بطریقة 

التي یتم بها تطبیق والخطوات  یمكن تلخیص المراحل و  ،إلبداعيالدیهم التفكیر وینمي  مكتوبة

  )3( وشكل) 2( شكلالباستراتیجیة البیت الدائري 
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  مراحل استراتیجیة مخطط البیت الدائري )2(شكل

  

  

  

  

  

  

  خطوات تطبیق استراتیجیة مخطط البیت الدائري) : 3(شكل 

  :معاییر تقییم مخطط البیت الدائري من قبل المعلم والمتعلم

ستعانة والمتعلم بتقییم بناء المخطط باالالدائري یقوم المعلم  طمن مراحل انشاء المخطنتهاء بعد اال

 & Ward & Wandersee,2002a ،(تقییم والتي حددها كل منالمعاییر  من مجموعةب

مراحل استراتیجیة مخطط البیت 
الدائري

التفكیروالتأمل -٣ الرسم البیاني -٢ التخطیط -١

 مخططرسم 
البیت 
الدائري

الفكرة  تحدید
الرئیسیة

تجزئة الفكرة 
الرئیسیة الى 
تلخیص أفكار جزئیة

األفكار في 
القطاعات 

السبعة

رسم صور أو 
رموز في 
القطاعات 

السبعة

التعبیر عن 
المخطط 

شفویًا وكتابیا

 نقطة البدایة
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Ward,1999 (، قامت الباحثة بتعدیل وقد  ،ستراتیجیةم له التغذیه الراجعة لتطبیقه لالوالتي تقد

  )2(المعاییر لتناسب غرض الدراسة كما یوضحها الجدولبسیط على هذه 

  معاییر تقییم بناء مخطط البیت الدائري): 2(جدول 

رقم
ال

  

  ال  نعم  المعاییر

ة 
حاج

ب
 إلى

دیل
تع

  

        أسفل المخطط بشكل واضح؟ وكتابته هدفهل تم تحدید ال  1

        للمخطط في المكان الصحیح؟ العنوان الرئیس تم كتابة هل  2

        سبعة مفاهیم جزئیة صحیحة؟ أوخمسة  علىهل یحتوي المخطط   3

        مل مختصرة وبشكل صحیح ؟هل تم تعریف المفاهیم بُج   4

في كل قطاع من القطاعات السبعة  هل توجد رسومات أو رموز توضیحیة  5

  ذات عالقة بالمفهوم؟

      

        تبت المعلومات الجزئیة في المخطط بشكل متتابع  وصحیح؟هل كُ   6

        ؟مزدحم بالكلمات والصور  هل المخطط  7

        هل توجد فراغات بین الكلمات المكتوبة؟  8

        هل المخطط من الناحیة الجمالیة منظم ومرتب وتسهل قراءته؟  9

  :دور المعلم والمتعلم وفق استراتیجیة مخطط البیت الدائري

تحدید دور كل من المعلم والمتعلم في تم في ضوء مراحل تطبیق استراتیجیة مخطط البیت الدائري 

  :االتي )3(الجدول
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  دور المعلم والمتعلم في تطبیق استراتیجیة مخطط البیت الدائري): 3(جدول 

  علمدور الم  علمتدور الم
ة تكتاب، ثم تحدید الهدف من رسم مخطط البیت الدائري

  .أسفل المخطط
، یح مدى أهمیة مخطط البیت الدائريتوض

  .أن الهدف صحیحالتأكد من و 
  .مساعدة الطلبة في تحدید الفكرة الرئیسة  .تحدید الفكرة الرئیسة التي سیتم تداولها في الحصة

  .العناوین الفرعیة إلىارشادهم   .الفرعیة العناوینتحدید 

كتابة الفكرة الرئیسة والعنوانین الفرعیین في منتصف 

  واستخدام كلمات الربط المناسبة ،القرص الدائري

  .التأكد من صحة الكتابة

ائیة والجماعیة الستخالص المفاهیم نمناقشة الطلبة الث

  .الجزئیة

استخدام النماذج والصور  ،طرح األسئلة

  .لمساعدة الطلبة الستخالص المفاهیم الجزئیة

القراءة السریعة لبعص صفحات الكتاب للمشاركة في 

أسئلة المعلم ومن ثم تجزئة  عنالمناقشة واإلجابة 

أقل أو أكثر (سبعة مفاهیم جزئیة  إلىالفكرة الرئیسة 

  ).باثنین

واستخدام وسائل تعلیمیة والكتاب  ،طرح األسئلة

  .المدرسي

واإلستمرار  الفرعیة تعبئة القطاعات السبعة بالعناوین

واإلجابة عن األسئلة الموجهة حتى یتم  ،بالمناقشة

  .استنتاج التعمیماتالتوصل للتعریفات و 

  .التجول بین الطلبة للتأكد من صحة كتاباتهم

كتابة الطلبة للتعریفات أو التعمیمات في دفاتر العلوم 

مل وتعبئتها في القطاعات السبعة ثم اعادة صیاغة الُج 

  .للمخطط

مساعدة بعض الطلبة على اعادة صیاغة 

  .مل في المخططالُج 

صور جاهزة في كل رسم الرموز واألشكال أو الصاق 

  .قطاع

وتزوید البعض  ،رسم نماذج على السبورة

  .بصور جاهزة
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  دور المعلم  دور المتعلم

 اَ و التعمیم كبیر أر أحد القطاعات إذا كان التعریف تكبی

  .وال یتسع القطاع له

  .تزویدهم بالقطاع المكبر

الحصول على التغذیة الراجعه المستمرة من المعلم 

وتسلسل المعلومات في القطاعات والتأكد من سالمة 

  .السبعة

تقدیم التغذیة الراجعة عن عمل الطلبة وطرح 

 ،للتأكد من فهمهم للمادة العلمیة ،أسئلة فردیة

  .وتصحیح سوء الفهم

تقدیم عرض شفهي معبرین بلغتهم الخاصة عن 

  .مخطط البیت الدائري ومحتویاته

  .تشجیع الطلبة على تقدیم العروض الشفهیة 

كتابة فقرة صغیرة أو قصة تحكي عن المخطط وما 
یحویه من معلومات كواجب منزلي وعرضه في 

  .الحصة المقبلة

لتقدیم قصصهم أو فقراتهم  للطلبةاتاحة الفرصة 
  .أمام زمالئهم

  :البیت الدائريمخطط فوائد استراتیجیة 

طالع على الدراسات واإل ،طالع على مراحل تطبیق استراتیجیة البیت الدائريخالل االمن 

  a,b)   Ward and Wandersee, 2002,McCartney & Figg,2010 لمث السابقة

یمكن  )1999, Ward , (,MacCartney & Samsonve 2011)2012 ،الكحلوت

  :باآلتيالمتمثلة و البیت الدائري  فوائد استراتیجیةاستخالص 

  ةسبع إلىتجزئة المعلومات بني على تنمیة الذكاء البصري المكاستراتیجیة الاتساعد 

یسهل تنظیم  الذي األمر ،طلبةمن ابتكارات ال رموز أو صورو  واقران أشكال ،قطاعات

 . المفاهیم المجردة واستیعابها بسهولة وبالتالي یدعم عملیة التذكر

 لمخطط البیتقدرة الطالب على استرجاع المفاهیم من خالل تخیلهم  ستراتیجیةاال تقوي 

 .الدائري ومحتویاته
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  مفاهیم أو  إلىمهارات التفكیر الناقد من خالل تجزئة المفهوم الرئیسي ستراتیجیة االتنمي

 .وادراك العالقات بین األفكار ،أفكار جزئیة مترابطة

 وذلك  ،على استثارة جانبي الدماغ لدى المتعلم وخصوصا األیمن ستراتیجیةاال تساعد

 ،واأللوان في التعبیر عن األفكار ر والرموز واألشكالعلى استخدام الصو  عتمادباال

 .والجانب األیسر من خالل تجزئة الفكرة وتحلیلها ووضعها بشكل متسلسل ومترابط

  من خالل الرسم وتمثیل الصور مهارة اإلبداع واإلتقان طلبةلدى الستراتیجیة االتنمي. 

 یدعم  مما المخططعلى التعبیر الشفوي بعد اإلنتهاء من تعبئة  طلبةال ستراتیجیةاال تشجع

 .لدیهمالذكاء اللغوي 

  امن مهارة الكتابة من خالل كتابة قصة أو مقالة قصیرة یعكس فیهستراتیجیة االتعزز 

على التعبیر  طلبةكما تعود ال ،استخالصها وتنظیمهاهمهم للمفاهیم التي تم ف طلبةال

 .والتلخیص

  معرفة ما ، و طلبةء الفهم المتشكل لدى بعض السو اكتشاف المعلم من ستراتیجیة االتمكن

 .وتحقیق تعلم جید ،بسرعة لتصویبهامما یتیح الفرصة له  ،وما الیعرفونه ونهیعرف

 فاهیم وتكسر حاجز الخوف من الم ،دافعیة المتعلمین نحو التعلم ستراتیجیة اال تثیر

 . مركبة في مادة العلومالمجردة وال

  وتعزز من تقدیرهم لذاتهم من خالل ما حققوه  ،أنفسهمب طلبةمن  ثقة الستراتیجیة الاتزید

 .ساعدهم على التفكیر المنطقيیوانتاجهم الفكري مما  ،من تطبیق للخطوات المنظمة

 اللغویة والمعرفیة من خالل التواصل والمناقشة بینهم  طلبةحصیلة ال ستراتیجیة اال تثري

  . وبین المعلم
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  :استراتیجیة مخطط البیت الدائريالصعوبات المتعلقة بتطبیق 

عدة صعوبات قد واجهت المتعلم أثناء تطبیق الدراسة ) Ward 1999(ذكرت دراسة 

عدم مقدرتهم  ،صعوبة استخالص المفاهیم الجزئیة ،صعوبة استنباط األفكار الرئیسة: وهي

  .على إعادة صیاغة الجمل باسلوب لغوي صحیح

أن هذه اإلستراتیجیة غیر )  Ward & Wandersee 2002,a,b( دراسة كما أظهرت

  .مفاهیم جزئیة إلىمالئمة لمنخفضي التحصیل وذلك لصعوبة تقسیم المفهوم الكلي 

تلك الدراسة بظهور تحسن  ملحوظ ) ward & lee2006:18 ( بینما خالفت نتائج دراسة

بالصور ومساعدتهم في التعبیر عن لنتائج طلبة ذوي التحصیل المنخفض عند تزویدهم 

  .األفكار

عن بعض الصعوبات كرفض (McCartney& Figg,2011:10)   كما عبرت دراسة 

ولذلك تم استخدام الحاسوب في  ،بعض الطلبة للرسم لخشیتهم من سخریة ذویهم من رسوماتهم

    .الرسم للتغلب على هذه الصعوبة

بضرورة ) 2013،مهنا(و )2012،الكحلوت(وللتغلب على تلك الصعوبات أشارت كل من 

توضیح الهدف من الرسم لترجمة األفكار وعدم التركیز على  ،تعزیز المعلم لرسومات المتعلمین

  .التدرب على تحلیل المحتوى ،جودة الرسم

على قامت الباحثة بادخال بعض التعدیالت  وتأسیسَا على ماسبق وللتغلب على الصعوبات

تخصیص وقت للمناقشة ) 1: اآلتي لتخطي هذه الصعوبات وذلك من خالل الخطة التدریسیة

ستخالص المفاهیم االجماعیة بین الطلبة وبین المعلم لتسهیل مهمة استخالص األفكارة الكلیة و 
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ثم اعادة صیاغة  ، هماتاحة الفرصة في بدایة الدروس للمتعلمین للكتابة أوال على دفاتر ) 2. الجزئیة

تسهیل مهمة ) 3. مل في القطاعات السبعة لضمان سالمة الصیاغة ووضوح اللغة المستخدمةالُج 

 ،برسم المعلم لبعض الرسومات على السبورة ومحاكاة بعض المتعلمین له رسم الرموز أو األشكال،

ومساعدتهم  ،كرة التخیللتسهیل ف power pointعرض نماذج وصور عدیدة من خالل برنامج و 

  . للرسومات خالل الحصة المستمر التعزیز اإلیجابيع على الرسم م

  :البیت الدائري والمخططات المفاهیمیةمخطط 

ولكن بتحلیل  ،الحدیثة من أنواع  المخططات المفاهیمیة اً نوع مخطط البیت الدائري یعد

 ،طالع على األدب النظري والدراسات السابقةوباال ،خطوات ومراحل تطبیق هذه اإلستراتیجیة

الباحثة من أن المخطط الدائري یتشابة مع بقیة المخططات المفاهیمیة في العدید من  استنتجت

وائد ودور اال أنه یختلف بنقاط كثیرة من حیث الهدف واالستخدام وطریقة التنفیذ والف ،النقاط

بین المخطط  ت الباحثة بتوضیح أوجه اإلختالفقام ،من أجل التمییز بینهماو ، المعلم والطالب

  ).4( في الجدول اكمالمفاهیمي  ومخطط البیت الدائري 

  مقارنة في اوجه اإلختالف بین المخطط المفاهیمي ومخطط البیت الدائري) 4(جدول 

  المخطط المفاهیمي
)Graphic Organizer( 

  مخطط البیت الدائري
 )Roundhouse Diagram( 

كلمات انما ، اً صور أو رموز   هستخدم فییال
  .مختصرةمفتاحیة 

للمفاهیم  شكلیتم فیه اقران صور أو رسم رموز أو 
  .الجزئیة

عقلیة  ةبصری خریطةیساعد على تشكیل 
  .ذهن المتعلمفي   بشكل ملموس

یساعد على تكوین صور بصریة عقلیة في أذهان 
مما یسهل استدعاء المعلومات بسرعة بفعالیة  طلبةال

  .وسهولة
المفاهیم وعمل یساعد على ترتیب وتنظیم 

  .ملخص تخطیطي لما تعلمه الطالب
 إلى يیستخدم لتجزئة المفهوم أو الموضوع الرئیس

  .مختصرة بجمل  المخططأفكار جزئیة وكتابتها في 
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  مخطط البیت الدائري  المخطط المفاهیمي
عن أوجه التشابه واإلختالف  یسر البحثی

حث عن كما یسهل الب،بین المفاهیم 
  .المفاهیمالعالقات بین 

ألفكار ایوضح التسلسل والترتیب المنطقي للمفاهیم أو 
  .مفاهیمالالعالقات واإلرتباطات بین  ویبین

  مخطط البیت الدائري  المخطط المفاهیمي
خطوات ومراحل فهي  إلىنجازها ال یحتاج ا

  .بسیطة
و اتباع خطوات منظمة  یحتاج لتنفیذه المرور بمراحل

  .ومتسلسلة
شفوي من جهة عرض بة مقالة وتقدیم ایتبع انجازة كت  .بعد اكماله اً أو شفوی اً كتابی اً تطلب نشاطال ی

  .طلبةال
 سوء فهمبعض  عنللكشف لمعلم یساعد اقد 
  .بصورة بسیطة للمادة الطروحة طلبةال

سوء فهم  عنللكشف المعلم یستخدمها وسیلة فعالة 
  .والمفاهیم لألفكار طلبةال

ویربط بینها بصورة یرتب المفاهیم المعقدة 
  .سطحیة

یساعد على فهم المفاهیم العلمیة المجردة والمعقدة 
من تنظیم لألفكار والمفاهیم  هیتیحبما  ،بصورة أكبر

  .اوتبصر للعالقات بینه
الصفوف العلیا وقد یصعب  طلبةل فعال خصوصاً   .صلح لجمیع مراحل السنوات الدراسیةی

  .تطبیقه للمرحلة األساسیة
 التأمل والتفكیر بصورة بسیطة ساعد علىی

في التفكیر بالمادة  ستدعي التعمقوال ی
  .المطروحة

 وسیلة فعالة لتحفیز الطالب على التأمل والتفكیر
  .بالموضوعات المطروحةتعمق الو 

ساعد على استدعاء المعلومات بدرجة ی
  .مقبولة

  .یساعد على استدعاء المعلومات بصورة أسرع

وقت أطول للتطبیق فمن الممكن أن   إلىحتاج ی  .وقت طویل النجازه إلىال یحتاج 
  .یستغرق انشاؤه حصة كاملة

  .بدرجة عالیة طلبةنمي القدرة التخیلیة لدى الی  .بنسبة بسیطةلتخیل یسمح ل
 التنافس على اإلبداع واإلبتكار طلبةشجع الی

  .بشكل بسیط
على اإلبداع واإلبتكار من خالل توزیع  طلبةشجع الی

، ویخلق حب األفكار ورسم الرموز والصور المناسبة
  .التنافس في انجاز المهام بشكل متقن
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تم ومن منطلق ممیزات مخطط البیت الدائري عن بقیة أنواع المخططات المفاهیمة 

ما  إلىأیضا  مستندة ،خاصةالحیاتیة  مالبیت الدائري لتدریس العلو  مخطط استخدام استراتیجیة

طریقة  هابأن) Ward,2002 a ، 1999، Hackney and Ward(توصلت الیه دراسة وارد 

مراحل الو  فعالة للمواضیع التي تتضمن مراحل وتتابع ودروات مثل دورة النیتروجین والكربون

  . والجهاز التنفسي والجهاز البولي للإلنسانجسم لالدفاعیة للجهاز المناعي ل

    :تفرید التعلیم: ثانیا

ع التطورات التي طرأت  في المجال العلمي والتكنولوجي والتي بدأت تغزو جمیع یان جم

مما حتم على وزارة  ،وتجاهلها اغفالهاالحیاة جعلت من تطویر التعلیم حاجة ماسة الیمكن  مجاالت

 طلبةوتدریب المعلمین والمشرفین والدمج التكنولوجیا في العملیة التعلیمیة األردنیة التربیة والتعلیم 

إلدراكها التام بمدى تغلغل هذة التقنیة في  ،على استخدام الحاسوب واإلهتمام بحوسبة المناهج

التقویم في عنها سواء في اإلعداد أم التخطیط أم على  اإلستغناء ًا التعلیم والتي لم یعد العالم قادر 

  .  العملیة التعلیمیة

ومنها الحاسوب لها القدرة على اكساب المعارف واألفكار والخبرات فالتقنیات الحدیثة 

فالكلمة المنطوقة والمرئیة مع الصورة الثابتة والمتحركه والنماذج  ،والمهارات بأسلوب جذاب ومشوق

ائیة وتنقل الفرد من المحسوس واأللعاب التعلیمیة هي وسائط تحفز على التعلیم وتراعي الفروق النم

حسب مراحل النمو عند  طلبةوبالتالي تراعي الخصائص النمائیة لل ،سوس ثم المجردشبه المح إلى

تفرید التعلیم من خالل  إلىكما ظهر تحول في التربیة من النمط الجماعي في التعلیم  ،بیاجیه

وفیما یلي  .)2002،الصوفي(وضع الطالب في مواقف تثیر التفكیر وتشجعه على اإلكتشاف

  .وفوائدها ،ومفهوم الحقیبة التعلیمیة المحوسبة ،ومبادئ تفرید التعلیم ،لمفهوم تفرید التعلیم حتوضی
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  :تفرید التعلیمماهیة 

والتركیز علیه في عملیتي  التعلیم  ،اإلهتمام بالفرد المتعلم إلىهو تغییر منهجي یهدف 

 ،قدراتهم الفردیة إلىبحیث یترك أمر تقدمهم  ،وتصمیم برامج لمجموعات من األفراد ،والتعلم

ویتطلب ذلك توفیر  ،أي تقدیم تعلیم یراعي ما بین المتعلمین من فروق فردیة ،وسرعتهم الذاتیة

اتقان و  ،كما أنه یرتكز على التعلم الذاتي ،تي یحتاجها المتعلملالمواد التعلیمیة ومصادر التعلم ا

ردیة بین المتعلمین اإلعتبار الفروق الفبویأخذ  ،مهمًا للمعلمیعطي تفرید التعلیم دورا و  ،التعلم

 .)1998الحیلة،مرعي و (

  :التعلم الذاتي مفهوم

التعلم " بأنه ) (2009 فقد عرفه الصیفي ،لمفهوم التعلم الذاتيلقد تم تقدیم عدة تعریفات 

المعلومات أو المهارات الذي یقوم التلمیذ بنفسه بالمرور في المواقف التعلیمیة المتنوعة الكتساب  

   ."المطلوبة دون عون مباشر من المعلم

بأنه عملیة إجرائیة منظمة وهادفة ومقصودة  الذاتي التعلم) (2002الصوفيف كما عرّ 

یحاول المتعلم أن یكتسب بنفسه أكبر قدر من المعرفة والمبادئ والمهارات والقیم مستخدمًا التقنیات 

  .التكنولوجیة 

بالمرور بنفسه على المواقف  ،األسلوب الذي یقوم به الفرد"بأنه ) 2004( فه الحیلةوعرّ 

 إلىبحیث ینتقل محور اإلهتمام من المعلم  ،الكتساب المعلومات والمهارات ،التعلیمیة المختلفة

ومن ثم یصبح  ،وسائل یختاروأي ال ،ومتى ینتهي ،أین یبدأفالمتعلم هو الذي یقرر من  ،علمالمت

  ."تعلمهل عن و المسؤ 
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  :تفرید التعلیم  دواعي

  :)138-135: 2004،العبیدي( منها یمكن تحدید عدة أسباب لتفرید التعلیم

فاألفراد مختلفون في القدرات والمیول واإلتجاهات والرغبات مما : تعریف الفروق الفردیة .1

 الذاتیة یؤكد على تعزیز فكرة التعلم الذاتي إلتاحة الفرصة لألفراد للتعلم كل حسب سرعته

 .التعلمب

تدني تحصیلهم  إلىفزیادة أعداد الطلبة أدى : الغرف الصفیةازدیاد أعداد الطلبة في  .2

 .مما كان تفرید التعلیم الحل األفضل لهذه المشكلة ،وانخفاض نوعیة التعلم

وهذا ما  ،التعلیم المستمر مبدأ فتفرید التعلیم یحقق :التغیر الحاصل في التعلیم والتعلم .3

 .تجاه التغیرات والتطورات في هذا العصر نحتاجه

یضمن  طلبةإن تحقیق تكافؤ الفرص التعلیمیة لجمیع ال: توافر الفرص التعلیمیة لكل األفراد .4

 .حق للجمیع والتعلیم ،لهم حریة التعلم في ضوء امكانیاتهم ومستوى ذكائهم

 والتعلیم یكسب المتعلم اتجاهات نح فتفرید: اإلعتماد على النفس واستقاللیة تفكیر المتعلم .5

 .استقاللیته في البحث واإلستقصاء

على  اً كبیر  اً وتضخمها یشكل عائق ازدیاد المعرفة: التقدم العلمي والتجدد الهائل في المعرفة .6

 .ج تفرید التعلیم قد حل هذه المشكلةادخال التكنولوجیا في برام و ،علم والمتعلمكاهل الم

  .د التعلیم یساعد على تنمیة المواهب االبداعیة وینمي ثقة المتعلم بنفسهتفری :تنمیة اإلبداع .7

  5)(كما في الجدول م الذاتيرنة بین التعلیم التقلیدي والتعلبمقا) 225:  (2002وقد قام الصیفي
           : اآلتي
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  مقارنة بین التعلیم التقلیدي والتعلم الذاتي :)5(جدول

  ذاتيالتعلم ال  التقلیديالتعلیم   مجال المقارنة
  محور فعال في التعلم  سلبيمتلق   المتعلم
  واإلبتكار اإلبداع على یشجع  ملقن  المعلم

  .متنوعة تناسب الفروق الفردیة  .واحدة لكل المتعلمین  الطرائق

سمعیة بصریة لكل   الوسائل

  .المتعلمین

  .متعددة ومتنوعة

 وسیلة لعملیات ومتطلبات  الهدف

  .العصر والبیئة

  .یئةالتفاعل مع العصر والب

  : أسالیب التعلم الذاتي

عدیدة للتعلم الذاتي التي بالرغم من وجود بعض  طرائقظهرت نتیجة األبحاث التربویة 

أنها تتفق على توفیر استقاللیة المتعلم وایجابیته ومراعاة قدراته  إال ،اإلختالفات فیما بینها

من أسالیب التعلم الذاتي  بعض) 2004،العبیدي(، )2001،غباین(وقد حدد كل من  ،واحتیاجاته 

  :ومنها

م ومن أنماط التعل.نظام اإلشراف السمعي ،الفیدیو المتفاعل ،الحقائب التعلیمیة ،التعلیم المبرمج 

  ):Instructional Packages(الذاتي الحقائب التعلیمیة العادیة والمحوسبة

  :ومفهوم الحقیبة التعلیمیة المحوسبة الحقیبة التعلیمیة مفهوم

شمل مجموعة من المواد المترابطة ینظام تعلمي "أنها ف الحیلة الحقیبة التعلیمیة بلقد عرَ 

ویستطیع المتعلم التفاعل معها معتمدًا على نفسه وبحسب  ،ذات أهداف متعددة. بأشكال مختلفة
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الحیلة (وبتوجیه من المعلم أحیانًا أو من الدلیل الملحق بالحقیبة أحیانًا أخرى ،سرعته الخاصة

2004 :27(.  

برنامج تعلیمي مصمم وفقًا لمنهج یعالج هدفًا " بأنها) 1987(كما عرفها ملحس والدبس 

عامًا ویشتمل على وحدة أو أكثر من المادة التعلیمیة المنظمة، ویقترح مجموعة من االختبارات 

بدائل واألنشطة التعلیمیة بشكل مقروء أو مسموع أو مشاهد أو من خالل صفات یمارسها المتعلم وال

  .)1996:125سالمة،" (لیحقق بواسطتها أهدافه المرجوة، وتتبنى استراتیجیة اتقان التعلم

تجمع بین ممیزات  الحاسوبطریقة للتعلم باستخدام  فهي الحقیبة التعلیمیة المحوسبة أما

فهي تعطي فرصة كبیرة للمتعلم من  ،زات استخدام الحاسوب في التعلیمالحقیبة التعلیمیة وبین ممی

فهم  یساعده على التعلم حسب سرعته وقدرته علىمما  ،ار النص أكثر من مرة دون احراجهتكر 

لم الذاتي تزداد من كما أن فاعلیة التع ،)2004،العبیدي( المعلم دیعلمه من دون وجو و  ،المادة

  ). 2001،غباین( خالل حوسبة الحقائب التعلیمیة في مختلف المواد الدراسیه

) Wilson(وویلسون (Atkinson)  دام الحاسوب على ید كل من اتكنسونبدأ التعلیم باستخ

باستخدام الحاسوب التاحة الفرصة تخزین المعلومات وعرضها ویقصد به  )Suppes(وسوبس 

والتمرن على  ،وصیاغة التعریفات ،التعمیمات إلىوالتوصل  ،الكتشاف المعرفة بنفسةللمتعلم 

 .ستقبال التغذیة الراجعة الفوریةوا ،وتقدیم اإلختبارات الذاتیة ،المهارات من خالل القیام باألنشطة

 ینواحتیاجها لوقت وجهد كبیر  ،وبالرغم من انتشار هذه البرامج بشكل واسع اال أن تكالیفها الباهظة

وعدم قدرة هذه البرامج على توفیر التفاعل البشري بین المعلم والمتعلم كانت أسباب  ،في اعدادها

( .التعلیم الفردي في المدارس العربیة طرائقلعدم استخدامها بكثرة كطریقة من  جوهریة

  .)2004،عیادات(، )2004،الحیلة
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باستخدام الحاسوب یحقق للمتعلم فرصة اإلنتقال بالمعرفة بالتدریج وبما ان التعلم الفردي 

الكتساب الخبرات  وقدراته واختیاراته وبتسلسل منطقي ومن مفهوم آلخر حسب سرعة تعلمه

  ).2004،العبیدي( وبالتالي اعتبر الحاسوب معلم خصوصي للمتعلم،التعلیمیة 

  لماذا الحاسوب في التعلیم؟

  :ضرورة للعملیة التعلیمیة وذلك لألسباب التالیةأصبح الحاسوب بأن ) 2013سالمة،(أكد لقد 

 والتطور  ،التقلیدیة طرائقالكم الهائل من المعلومات التي ال یمكن تقدیمها واستیعابها بال

السریع في انتاج برمجیات الحاسوب والبرامج العدیدة التي تتمیز بقدرتها على تخزین 

 .واسترجاع وعرض هذه المعلومات

 یة والمجاالت مثل الهندسة والطب انتشار الحاسوب في كافة مرافق الخدمات الحیات

 .والتجارة مما حتم على التربیة والتعلیم استخدام الحاسوب في التعلیم اإلحصاء والعمارة و 

  المعلومات بسرعة ودقة مع بذل اقل جهد  إلىالحاجة الماسة مع التطور السریع للوصول

  .وتكلفة ممكنة

  المهارة والدقة في انجاز العملیات الحسابیة المعقدة إلىالحاجة الماسة.  

الحاسوب في التعلیم وسیلة فعالة لتدریس المفاهیم والمعلومات  أن:اآلتیةالباحثة المبررات  وترى

المجردة او المركبة بطریقة سهلة ومبسطة تساعد ضعاف التحصیل على اإلستیعاب وتراعي 

ن خالل استخدام الوسائط المتعددة من صور وفیدیو وأشكال وجداول ومسجل الذكاءات المتعددة م

الموهوبین والمتفوقین  طلبةلل بالخبرات التعلیمیة والبدائل كما أن الحاسوب وسیلة غنیة ،صوتي

وبالتالي یعتبر الحاسوب مساعد ، بالخبرات المتنوعة التي تلبي مواهبهم ورغباتهمالثرائهم وتزویدهم 

  .ودقة ومهارة بفاعلیةرئیسي للمعلم یعینه على مهامه 
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  :مزایا التعلم بالحاسوب

 :2004،عیادات(، )2013:29،سالمه(ذكرها كل من  ،یتمیز التعلم بالحاسوب بالعدید من المزایا

 : )2007،عبود(، )113

 أي تقدیم نتائج التعلیم بشكل فوري ،یزود المتعلم بالتغذیة الراجعة الفوریة.  

  التعلم المتعلم نحودافعیة من زید ی الذيیوفر عنصر التشویق.  

 وبالتالي یساهم في زیادة ثقة المتعلمین بأنفسهم ةمراعاة القدرات المختلفة والفروق الفردی.  

  التدریب والممارسة حتى یتم اتقان الخبرات الجدیدةیوفر فرصة.  

  علم أو خجل من أقرانه الحتمالیة من دون خوف من المالمتعلم، توفیر األمان بحیث یتعلم

  .الوقوع في الخطأ

  اعطاء الفرصة للطالب للتحكم بعرض المعلومات والتحكم بالصور واإلنتقال من جزء

 .آلخر

  فالطالب الیرتبط مع غیره من  ،علم والطالبلكل من المیساعد على توفیر الوقت والجهد

والمعلم یتفرغ لإلرشاد والتوجیه والتركیز على ضعاف  ،أقرانه بوقت وسرعة محددة

 .التحصیل

 التقلیدیة طرائقعرض الخبرات التعلیمیة بأنماط تعلیمیة الیمكن عرضها بال. 

  صعوبات التعلم طلبةأداة مناسبة لتعلیم. 

 ا من جمع للبیانات وتحلیلها ونقدهایساعد على تنمیة مهارات التفكیر العلی.  

  :برامج التعلیم باستخدام برمجیات الحاسوب
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فقد صنفت تبعًا لطریقة التدریس المتبعة أي على  ،توجد عدة تصنیفات لبرامج الحاسوب

طریقة شرح المادة التعلیمیة وكیفیة تعریض المتعلم للخبرات التعلیمیة وعرض األنشطة واإلختبارات 

 ،)2013،سالمه(، )2007،عبود(، )2004،عیادات(، )2004،الحیلة( وقد اتفق كل من ،الذاتیة

  : أنواع عدة وهي إلىالتعلیمیة باستخدام الحاسوب البرمجیات على تصنیف 

التشخیص  ،التدریب والممارسة ،حل المشكالت ،الدورالمحاكاة وتمثیل ،التدریس الخصوصي

  .و الحوار التعلیمي ،األلعاب التعلیمیة ،والعالج

 :Simulation & Role Playingدور المحاكاة وتمثیل ال-1

قلد الواقع بما فیه من ظواهر طبیعیة أو تجارب مخبریة أو مواقف ی الذيالنوع  من وهي

أو التكلفة  ،أو مخاطر صحیة ،إما السباب أمنیة ،یصعب تنفیذها في الغرفة الصفیة أو الواقع

اإلنفجارات  ،ظاهرة الكسوف والخسوف :مثل ،أو لطول الفترة الزمنیة التي تستدعیها ،المادیة

الحركات الریاضیة ، ب النوویةالتجار  ،التدرب على الفضاء ،التدرب على الطیران ،الزالزل ،البركانیة

 .اومحاكاة األحداث التاریخیة أو التجول في داخل أجزاء اإلنسان الداخلیة  ،الخطیرة

 : Drill & Practice  التدریب والممارسة-2

ومن ثم یرتكز الهدف  ،یعتمد هذا النوع على أن المادة التعلیمیة قد تم شرحها مسبقًا للمتعلم

و  ،األساسي من هذا النوع على تقدیم الفرصة الكافیة للمتعلم للتدرب على ماتم دراسته مسبقاً 

أیضًا التدریب الكتساب  ویسمى ،تعلمیة جدیدة مساعدته على تذكر المعلومات وتوظیفها في مواقف

قوم على مبدأ طرح األسئلة مباشرة واإلستجابة من المتعلم ثم تقدیم التغذیة الراجعة مع ی ،المهارة

 .واعطاء المتعلم فرصة ثانیة إذا كانت اإلجابات خاطئة ،ستجابات الصحیحةالتعزیز لإل
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 : Instructional Gamesاأللعاب التعلیمیة-3

تعریض الطالب ألنشطة تنافسیة في ضوء مجموعة من القوانین بحیث یتفاعل طالبان أو 

تخلق روح التنافس وتثیر الدافعیة وتستثیر الخیال وتحث المتعلم على  ،أكثر لتحقیق أهداف محددة

 .صلة اللعب حتى الفوز مما یساعد على توظیف الخبرات السابقة لدى المتعلم إلنجاز المهامامو 

 :Problem Solving المشكالتحل -4

یرتكز على تقدیم مشكالت محددة للمتعلم من خالل تقدیم مدخالت للحل وتكوین طریقة 

 .للحل أي الیتعلم مفاهیم جدیدة بل یطبق المفاهیم والخبرات السابقة لحل المشكالت

 : Tutorials التدریس الخصوصي-5

 ،البرنامج معلمًا خصوصیًا للطالبیحل البرنامج محل المعلم بشكل كامل لیصبح وفیه 

ة لدروس صغیرة یحتوي كل درس على ءتقدیم المعلومات بشكل وحدات مجز  ویعتمد هذا النوع على

وبنهایة كل وحدة یتم تقدیم اختبار ذاتي مع توفر التغذیة الراجعة  ،أنشطة  ذاتیةالمادة التعلیمیة و 

: ویتوفر في هذا النوع االتي  ،رة لدراسة الوحدةأو یطلب من الطالب العودة مباش ،الفوریة والتعزیز

 ،عامل التشویق  ،واإلمتحان البعدي  ،اإلمتحان القبلي ،األهداف العامة والخاصة ،النص المكتوب

  .قدرة المتعلم التحكم في القوائم وسیر البرنامج ،األنشطة اإلثرائیة،التغذیة الراجعة

التعلیمیة المحوسبة برمجیة التدریس الخصوصي وذلك ولقد اعتمدت الباحثة في انشاء الحقیبة 
 :2007،عبود(، )176: 2013،سالمة( التالیة التي یوفرها هذا النوع من البرمجیاتفوائد لل

197( :  

  تفرید التعلیم(یحقق مبدأ التعلم الذاتي.( 
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  الدروس التالیة مع  إلىیعطي الفرصة للطالب للتعلم المتقن للمادة التعلیمیة قبل اإلنتقال

  .مراعاة قدراته وسرعة تعلمه

  یوفر فرصة التخاطب والتفاعل بین الطالب والبرنامج مما یشعرة بالخصوصیة وبمسؤولیة

 . تعلیم نفسه

 یقدم المادة التعلیمیة بشكل مجزأ مما یسهل اتقان الخبرات وسرعة استیعابها. 

  حسب قدرته اإلستیعابیةیستطیع المتعلم التحكم الكامل بوقت العرض والمدة. 

 یثیر الدافعیة نحو التعلم من خالل تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة والتعزیز. 

  اإلستجابة ثم التعزیز إلىنظریات التعلم المعروفة في اإلنتقال من المثیر یتبع هذا النوع، 

 .اكم الخبراتر وعلى ت

تكدس الطلبة في  ،المؤهلینكقلة المعلمین  ،یقدم هذا النوع العدید من الحلول: وتضیف الباحثة

عند انشائها  كما راعت الباحثة ،التقلیدیة طرائقملل الكثیر من الطلبة من ال ،الحجرة الصفیة

: 2004،عیادات(للحقیبة التعلیمیة المحوسبة صفات الدرس التعلیمي المحوسب الفعال مثل 

126( :  

 یحدد األهداف التعلیمیة. 
  المتعددة بشكل مالئمیستخدم الوسائط. 

 یزید من التفاعل. 

 یحافظ على انتباه الطلبة. 

 یوفر التغذیة الراجعة. 

 یقیم األداء بشكل مالئم. 

 یبنى على أسس تصمیم التعلیم. 



45 
 

 یتناسب مع خصائص المتعلم. 

 یستخدم الوسائط المتعددة بشكل مالئم.  

  : الحقائب التعلیمیة ممیزات

(  الیها عدد من الباحثین والتربویین طرائقالفوائد ت تحقق الحقائب التعلیمیة عددًا من
  ):33: 2004،الحیلة(و  )2001 :74،غباین

  تزود المتعلم بأنواع مختلفة من المصادر التعلیمیة كالوحدات والعینات السمعیة والبصریة

  .والوسائل التعلیمیة

 من خالل توفیر بدائل في الحقیبة وفتح الزمن  ،تراعي مابین المتعلمین من فروق فردیة

بمواد تعلیمیة  المتعلمفروق في تزوید  إلىبحیث تتحول الفروق في القدرات  ،أمام المتعلمین

 .متنوعة

  تزید من تحصیل الطلبة. 

 90(وباتقان  تمكن من انهاء المقرر الدراسي في فترة زمنیة قلیلة%. ( 

  عن العمر والجنستوفر التعلیم لكل فرد بغض النظر 

 إلبداع تشجع على او  ،وتولد لدیه الدافعیة للتعلم ،ملهتنمي استقاللیة المتعلم في تفكیره وع

 .التي تحویها الحقیبة التعلیمیة واإلبتكار من خالل المواقف اإلستقصائیة

 الذین یعانون من البطء في التعلم  مساعدة الطلبة. 

  مع قلة أعداد المعلمین المؤهلینتساعد في حل مشكلة تزاید أعداد الطلبة. 

 توفر فرصة التعلم المستمر لألفراد.  

  :ومنها حقیبة التعلیمیةالممیزات للخصائص و ال عددًا من)2002(الصوفي  وضعكما 
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  تشتمل على أهداف وخبرات  ،فكل حقیبة تمثل نظاما متكامال للمتعلم: النظامیةخاصیة

 .تدریباتوأنشطة  و 

  تصمیم الحقیبة وفق منهجیة علمیة منظمةیتم : المنهجیةخاصیة. 

  یتم تصمیمها بحیث یتمكن المتعلم من استخدامها بمفرده: التفریدخاصیة. 

  یتم تصمیمها بحیث الیحتاج المتعلم من خاللها لمساعدة المعلم لما : التعلم الذاتيخاصیة

 .تحویه من أدلة وتعلیمات

  تشتمل على عدد من األهداف : األهدافخاصیة. 

 تحتوي الحقیبة على عدد من التدریبات المتنوعة: مواد وأنشطة وخبرات متنوعةصیة خا. 

  ي توظف وسائط وتقنیات متعددةهف: وسائط وتقنیات تعلیمیة متعددةخاصیة. 

  تبدأ قبل أن یبدأ المتعلم البرنامج  ،رتتم عملیة التقییم بشكل مستم :رالتقییم المستمخاصیة

 .وبعده

  تزود المتعلمین بالمعلومات المتعلقة بمدى تحقیقهم لألهداف: الراجعةالتغذیة خاصیة.  

  :مكونات الحقیبة التعلیمیة وعناصرها

اعتمدت الباحثة في بناء الحقیبة التعلیمیة المحوسبة نظریة سكنر المبنیة على مبدأ 

التالي یوضح النموذج الخطي لعملیة التعلیم بواسطة الحاسوب  )4(والشكل ،اإلستجابة والتعزیز

استقبال الحكم  ،التي تبدأ بعرض المعلومات ثم طرح األسئلة ،باستخدام برمجیة للتعلیم الخصوصي

  )2013،سالمه( على اإلجابات وتقدیم التغذیة الراجعة
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  نموذج برمجیة التعلیم الخصوصي) 4(شكل 

 ،)49-2004:43،الحیلة(ةت األساسیتتكون الحقیبة التعلیمیة من مجموعة من المكوناو 

  .)5(یوضحها الشكل  كما )80-75 ،2001:غباین(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یتم فیھ تحدید , یعكس الفكرة األساسیة للوحدة المراد تعلمھا: عنوان الحقیبة-١
.المفاھیم األساسیة 

المتعلمون الذین صممت الحقیبة لھم وفقا لخصائصھم واحتیاجات  :الفئة المستھدفة-٢
.تعلمھم

وفیھ یتم عرض موجز عن محتوى الحقیبة الذي یساعد المتعلم  :الفكرة الرئیسیة-٣
مما یمكنھ , الذي لدیھ خلفیة عن موضوع الوحدة على تذكر المفاھیم واألفكار الرئیسة

سیمثل , أما المتعلم الذي تعرض علیھ المعلومات ألول مرة, من اجتیاز اإلختبار القبلي
لتقدیم تمھیدي للمادة

  النظرة الشاملة:أوالً 

تعطي فكرة عن مكونات 
  وتمھد للدخول فیھا ،الحقیبة

 

تقدیم 
المعلوما

 ت

طرح 
 األسئلة

الحكم على 
 اإلجابات

تقدیم 
تغذیة 
 راجعة

التتابع 
التعلیمي 

 التالي

تلمیحات أو خدمة 
 عالجیة

اجابات 
 صحیحة

 خاطئةاجابات 
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یتم فیھا عرض مبررات الحقیبة وفوائدھا والھدف من دراسة  :المسوغات-٤
ً , محتواھا وتمھد لدراسة الوحدات , ومدى ارتباطھا بالموضوعات التي تم تعلمھا سابقا

..واستثارة المتعلم وزیادة دافعیتھ, الالحقة

معلومات توجھ المتعلم وتقوده في خطوات التعلم وكیفیة تأدیة  :التعلیمات-٥
ً لعدم الوقوع في األخطاء, اختبارات الحقیبة وتكون التعلیمات مكتوبة . ضمانا

 ً أومسموعة أو معا

یزود المتعلم بآلیة العمل على الحقیبة ابتداء من  :المخطط اإلنسیابي-٦
.الخطوة األولى الى آخر نقطة

ورقم تسلسلھا في , تتضمن عنوان الوحدة النمطیة: العنوان صفحة -١
.وجھة انتاجھا وسنة اإلنتاج, الحقیبة

والحاجة الیھا , تتناول أھمیة الوحدة النمطیة: مقدمة الوحدة النمطیة -٢
,  وفعالیات, مع بیان أھم ما ستتناولھ الوحدة من موضوعات, بالنسبة للمتعلم

.وعرض معاني أھم المصطلحات الواردة في الوحدة

وھو األداء النھائي المتوقع إنجازه بعد تحقیق األھداف : الھدف النھائي -٣
.المرحلیة وانھاء متطلبات التعلیم عن طریق الوحدة النمطیة

والوقوف على  ،تحدید سلوك المتعلم قبل التعلم  إلىوھي اختبارات تھدف 
خبراتھ السابقة وتحدید مدى حاجتھ لدراسة الحقیبة بعد حصولھ على درجة 

وفي  ،من مجموع الدرجات %90أو  %85معینة على اإلختبار ال تقل عن 
  .یتم الخروج من الحقیبة ،حالة اجتیازه اإلختبار بنجاح

 ً الوحدة : ثالثا
النمطیة 
 األساسیة

وتتناول  ،وھي الوحدة النمطیة التي تتناول الموضوع العام للحقیبة
وتكون المعلومات فیھا ممھدة لدراسة بقیة  ،األفكار المرتبطة بھ

 . الوحدات

تتضمن األھداف السلوكیة التي تصف ما سیكون علیھ سلوك :األھداف األدائیة -7

 .المتعلم بعد اتمام تعلم الحقیبة

 ً   :ثانیا

اإلختبارات  
 القبلیة
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تعدد مستویات المحتوى -٣

بسبب الفروق في القدرات •
والتحصیل والخبرات السابقة 

لذلك یتم اعداد محتوى 
الحقیبة في مستویات مختلفة 

,  من حیث الصعوبة والعمق
بحیث یجد كل متعلم ما 

یناسب قدراتھ

تعدد األسالیب والطرائق -٢

تقدیم أسالیب متنوعة إلتاحة •
الفرصة للمتعلم لیتعلم فردیا 

 ً ضمان للتنوع , وجماعیا
والتفاعل بین المتعلم والمادة 

التعلیمیة وبین بقیة 
.المتعلمین

تعدد الوسائل التعلیمیة -١

,  یختار المتعلم ما یناسبھ منھا•
أو , اما عن طریق القراءة

أو العمل أو , اإلستماع
المشاھدة أو مزیج منھا 

 ً ً وقد تحتوي أفالما جمیعا
وأشرطة و تسجیل أومواد 

.مبرمجة

وتقرر , یستخدم لقیاس أداء المتعلم في الھدف النھائي: اإلختبار القبلي-٦
نتائجھ مدى احتیاج المتعلم إلى دراسة الوحدة النمطیة ككل أو تحدید 

نقطةالبدء في دراستھا

وھي كل ما یحتاج الیھ المتعلم من مساعدة خارجیة من قبل : المصادر-٧
أو األجھزه والمواد التي یتطلبھا العمل على الخبرات التعلیمیة الستكمال ,المعلمین

التنفیذ 

تمثل الخبرات التعلیمیة صلب الوحدة : واألنشطة التعلمیة, الخبرات التعلیمیة -٨
وھي نوعان منھا اجباري . خبرات في الوحدة)3-8(ویتراوح عددھا بین,النمطیة

ومنھا اثرائي

وھي ما یقوم بھ المتعلم من أداءات فرعیة متسلسلة : األھداف المرحلیة-٤
,لتحقیق الھدف النھائي

,  وھي كل ما یحتاج إلیھ المتعلم من معلومات: متطلبات التعلم السابقة-٥
لتنفیذ التعلم الجدید في ضوء األھداف المرحلیة والخبرات , وفعالیات, ومھارات

التعلیمیة

 ً   :محتوى الخبرة التعلیمیة: خامسا

ذات العالقة بالخبرة التعلیمیة بصورة  یتم فیھ عرض المعلومات أو المھارات
والوسائل تبعا لنوع  طرائقومتسلسلة باستخدام مختلف أنواع ال ،منظمة

 :والبدائل التعلیمیة ومنھا. فالبد من تنویع األنشطة ،الھدف والخبرة
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  .مكونات الحقیبة التعلیمیة): 5(الشكل

ونماذج  المحوسبة بالحقیبة التعلیمیةطالع على األدب النظري المتعلق بالتدریس وباإل

 ،بخیت ومصطفى، 2007 ،عبود(وخصائص الحاسوب التعلیمیة  محوسبةالغیر  للحقائب التعلیمیة

 .التي بنیت علیھا الحقیبةالوثائق المرجعیة  ،المصادر والمراجع العلمیة 

 . 

 ً : سادسا
 ،المراجع

والنشاطات 
 اإلثرائیة

تزود ھذه األدلة  ،المعلم والطالب ،تستخدم من قبل المشرف
 بمعلومات عن متطلبات الدراسة

 ً   : سابعا

 أدلة الحقیبة

 

على أن یثبت ،الحقیبة التي توضع فیھا جمیع مكونات الحقیبة •
والمستوى  ،ومنتج الحقیبة ، على وجھ الصندوق عنوان الحقیبة

 .الذي تناسبھ

 ً   :ثامنا

الصندوق أو 
 الحاویة

اإلختبارات الذاتیة-٦

اختبارات في الخبرة •
التعلیمیة لمعرفة مدى تقدم 
المتعلم في اإلتجاه الصحیح 

نحو التعلم

التغذیة الراجعة -٥

یتم طرح أسئلة أو •
مشكالت وتوفیر التغذیة 

.الراجعة

تعدد األنشطة -٤

تحتوي على مجموعة من •
التي سیختار ,األنشطة

مثل اجراء ,المتعلم منھا 
العمل ,المالحظھ,التجارب

,  في مجموعات صغیرة
القراءة

اإلختبارات البعدیة -٧

تقیس أنماط السلوك التي حددتھا •
,  والمناقشة,مثل الكتابة , األھداف

واألداء العملي والبد أن تستند الى 
وفي حالة اإلخفاق في تحقیق , معیار

یوجھ المتعلم الى نشاط , المعیار
اضافي
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 بالتدریس المعتادة الطریقةبین  بعمل مقارنةقامت الباحثة  ،)2001،غباین،2002،لصوفي،ا2010

  )6(كما في الجدول  وبین الحقیبة التعلیمیة المحوسبة

  والحقیبة التعلیمیة المحوسبة المعتادة الطریقةمقارنة بین ) 6(جدول 

مجال 
  المقارنة

  الحقیبة التعلیمیة المحوسبة  ةاإلعتیادی الطریقة

ادارة العملیة 

  التعلیمیة

المعلم یقود العملیة 

  .التعلیمیة ویتحكم بالوقت

ووقته  علم یتحكم في ادراة تعلمهالمت

التحكم  من خالل ،من دون ضغوط

  .بعرض الحقیبة والتنقل بین الخیارات

كبیرة على الالمسؤولیة تقع   المسؤولیة

عاتق المعلم في اتخاذ 

القرارات وتوزیع المهام 

  .وتنفیذ األنشطة

 تقع مسؤولیة التعلم على الطالب

 اً ومشرف اً المعلم موجهیعد وحده بینما 

  على نجاح التعلم

مصدر 

  المعرفة

المعلم والكتاب هما 

المصدران الوحیدان 

مما یترتب علیه ،للمعرفه

جمود وملل في نوعیة 

رض للمعرفة فیسبب الع

تشویق الضجر واطفاء ال

  .للتعلم

معلومات  ،المحوسبةالحقیبة تقدم 

وأشكال مبتكرة مع   ةسمعیة بصری

مثیرات تضمن التشویق مما یجعل 

 ،عملیة ممتعة ومتسلسلة التعلم من

وفرصة  ،االمتاع للدماغ  كما توفر

  .للراحة الستعادة النشاط

وتعرض على  ،یحددها المعلم مسبقاً وقد یذكرها  ،یحددها المعلم  األهداف
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وقد تظل مجهولة بالنسبة  ،

  .للطالب

كل مقروء ومتسلسل مع شالطالب ب

  .بدایة كل خبرة 

طریقة 

  التدریس

التلقین مع استخدام وسائل 

  تعلیمیة محدودة

 ،قصصعرض ال: متعددة ومتنوعه

 ،العصف الذهني ،حل المشكالت

الخرائط  ،اإلكتشاف،األسئلة التفكیریة

 ،البحث ،األلعاب ،المفاهیمیة

  .التجاربو  ،المشاریع

مراعاة الفروق 

  الفردیة

تراعى الفروق الفردیة 

  بشكل محدود وضعیف

قوم  مبدأها  أساسًا على مراعاة ی

الوقت  تركالفروق الفردیة من خالل 

للمتعلم النهاء التعلم حسب قدراته 

تنوع عرض كما أن ،واحتیاجاته

الذكاءات  یتناسب مع المعلومات 

 ،المتعددة ویراعي صعوبات التعلم

  .ویعالج ضعف التحصیل

الدافعیة 

  والتحدي

، دافعیة المتعلم ضعیفة

   .وفرص التحدي قلیلة

توفر المثیرات قویة ل دافعیة المتعلم

 انجازبي التحدوالرغبة في  المتنوعة،

والحصول على التغذیة  المهام 

  .الراجعة

تقوم أساسا على مبدأ اإلتقان من قد یتقن بعض الطلبة   اتقان التعلم
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ُقْل َهْل {  إلىقوله تعفي ولقد أكد التراث العربي اإلسالمي على التعلیم المستمر وطلب العلم 

اِب  و األْلبَ تََذكَّرُ ُأوُل ا یَ نَّمَ وَن ِإ مُ َل عْ الَِّذیَن َال یَ وَن وَ مُ َل عْ ْستَِوي الَِّذیَن یَ وقال رسول )  9سورة الزمر اآلیة (  }یَ

من أراد الدنیا فعلیه بالعلم ومن أراد اآلخرة فعلیه بالعلم ومن أرادهما معًا (: اهللا صلى اهللا علیه وسلم

لترفق مع المادة التعلیمیة  ،ستقوم الباحثة بحوسبة محتویات الحقیبة التعلیمیةلذا   ،)لمفعلیه بالع

من  ،واألسئلة ،والفالشات ،والخرائط الذهنیة ،واألشكال ،والمسجالت الصوتیة ،واألفالم ،الصور

 علىوكسر الجمود والروتین  ،عملیة استمتاع بالوقت إلىأجل تحویل عملیة التعلم بالنسبة للمتعلم 

تنمیة الذكاءات المتعددة من خالل التنوع بعرض المحتویات  إلىباإلضافة  ،الحصة الدراسیة

 وخصوصا الذكاء البصري واللغوي لما تحتویه من رموز وأدوات ومخططات ،والخبرات التعلیمیة 

  .ل عملیة التعلم وطلب العلمتسه

حاسة البصر في تخیل األشكال والرسومات والصور فالذكاء البصري المكاني یعتمد على 

واعطاء الفرصة للمتعلم بالتعلم بعیدًا ).2003،105،عفانة وعبید( والعالقات القائمة بین مكوناتها 

واكسابه مهارات التفكیر الناقد  ،وتنمیة خیاله من خالل حل المشكالت ،عن ضغط الوقت واإلحراج

ولذلك اختارت الباحثة طریقة الحقیبة التعلیمیة المحوسبة لتدریس  ،من خالل تحلیل األفكار واألمثلة

  . العلوم وقیاس أثرها على التحصیل واإلتجاهات نحو المادة

  

تحقیق األهداف خصوصا 

  .الذكاءات العالیة يذو 

خالل التغذیة الراجعة وامكانیة اعادة 

  .التعلم حتى یتحقق اإلتقان
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  :الدراسات السابقة

كن مما م ،استعانت الباحثة بالمجالت والدوریات التربویة والرسائل العلمیة العربیة واألجنبیة

تحدید السابقة  ذات الصلة بموضوع دراستها الحالیة من أجل  الدراساتى الباحثة من الحصول عل

  :كاالتي محورین إلىوقد صنفتها   ،موقع الدراسة الحالیة بالنسبة للدراسات السابقة

  :دراسات تناولت  استراتیجیة البیت الدائري: المحور األول

مخطط  دراسة أثر إلىالتي سعت  )Ward, 1999(ومن أولى هذه الدراسات دراسة وورد

وبحثت في ،المعنى للمفاهیم العلمیة في مادة العلوم للصف السادس يالبیت الدائري في التعلم ذ

تكونت  ،ومدى اتقانهم لهذه اإلستراتیجیة ،الصعوبات التي قد یواجهونها في انشاء البیت الدائري

تمثلت  ،سبوعیاً فقط والبقیة استخدموا للمقارنة في األداء ا طلبةعینة الدراسة القصدیة من ستة 

  .طلبةومقابالت فردیة مع ال ،وبطاقة مالحظة ،اختبار المفاهیم العلمیة :باآلتيأدوات الدراسة 

وزیادة فهمهم للمفاهیم العلمیة المجردة  ،أظهرت النتائج تحسن درجات الطلبة في اإلختبار

في  طلبةكما كشفت الدراسة عن الصعوبات التي واجهت ال ،وتحسن اتقانهم لبناء الشكل الدائري

ومن  ،عادة صیاغتها في جمل صحیحة ومتسلسلةوتجزئتها ثم إ رئیسةص األفكار الكیفیة استخال

نحو هذه اإلستراتیجیة ورسم الصور والرموز وتعلم  طلبةالملفت للنظر تكون اتجاهات ایجابیة لدى ال

  .المفاهیم العلمیة

تقصي ) Hackney and Ward,2002(هاكني وورد  دراسة كل من وكان الغرض من

بلغ عدد أفراد  ،المرحلة الثانویة األمریكیة طلبةة علوم األحیاء باستخدام البیت الدائري لداثر تعلم ما

. وتمثلت أداة الدراسة في اعداد اختبار تحصیلي للمفاهیم العلمیة المجردة ،طالباً ) 30(العینة
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 ،للمفاهیم المجردة والمركبة طلبةمدى فعالیة هذه اإلستراتیجیة في ادراك ال إلىتوصلت الدراسة 

كما أنها كشفت عن وجود عالقة قویة  ،وكیف ان الصور والرموز ساعدت في اإلستیعاب والتذكر 

 ،لرسم الشكل واتمام مراحل  بناء البیت الدائري بنجاح وفعالیة طلبةمابین االتحصیل ومدى اتقان ال

وتكرار  ،عند تقدیم هذه اإلستراتیجیة في البدایة طلبةدراسة على ضرورة مساعدة المعلم للوركزت ال

  .التمرین حتى اإلتقان

بدراسة للكشف ) (Ward and Wandersee2002,a كما قام كل من وارد وواندرسي

 ،المتوسطةعن أثر استخدام البیت الدائري في التعلم ذي معنى للمفاهیم العلمیة في مدارس المرحلة 

تكونت أدوات الدراسة من و ،طالبا وطالبة) 19(استخدم الباحثان فیها المنهج التجریبي على عینة 

  .بطاقة مالحظة ومقابالت فردیة مع أفراد العینة ،للمفاهیم العلمیة ار تحصیلياختب

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات اإلختبار القبلي 

كما بینت الدراسة  ،درجات اإلختبار البعدي للمجموعة التي درست باستخدام البیت الدائريومتوسط 

خبرات السابقة المتعلقة بمحتوى المادة والمعلومات الجدیدة التي المعارف و المدى أهمیة الربط بین 

م الرموز والصور وأن اتقان الطلبة لرسم وتعبئة  مخطط البیت الدائري واستخدا ،سیكتسبها الطلبة

  .هم للمفاهیم العلمیةتحصیلساعد في زیادة 

 إلى) Ward and Wandersee, 2002, b(رسيكل من وارد وواند هدفت دراسةو 

الصف السادس ذوي التحصیل المنخفض وقیاس  طلبةأثر استراتیجیة البیت الدائري على تقصي 

وضحت هذه الدراسة كیفیة  ،أثرها في التغلب على صعوبات فهم المفاهیم والمبادئ العلمیة المجردة

طالبًا فضًال ) 19(تم اتباع المنهج التجریبي على عینة مكونه من ،تطبیق اإلسترتیجیة بالتفصیل
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تمثلت أدوات الدراسة  ،لفحصهم كدراسة حالة طلبةستة عن اتباع المنهج الكیفي النوعي في اختیار 

  .واختبارات تحصیلیة لتحدید مدى اتقان الطلبة  ،ومقابلة فردیة ،ببطاقة مالحظة

كما أن    ،في اتقان اإلستراتیجیة وفي بناء الشكل الدائري طلبةكشفت الدراسة عن تحسن ال

واعادة الصیاغة وكتابة  ،بشكل متسلسل ،ارتفع وزادت قدرتهم على تنظیم األفكار طلبةتحصیل ال

اإلیجابیة نحو مادة  إلىوتحولت اتجاهاتهم من السلبیة  ،حماسهم طلبةكما أظهر ال ،الفقرات بفعالیة

كما أن  ،وبدأو باكتساب مهارات فوق المعرفیة مثل التساؤل ،وتعلموا اإلعتماد على أنفسهم ،العلوم

  .قدرتهم على الربط بین األفكار ازدادت وحبهم لإلبداع والتفكر قد زاد

براز األسس التي بنیت  ،تراتیجیة البیت الدائريستقدیم ا إلى )2005(راسة المزروعوسعت د وإ

ومن ثم قیاس فاعلیتها في تنمیة مهارات ماوراء المعرفة والتحصیل الدراسي لدى طالبات  ،علیها

وتألفت عینة البحث من فصلین من  ،واعتمدت الباحثة على المنهج التجریبي ،انویةالمرحلة الث

المجموعة والفصل اآلخر یمثل المجموعة التجریبیة  إحداهافصول الصف الثاني الثانوي لیمثل 

تكونت أدوات البحث من مقیاس الوعي بمهارات ما وراء المعرفة واختبار تحصیلي وهما  ،الضابطة

وتمت معالجة . وكذلك اختبار األشكال المتقاطعة المترجم لجان بسكالیوني  ،من إعداد الباحثة

  .الثنائي البیانات باستخدام الرزمة اإلحصائیة بحساب تحلیل التباین

إستراتیجیة البیت الدائري في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة  فاعلیة الدراسةوأظهرت نتائج  

كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثیر للتفاعل بین إستراتیجیة . والتحصیل الدراسي لدى الطالبات

تنمیة مهارات ما وراء المعرفة و التحصیل الدراسي لدى  فيالعقلیة  والمقدرةالبیت الدائري 

باستخدام هذه اإلستراتیجیة  في تدریس العلوم ومواد أخرى لما لها  وقد أوصت الباحثه ،الطالبات
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وعدم تقدیمها لهم في صورتها النهائیة حتى یكون  ،األثر في مساعدة الطلبة ببناء المعرفة بأنفسهم

  .تعلمهم ذا معنى

تقصي أثر استخدام البیت الدائري  )Ward &Lee, 2006(رد ولياوكان الغرض من دراسة و 

اتبع الباحثان المنهج التجریبي على طلبة الصف الثامن  ،على فهم الطلبة لعناصر الجدول الدوري

كما أعد الباحثان اختبارًا تحصیلیًا لعناصر الجدول  ،في والیة لویزیانا بالوالیات المتحدة األمریكیة

  .الدوري لمادة الكیمیاء

یة استخدام البیت الدائري في فهم عناصر الجدول الدوري حیث حصل كشفت الدراسة فعال

كما  ،المعتادةالذین درسوا باستخدام المخطط على درجات أعلى من الذین درسوا بالطریقة  طلبةال

وساعدت في زیادة الثقة  ،المنخفضكان لها األثر اإلیجابي على اثنین من الطلبة ذوي التحصیل 

  . ن الیجیدون الرسم بالنفس لدى الطلبة الذی

 & Orak & Yeshilyurt & keser)كما قام كل من أوراك ویشلیورت وكیسیر وایرمیش 

Ermish2010(  بدراسة أثر شكل البیت الدائري على تحصیل طلبة الصف السابع في وحدة القوة

استخدم الباحثون المنهج التجریبي والبنائي على عینة عشوائیة  ،والحركة في العلوم والتكنولوجیا

 المجموعة التجریبیة عدد أفرادحیث بلغ  ،من أربع مدارس في محافظة فان بتركیاطالبًا ) 372(

ولتحقیق أغراض الدراسة أعد الباحثون اختبارًا  ،طالباً )189(والمجموعة الضابطة  ،طالباً  )183(

 الدراسة نتائج كشفت. واستبانة لمعرفة آراء الطلبة حول اإلستراتیجیة ،تحصیلیًا وبرنامجًا محوسباً 

 مما ، التجریبیة المجموعة ولصالح البعدي التحصیل اختبار درجات متوسط في فروق وجود إلى

  .زیادة التحصیل الدراسي في الدائري تالبی شكل استراتیجیة فاعلیة إلى یشیر
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البحث عن أثر استخدام مخطط البیت الدائري  إلى )Hayati, 2010(وسعت دراسة حیاتي 

عشر لوالیة  الصف الحادي طلبةعلى تعزیز مهارات ماوراء المعرفة ونتائج مخرجات التعلم ل

 ،)34( كما بلغت عینة الدراسة ،كمي والكیفياستخدمت الباحثة المنهج ال، نیجیري في أندونیسیا

واختبار مخرجات   ،ثة اختبار مهارات ماوراء المعرفةكما أعدت الباح ،طالبة) 23(طالبًا و) 11(

كشفت الدراسة عن فاعلیة مخطط البیت الدائري في تنمیة مهارات ماوراء المعرفة . التعلم المعرفیة

  .ومخرجات التعلم المعرفیة

بدراسة فاعلیة التدریس باستراتیجیة البیت الدائري في  )2011(وقام كل من خلف والشباني

اتبع الباحثان المنهج  ،في العراق اكتساب المفاهیم األحیائیة لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 المجموعة ،تم توزیعهن على مجموعتین دراسیتین،طالبة) 56( وقد بلغ أفراد العینة ،التجریبي

الضابطة  والمجموعة،طالبة وقد درست باستراتیجیة البیت الدائري) 30(التجریبیة وعددها 

اختبار  و لتحقیق أهداف الدراسة أعد الباحثان ،طالبة والتي درست بالطریقة التقلیدیة) 26(وعددها

تفوق المجموعة  إلىتوصلت الدراسة  .من متعدد فقرة من نوع اإلختیار 87المفاهیم األحیائیة من 

  .ر اكتساب المفاهیم األحیائیة على المجموعة الضابطةالتجریبیة في اختبا

التعرف على أثر استراتیجیة البیت الدائري على تنمیة  إلى )2011( كما هدفت دراسة الجنیح

التحصیل الدراسي وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مقرر العلوم بمحافظة 

 ،طالبة )46( استخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي على عینة بلغ عددهن. المجمعة بالسعودیة

ولتحقیق هدف  ،وعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطةمجم إلىولقد قسمت الباحثة العینة 

وبقاء أثر التعلم للطالبات  ،الدراسة أعدت الباحثة اختبارا تحصیلیًا لقیاس التحصیل القبلي والبعدي

  .وفق مستویات المجال المعرفي لبلوم في وحدة التغذیة من مقرر العلوم
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حصائیة عند مستوى داللة وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة ا

)0.05≥α  (والمجموعة الضابطة في اختبار ، المجموعة التجریبیة طلبةط درجات بین متوس

 فاعلیة استراتیجیة إلىمما یشیر  ،التحصیل الدراسي البعدي الكلي لصالح المجموعة التجریبیة

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة  إلىكما توصلت الدراسة ، البیت الدائري في تنمیة التحصیل

والمجموعة الضابطة  ،المجموعة التجریبیة طلبةبین متوسط درجات ) α≤0.05(عند مستوى داللة 

  .دي المؤجل لقیاس بقاء أثر التعلمفي اختبار التحصیل البع

 بدراسة) McCartney & Samsonov ,2011(ي وسامسونوف نتر وقام كل من مكا

دمج التكنولوجیا الرقمیة،  إلىتقدیم استراتیجیة البیت الدائري في العصر الرقمي، بإلضافة  هدفت

لمساعدة المتعلمین على فهم الموضوعات الصعبة والمجردة في العلوم، من خالل إیجاد الرموز 

علوم، واألیقونات الرقمیة، والتي ترتبط مباشرة بالمفاهیم العلمیة ضمن المعاییر الوطنیة لدروس ال

لتحقیق أغراض الدراسة أعد الباحثان اختبارًا للمفاهیم العلمیة واستبانة لتقییم اتجاهات الطلبة و 

المرحلة  طلبةوتكونت العینة من  ،استخدم الباحثان المنهج التجریبي ،والمشاكل التي واجهوها

  .اإلعدادیة

في  طلبةدرجات القد أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط و 

ووجود  ،في اإلختبار البعدي لصالح  المجموعة التجریبیة طلبةاإلختبار القبلي ومتوسط درجات ال

  .عالقة ایجابیة بین درجات اإلختبار ودرجات تقییم المخطط

 )Wibowo, Widowati, Rusmawati,2011(ورسمواتي وویدواتي ویبوو وسعت دراسة

معرفة أثر استخدام استراتیجیة البیت الدائري في تنمیة مهارات ماوراء المعرفة واإلبداع لدى  إلى

طلبة الصف السابع في المدارس المتوسطة في إندونیسیا، استخدم الباحثون المنهج شبه التجریبي 
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: اعلى عینة قصدیة من طلبة الصف السابع، ولتحقیق أهداف الدراسة أعد الباحثون أدوات، منه

بطاقة مالحظة واختبار مهارات ماوراء المعرفة، واستبیانه لقیاس اإلبداع، ولقد أظهرت النتائج عن 

الصف  طلبةعدم وجود تأثیر الستراتیجیة البیت الدائري على مهارات ماوراء المعرفة واإلبداع لدى 

  .السابع

بدراسة أثر دمج التكنولوجیا الرقمیة  )McCartney & Figg, 2011(كارتني وفیج م وقام كل من 

أن استخدام الرموز  إلىتوصلت الدراسة  ،مع استراتیجیة البیت الدائري على طلبة المرحلة اإلبتدائیة

كما أن دمج التكنولوجیا  ،الرقمیة داخل البیت الدائري زاد من الفهم العمیق للطلبة للمفاهیم المجردة

كما سهلت على الطلبة  ،تفاعلیة توائم أسالیب التعلم المتعددة الرقمیة ساهم في خلق بیئة تعلیمیة

وأن التكنولوجیا الرقمیة مع البیت الدائري ، ة البیانات وتذكرها وقت اإلختبارمعالجة األفكار ومعالج

وقد بینت الدراسة مدى فعالیة البیت  ،قد زاد من دافعیة الطلبة وقوى اإلبداع والكفاءة الذاتیة لدیهم

الدائري على الطلبة في التمثیل الشفوي وأن كل بیت دائري كان بمثابة قصة یحكیها الطالب لیعبر 

  .عن مدى فهمه للمفاهیم الكلیة والجزئیة

 البیت الدائري في تنمیة المفاهیم أثر الكشف عن)2012(دراسة الكحلوت  كان الغرض منو 

وقد اتبعت الباحثة  ،الصف الحادي عشر بغزة طلبةومهارات التفكیر البصري في الجغرافیا لدى 

والمنهج شبه التجریبي لقیاس أثر المتغیر المستقل على المتغیر  ،المنهج الوصفي لتحلیل المحتوى

على شعبتین  تم توزیعهنطالبة  )76(حیث تم تطبیق الدراسة على عینة مكونة من  ،التابع

 )38(وشعبة ضابطة وعددها طالبة )38(وعددها  تجریبیةشعبة  ،دراسیتین تم اختیارهما عشوائیا

سطح األرض (  الدراسةلوحدة أداة تحلیل المحتوى : هي ،أدوات أعدت الباحثة ثالث و. طالبة

  .رات التفكیر البصرياختبارا لمهاو  ،واختبارا للمفاهیم الجغرافیة ،من كتاب الجغرافیا) وعوامل تشكیلة
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) α≤0.05(وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة  

والمجموعة الضابطة في اختبار ، المجموعة التجریبیة طلبةط درجات في اإلختبار البعدي بین متوس

مما  ،وفي اختبار مهارات التفكیر البصري ،البعدي لصالح المجموعة التجریبیة المفاهیم الجغرافیة

  .فاعلیة استراتیجیة البیت الدائري في تنمیة المفاهیم الجغرافیة ومهارات التفكیر البصري إلىیشیر 

 بدراسة أثر) Macartney and Wadsworth, 2012( مكارتني ووادسورث قام كل منو 

احتیاجات التعلم الخاصة  يالصفوف الوسطى ذو  طلبةفعالیة استخدام مخطط البیت الدائري على 

 طلبةفي كیفیة عرض  اً نوعی اً الدراسة وصف وزودت هذه ،في تعلم مادة العلوم) صعوبات التعلم(

كهم للمحتوى ابواسطة استیعاب جوهر المادة وادر  ،صعوبات التعلم واإلحتیاجات الخاصة الفكارهم

من فقط  طلبةركزت الدراسة على ثمانیة  ،المخططبرسم صور ورموز مرتبطة بالمفاهیم من خالل 

وخمسة تم تصنیفهم كمعاقین  ،صنفوا كصعوبات تعلم طلبةثالثة  ،اإلحتیاجات الخاصة يذو 

تمت ،منخفض جدًا ولدیهم صعوبة في فهم المفاهیم العلمیةكما أن مستواهم في القراءة  ،معرفیاً 

  .الضوئيالدراسة على وحدة النبات واجزاءه ومراحل البناء 

لهذه  طلبةعن مدى ارتیاح ال ،كشفت الدراسة من خالل اجراء مقابالت فردیة مع الطلبة  

وبینت  ،واستمتاعهم  في بناء المخطط ،اإلستراتیجیة وأثرها في تشجیعهم على التحدث بدون تردد

وتكثیف التمرین والتعزیز  ،ركزت على مساعدة المعلم للطلبةو  ،تحسنهم في فهم المفاهیم العلمیة

مجاالت استخدامها كوسیلة فعالة  إلىت كما أشار  ،والممارسة والحوار التقان هذه اإلستراتیجیة 

أهمیتها في الكشف عن أي وكذلك  ،وكأداة تقییمیة عند اإلنتهاء من تدریس الوحدة ،ة المادةعلمراج

الصعوبات التي  إلىعن اإلشارة ولم تغفل الدراسة  ،تكون لدیهم) Misconception(سوء فهم 

واعادة صیاغتها واختیار الصور والرموز  ،واجهت المتعلمین أثناء التطبیق كاستخالص األفكار
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 ،المناسبة والمرتبطة بالمفاهیم لما تتطلبه هذه المرحلة من مستویات تفكیر علیا كالتحلیل والتركیب

مع تكثیف للتكرار  اإلستراتیجیةذه شجیع المعلمین باستخدام هضرورة ت إلىوخلصت الدراسة 

  .لهذه اإلستراتیجیة المناسبة لذوي القدرات المختلفة والتعزیز والتمرین التي تعتبر مبادئ أساسیة 

 یة استراتیجیة شكل البیت الدائري في تنمیةلعالتقصي مدى ف) 2013(سعت دراسة مهنا ماك

المفاهیم العلمیة ومهارات التفكیر المنظومي في العلوم الحیاتیة لدى طالبات الصف الحادي عشر 

 )68(تكونت عینة الدراسة من . التجریبي والمنهج الوصفي وقد اتبعت الباحثة المنهج ،في غزة

تم توزیعهن على مجموعتین دراسیتین تم اختیارهما  ،طالبة من طالبات الصف الحادي عشر

و . طالبة) 32(الضابطة وعددها والمجموعة طالبة) 36(تجریبیة وعددها ال المجموعة ،عشوائیا

  .واختبار مهارات التفكیر المنظومي ،اختبار المفاهیم العلمیة ،أعدت الباحثة أداتین للدراسة

ات داللة احصائیة بین متوسطي درجات المجموعة وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذ

وتفوق  ،التجریبیة والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهیم العلمیة واختبار التفكیر المنظومي

المجموعة التجریبیة على الضابطة في مدى استیعاب المفاهیم العلمیة وذلك یعزى الستراتیجیة 

  .البیت الدائري

  :لت الحقائب التعلیمیة اإللكترونیةدراسات تناو : المحور الثاني

 تقصي التي كان هدفها Gunn and Pitt),  (2003جین وبیتومن هذه الدراسات دراسة 

ومدى  ،لیفیربول لعلم الطفیلیات في جامعة طلبةفعالیة حقیبة تعلیمیة محوسبة في تدعیم تعلم ال

تجاه الحقیبة واستخدام  طلبةتم تطبیق استبانه لقیاس تصورات ال، تأثیر الحقیبة في تحصیلهم

كانت الحقیبة على شكل قرص مدمج تفاعلي كأداة بحث اشتمل ،الكمبیوتر أو الدعم اإللكتروني
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أظهرت النتائج أن الحقائب  ،كما تم بناء اختبار تحصیلي  ،على صور ومخططات ورسوم متحركة

استخدام  طلبةوقدر ال ،تقلیدیةالمحوسبة كان لها األثر والفعالیة نفسها  عند التدریس بالطریقة ال

ولكن أبدوا أرائهم بعدم الرضا عن  ،الحقائب في التعلم  وأخذ المالحظات واإلختبارات الذاتیة

وقد أوصت الدراسة المعلمین بعدم اإلفراط في  ،استخدامها واستبدالها عوضا عن  الطریقة التقلیدیة

والدروس القائمة  ،كاالكتشاف الموجه استراتیجیات أخرى طرائقاستخدامها وبضرورة البحث عن 

  .على حل المشكالت لدعم التواصل والتفاعل بین المتعلمین

(  معرفة أثر كل من طریقة التدریس )2005( أبو زینةو لعجلوني اوكان الغرض من دراسة 

الفیزیاء الفرع العلمي في مادة - في تحصیل طلبة المرحلة الثانویة) اعتیادیة،حقائب تعلیمیة محوسبة

وقسم  ،طالبًا وطالبة) 78(تكونت عینة الدراسة من  .واتجاهاتهم نحو الحقائب التعلیمیة المحوسبة

طالبا ) 20(أربع مجموعات مجموعتین ضابطتین تضم األولى  إلىالباحث العینة عشوائیًا 

قام . ةطالب) 19(طالبا والثانیة ) 20(ومجموعتین تجریبتین تضم األولى ،طالبة) 19(والثانیة

لتعلیمیة للمجموعتین التجریبیتین باستخدام الحقیبة ا) خصائص بصریة للمادة( الباحث بتدریس وحدة

تمثلت أدوات الدراسة  .المعتادةن فقد تم تدریسهما بالطریقة اما المجموعتین الضابطتی ،المحوسبة

باستخدام  )خصائص بصریة للمادة(حیث تم برمجة محتوى وحدة ،بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة

فقرة من نوع ) 20(كما تم تطبیق اختبار تحصیلي مكون من  ،مج بناء الوسائط المتعددةبرنا

أظهرت نتائج  ".وفق مقیاس لیكرت"فقرة ) 19(ومقیاس اإلتجاهات المكون من  ،اإلختیار من متعدد

حقائب  ،اعتیادیة(طریقة التدریس  إلىصیل تعزى التحیة في الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائ

وكشفت الدراسة عن وجود فروق . لصالح طریقة الحقائب التعلیمیة المحوسبة) تعلیمیة محوسبة

كما بینت . ولصالح اإلناث) أنثى ،ذكر(الجنس  إلىطلبة تعزى الذات داللة احصائیة في تحصیل 
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ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق  ،إلناث كانت إیجابیةالدراسة أن اتجاهات كل من الذكور وا

ذات داللة إحصائیه في إتجاهات طلبة المجموعة التجریبیة نحو الحقائب التعلیمیة المحوسبة تعزى 

  .الجنس إلى

تنمیة  فيمعرفة فعالیة برنامج بالوسائط المتعددة  إلىبدراسة هدفت  )2006(وقام أبوزایدة 

استخدم الباحث المنهج  ،الصف السادس في غزة طلبةالمفاهیم الصحیة والوعي الصحي لدى 

فیما استخدم المنهج التجریبي لمعرفة تأثیر برنامج الوساط  ،البنائي لبناء برنامج بالوسائط المتعددة

كما . ى ضابطةوأخر مجموعتین تجریبیة  إلىم تقسیمهم طالبًا ت) 60(المتعددة على عینة مكونة من 

فقرة تغطي جمیع المفاهیم التي تم استخراجها من ) 28(من  اً مكون اً تحصیلی اً ختبار اعد الباحث إ

توصلت . فقرة) 20(تجاه لقیاس الوعي الصحي مكون من ًا لإلومقیاس ،الوحدة موضوع الدراسة

  :النتائج التالیة إلىالدراسة 

التجریبیة ودرجات  طلبة المجموعة یة بین متوسط درجاتوجود فروق ذات داللة احصائ

وفي مقیاس الوعي الصحي یعزى للبرنامج  ،المجموعة الضابطة في اختبار المفاهیم الصحیة

أوصى و . ة المفاهیم الصحیة والوعي الصحيالوسائط المتعددة في تنمیعالیة برنامج وف ،المقترح

ومتابعة كل جدید واستخدامها في العنایة باستخدام تكنولوجیا الوسائط المتعددة  بضرورةالباحث 

 ،تأثیر على التحصیل واإلتجاه وعملیات التفكیر المختلفةمن كافة المباحث الدراسیة نظرًا لما لها 

  .عمل برامج وسائط متعددة للمباحث المختلفة لدعم التعلم الذاتي إلىباإلضافة 

في  معرفة أثر استخدام أسلوب الحقائب التعلیمیة إلى )2007(كما سعت دراسة المطوع 

الصف الثالث المتوسط  طلبةالتحصیل الدراسي واإلحتفاظ بالتعلم واكتساب عملیات العلم واتجاهات 

بلغت عینة  ،استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي. نحو أسلوب الحقائب التعلیمیة في مادة العلوم
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تكونت  ،إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ،مجموعتین إلىوي طالبًا وزعوا بالتسا )70(الدراسة 

واختبار  ،أدوات الدراسة من حقیبة تعلیمیة في وحدة الوراثة من مادة العلوم للصف الثالث المتوسط

وكذلك مقیاس اإلتجاه نحو الحقائب  ،واختبار لقیاس مدى اكتساب عملیات العلم ،تحصیلي

  .التعلیمیة

المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في  طلبةق تفو  إلىتوصلت الدراسة 

ارتفاع  إلىكما توصلت الدراسة  ،واكتساب عملیات العلم ،واإلحتفاظ بالتعلم ،التحصیل الدراسي

وفي ضوء النتائج التي تم . المجموعة التجریبیة في اختبار اإلتجاهات البعدي  طلبةدرجات 

وتشجیع  ،التوصل إلیها أوصت الدراسة بأهمیة استخدام أسلوب الحقائب التعلیمیة في تدریس العلوم

والعمل على إعداد حقائب تعلیمیة  ،على استخدام التقنیات الحدیثة في عملیتي التعلیم والتعلم طلبةال

في مادة العلوم لجمیع صفوف المرحلة المتوسطة من قبل القائمین على إعداد المقررات الدراسیة 

جراء العدید من الدراسات المستقبلیة حول  في وزارة التربیة والتعلیمفي المملكة العربیة السعودیة وإ

  .یة الحقائب التعلیمیة في مختلف المواد الدراسیةلفاع

تقصي مدى فعالیة وحدة محوسبة في العلوم  )2007(انین وكان الهدف من دراسة الزع

على تنمیة التحصیل الدراسي لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي بفلسطین واتجاهاتهم نحو التعلیم 

رف على المفاهیم تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي لتحلیل الوحدة الدراسیة للتع ،المحوسب

تكونت أدوات الدراسة من وحدة محوسبة من كتاب  ،التجریبيوكذلك المنهج ، للوحدة رئیسةال

واختبار تحصیلي ومقیاس اتجاهات نحو التعلم  ،)وحدة أجهزة جسم اإلنسان(األحیاء للصف التاسع 

 مجموعة تجریبیة ،طالبًا  حیث تم توزیعهم على مجموعتین) 72(بلغت عینة الدراسة . بالحاسوب
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والتي درست بالطریقة ) 36(والمجموعة الضابطة  ،لمحوسبةوالتي درست بطریقة الوحدة ا) 36(

  .التقلیدیة

وجود فروق ذات داللة احصائیة في التحصیل بین متوسطي درجات  إلىتوصلت الدراسة  

ولوجود فروق ، التحصیلي ولصالح التطبیق البعدي المجموعة التجریبیة قبل وبعد تطبیق اإلختبار

للمجموعة التجریبیة قبل وبعد  تالمیذ نحو التعلیم المحوسباتجاهات الفي ذات داللة احصائیة 

  .تطبیق مقیاس اإلتجاهات لصالح التطبیق البعدي

مبرمجة  على أثر استخدام حقیبة تعلیمیة التعرف) 2007(وكان الغرض من دراسة حسین 

، ومقارنتها بالطریقة التقلیدیة ،ةكرة الطائر اري الذاتي لإلرسال واإلستقبال بفي التعلم المعرفي والمه

 ،طالبًا في مدارس روضة المعارف األهلیة وزعوا على مجموعتین) 30(تكونت عینة الدراسة من 

تم تدریس المجموعة التجریبیة بااستخدام الحقیبة التعلیمیة  ،طالباً ) 15(كل مجموعة بلغ عددها 

  .المعتادةوالمجموعة الضابطة بالطریقة  ،المبرمجة

 ،أن الطریقتین اثرتا إیجابیا في تعلم مهارتي اإلرسال واإلستقبال  إلىتوصلت الدراسة 

أظهرت النتائج أفضلیة التعلم المعرفي والمهاري الذاتي لإلرسال واإلستقبال باستخدام الحقیبة و 

في  وقد اوصى الباحث باستخدام الحقیبة التعلیمیة المبرمجة. المعتادةالمبرمجة مقارنة بالطریقة 

  .التعلم المهاري والمعرفي الذاتي لكرة الطائرة

اثر التعلم بمساعدة الكمبیوتر على  بدراسة بحثت في تحدید) Kara, 2008(وقامت كارا 

 الصف السابع في وحدة طلبةطبقت الدراسة على  ،اإلحتفاظ والتحصیل األكادیمي لمادة الفیزیاء

. لت أدة الدراسة في اختبار تحصیليتمث ،شهوراستغرقت الدراسة مدة خمسة ، )القوة والضغط(
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إذ تؤكد  ،لطریقة التدریس یعزى طلبةأظهرت النتائج اختالفات بشكل ملحوظ مابین درجات ال

وقد أوصت الدراسة  ،الدراسة أن التدریس بمساعدة الكمبیوتر فعال في التحصیل واإلحتفاظ

  .طلبةخطاء وسوء الفهم عند الباستخدام هذه الطریقه لما لها من أثر في التخلص من األ

) Intel(أثر برنامج تعلیمي وفق برنامج  معرفة إلى )2008(وعاشور ،كما سعى الحوامدة

 ،)مهارات اإلتصال( التعلیم للمستقبل في تحصیل طلبة الصف العاشر األساسي في اللغة العربیة

درست المجموعة التجریبیة  ،طالبًا وطالبًة موزعین على مدرستین) 157(تكونت عینة الدراسة من 

) 42(طالبًا و ) 36(واشتملت على  ،)Intel(المادة الدراسیة من خالل برنامج تعلیمي وفق برنامج 

واشتملت على  ،اسیة وفق البرنامج اإلعتیادية فقد درست المادة الدر أما المجموعة الضابط ،طالبة

  . طالبة) 41(طالبًا و) 38(

یة في تحصیل طلبة الصف العاشر داللة احصائ وجود فرق ذي إلىخلصت الدراسة 

عن وجود فرق  الدراسة تكما كشف ،األساسي في مبحث اللغة العربیة ولصالح المجموعة التجریبیة

كما أوصت الدراسة  ،ولصالح اإلناث ،جنس الطالب إلىداللة احصائیة في التحصیل  یعزى  ذي

ودعوة  ،كترونیةهم في مجال استخدام البرامج اإللوتأهیلبضرورة تدریب معلمي اللغة العربیة 

 إلىودعت الدراسة  ،المعلمین لحوسبة المواد الدراسیة وتهیئة البیئة الصفیة بالوسائل التكنولوجیة 

اجراء المزید من البحوث في تقصي أثر فاعلیة حوسبة المادة الدراسیة والحقائب التعلیمیة في مواد 

  .یاضیات والتاریخأخرى مثل العلوم والر 

في  ترونيكالكشف عن أثر استخدام التعلم اإلل) 2008(وكان الغرض من دراسة أبوعقل

وقد تم استخدام المنهج  ،تدریس العلوم على التحصیل الدراسي لدى دارسي جامعة القدس المفتوحة

 ،ي الثانيتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة القدس المفتوحة للفصل الدراس ،الوصفي التجریبي
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إذ اختیر دارسون لدیهم خبرات باستخدام  ،وتم اختیار أفراد المجموعة التجریبیة بطریقة قصدیة

 ،كترونيتم تدریسهم بنمط التعلم اإللطالبه حیث و  طالباً  )39(والتي بلغ عددها الحاسوب واإلنترنیت

درسوا بالطریقة ) 33(بینما اختیرت المجموعة الضابطة بالطریقة العشوائیة البسیطة وقد بلغ عددها 

  .التقلیدیة

أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائیة بین أفراد المجموعة التجریبیة وأفراد 

 ،تجریبیة ولصالح المجموعة ال ،المجموعة الضابطة في كل من األنشطة واإلختبار التحصیلي

  .ولصالح اإلناث ،والجنس في اإلختبار التحصیلي

محوسب ودوره في تنمیة مفاهیم  معرفة أثر برنامج إلىبدراسة هدفت ) 2008(وقام الفرع 

 ،اتبع الباحث المنهج التجریبي البنائي ،التربیة الوقائیة في التكنولوجیا لدى طلبة الصف التاسع بغزة

طالبًا  90)( من المجموعة التجریبیةتكونت  ،طالبًا وطالبة) 180( حیث تكونت عینة الدراسة من

طالبًا وطالبة التي تم تدریسها 90)(وطالبة تم تدریسها ببرنامج محوسب والمجموعة الضابطة

قام الباحث ببناء برنامج محوسب متضمنًا محتویات الوحدة الرابعة من كتاب  ،بالطریقة التقلیدیة

فقرة من نوع ) 40(من  اً مكون اً تحصیلی اً كما أعد الباحث اختبار  ،بیة الوقائیةالتكنولوجیا لمفاهیم التر 

  . ختیار من متعدد تم تطبیقه على المجموعتینا

أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج المحوسب ودوره في تنمیة المفاهیم الوقائیة لدى طلبة 

بین متوسطي درجات داللة احصائیة وجود فروق ذات  إلىكما توصلت الدراسة  ،الصف التاسع

في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار المفاهیم الوقائیة لصالح المجموعة  طلبةال

  . التجریبیة
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في  تقصي أثر استخدام الحقائب التعلیمیة إلىالتي سعت ) 2009(ودراسة البطریخي 

أعدت الباحثة لتحقیق هذا  ،ةتنمیة مهارات الخط العربي لدى طالبات الصف التاسع بشمال غز 

كما أعدت إختبارًا تحصیلیًا كأداة قیاس لمدى أثر  ،الهدف حقیبة تعلیمیة لتنمیة مهارة الخط العربي

كما اتبعت الباحثة في دراستها  ،)والطریقة التقلیدیة ،حقائب تعلیمیة(  كل من طریقتي التدریس

طالبة من طالبات الصف التاسع ) 60(حیث بلغت عینة الدراسة  ،المنهج التجریبي والمنهج البنائي

طالبة ) 30(المجموعة التجریبیة  ،مجموعتین إلىتم اختیارهن بالطریقة القصدیة وتم تقسیمهن 

  .طالبة یتعلمن بالطریقة التقلیدیة) 30(ومجموعة ضابطة   ،یتعلمن بطریقة الحقائب التعلیمیة

وق ذات داللة احصائیة بین متوسط درجات الطالبات عدم وجود فر  إلىوخلصت الدراسة 

في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التحصیل المعرفي لمفاهیم ومهارات الخط العربي تعزى 

وصت الباحثة باإلستفادة من الحقائب التعلیمیة أ. الستخدام الحقائب التعلیمیة في التطبیق البعدي

  .ىفي مواد اخر  طلبةفي تنمیة مهارات ال

لى التحصیل الدراسي في أثراستخدام حقیبة تعلیمیة ع"معرفة  إلى )2009(مجیدكما سعت 

باحثة ولتحقیق أهداف الدراسة أعدت ال ،"كلیة بورتسودان التقنیة طلبةكترونیات لدى مقرر اإلل

تم تطبیق الدراسة على كما ، وأعدت اإلختبار التحصیلي ،كترونیاتلحقیبة تعلیمیة في مادة اإل

المجموعة  ،موزعین على مجموعتین طالباً  48طلبة الهندسة الكهربائیة حیث بلغت عینة الدراسة 

والمجموعة الضابطة التي تم تدریسها بالطریقة  ،التجریبیة التي درست باستخدام الحقیبة التعلیمیة

كترونیات في مقرر اإللتوصلت الدراسة لوجود فروق ذات داللة احصائیة في التحصیل . التقلیدیة

  .حیث تفوقت المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة
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معلومات كما قام قسم الدراسات في مركز الملكة رانیا العبد اهللا لتكنولوجیا التعلیم وال

بدراسة أثر استخدام حقیبة انتیل في تدریس الریاضیات على تحصیل طلبة الصف التاسع ) 2009(

زیعها حیث تم اختیار عینة قصدیة وتو  ،طالب وطالبة ) 100(تكونت عینة الدراسة من ، األساسي

مجموعتان تجریبیتان  تم تدریسهما وحدة المثلثات بحقیبة انتیل  :أربع مجموعات إلىعشوائیًا 

داة الدراسة باختبار تحصیلي من تمثلت أ ،المعتادةومجموعتان ضابطتان تم تدریسهما بالطریقة ،

  .نوع اإلختیار من متعدد

بة وجود فروق ذات داللة  احصائیة في التحصیل القبلي بین طل إلىخلصت الدراسة 

ووجود فروق ذات داللة   ،عزى لجنس الطلبة ولصالح اإلناثریبیة والضابطة تالمجموعة التج

عزى لطریقة التدریس بة المجموعة التجریبیة والضابطة تاحصائیة في التحصیل البعدي بین طل

كما أوصت الدراسة بزیادة اإلهتمام بتطبیق  .ولصالح الطلبة الذین درسوا باستخدام حقیبة انتیل

كتروني أثر التعلیم اإلل حولالغرفة الصفیة واجراء المزید من البحوث والدراسات  حقائب انتیل داخل

  .في تحصیل الطلبة واتجاهاتهم نحو المواد التعلیمیة المحوسبة

عن أثر حقیبة تعلیمیة مبرمجة على تعلم المهارات  بالبحث) 2010(وقامت احریز

استخدمت  ،األساسیة في الكاراتیه للمبتدئین في سلطنة عمان كوسیلة مساعدة في عملیة التعلم

بلغ عدد  ،وتم اختیار العینة قصدیا من المنتسبین في نادي قلب السد ،الباحثة المنهج شبه التجریبي

أظهرت نتائج الدراسة أن الحقیبة التعلیمیة  ،مجموعتین إلىیمهم تم تقس ،العباً ) 40(أفراد العینة 

و أوصت الباحثة  ،المبرمجة أسهمت في ظهور تحسن في المستوى المهاري ألداء عینة الدراسة

بضرورة تبني الحقیبة التعلیمیة المبرمجة والتوسع في تصمیم حقائب مشابهة في مختلف األلعاب 

  .الریاضیة
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میة تن قیاس فاعلیة حقیبة تعلیمیة محوسبة في إلىسعت  بدراسة) 2010(وقامت الكلباني 

تجاه لدى طالبات الصف العاشر في سلطنة النحو والصرف واألداء اللغوي واالبعض مفاهیم 

اعدت الباحثة مقیاسًا التجاهات طالبات الصف العاشر نحو المفاهیم النحویة والصرفیة  ،عمان

أحدثته دراسة الحقیبة التعلیمیة المحوسبة المقترحة في تعدیل بهدف الكشف عن التأثیر الذي 

كما أعدت الباحثة حقیبة تعلیمیة  ،اتجاهات الطالبات السلبیة نحو دراسة المفاهیم النحویة والصرفیة

) 28(حیث بلغ عدد المجموعة التجریبیة ، طالبة) 59(محوسبة تم تطبیقها على عینة بلغ عددها 

وبلغ عدد  ،حدات النحویة الصرفیة باستخدام الحقیبة التعلیمیة المحوسبةطالبة تم تدریسها الو 

  . المعتادةیسهن بالطریقة ر طالبة تم تد) 31(المجموعة الضابطة 

الضابطة : في اتجاهات طالبات المجموعتین اً وجود فرق دال احصائی إلىتوصلت الدراسة 

والتجریبیة نحو دراسة النحو والصرف في التطبیق البعدي لمقیاس اإلتجاه ولصالح المجموعة 

دور الحقیبة التعلیمیة المحوسبة في زیادة فاعلیة الطالبات  إلىكما خلصت الدراسة . التجریبیة

قبالهن على حصص النحو والصرف  ،مقررةهن من المفاهیم النحویة والصرفیة النللتعلم وتمك وإ

مما عزز لدیهن التعلم الذاتي وتحقیق  ،واستمتاعهن بالبدائل التعلیمیة المقترحة في الحقیبة ،بشغف

المقرر بالطریقة  تي درسنالاألمر الذي لم یتسن لطالبات المجموعة الضابطة ال ،درجة اإلتقان

إستخدام الحقائب التعلیمیة المحوسبة في تدریس أوصت الباحثة بأهمیة التوسع في و ، المعتادة

جراء المزید من الدراسات والبحوث في تصمیم الحقائب التعلیمیة  ،مختلف المواد الدراسیة  وإ

  .المحوسبة

التحقق من الفعالیة النسبیة للمحاكاة العلمیة  إلى )Udo 2011(كما هدفت دراسة أودو 

عند  ،القائمة على الحاسوب على مدى تحصیل طلبة المرحلة الثانویة في مادة الكیمیاء  في نیجیریا



72 
 

طالبا وطالبة في ) 89( وبلغ عدد أفراد عینة الدراسة ،مقارنتها باإلكتشاف الموجة والطریقة التقلیدیة

ثلت أداة الدراسة في اختبار تحصیلي لقیاس تحصیل الطلبة في تم ،مدرسة في مدارس نیجیریا

  .التركیبات الكیمیائیة

كشفت نتائج الدراسة على أن الذین درسوا باستخدام المحاكاة بواسطة الحاسوب كان أداؤهم أفضل 

ولكن النتائج كانت مقاربة بطریقة  ،بكثیر من المجموعة التي درست باستخدام الطریقة التقلیدیة

 ،فعالیة اإلكتشاف الموجهمتقاربة مع أي أن فعالیة المحاكاة باستخدام الحاسوب  ،اإلكتشاف الموجه

الحدیثة ویستخدموا الحاسوب في  طرائقكما أوصت الدراسة معلمي الكیمیاء بأن یتكیفوا مع ال

  .مفاهیم الكیمیاء تدریس 

التعرف على أثر استخدام حقیبة تعلیمیة  هدفها كان )2012( دراسة یميالخوالدة والتم وأجرى    

محوسبة في التحصیل الفوري والمؤجل للمفاهیم الفقهیة في مادة التربیة اإلسالمیة لدى طلبة الصف 

تم تطویر اختبار . طالبًا وطالبة) 141(تكونت عینة الدراسة من . السادس األساسي في األردن 

  .من متعدد لقیاس أثر التحصیل الفوري والمؤجل من نوع اإلختیار 

وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة : اآلتیةوقد أظهرت الدراسة النتائج 

)0.05≥α ( في التحصیل الفوري والمؤجل للمفاهیم الفقهیة لطلبة الصف السادس في مبحث التربیة

 كما. التي درست باستخدام الحقیبة المحوسبةاإلسالمیة تعزى لطریقة التدریس لصالح المجموعة 

تبني استخدام حقیبة محوسبة في تدریس التربیة اإلسالمیة وتدریب المعلمین أوصت الدراسة ب

  .والطلبة على استخدامها
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  : راسة الحالیة منهاموقع الدملخص الدراسات السابقة و 

معرفة أثر استراتیجیة البیت  إلىتنوعت أهداف الدراسات السابقة، فبعضها كان یهدف 

) 2005(ودراسة المزروع  ،)Hackney and Ward, 2002(دراسة الدائري على التحصیل مثل 

وعلى تنمیة مهارات ماوراء المعرفة مثل ودراسة  ،)2011(وبقاء اثر التعلم  مثل دراسة الجنیح

 Ward and Wandersee) ,وعلى تعلم المفاهیم العلمیة مثل وارد وواندیرسي ،)2005( المزروع

وعلى تنمیة المفاهیم العلمیة ومهارات التفكیر المنظومي مثل  ،)Ward, 1999(دراسة و   2002) 

، وعلى تنمیة المفاهیم الجغرافیة ومهارات التفكیر البصري مثل )2013(دراسة مهنا

 الجنیحواختیار  بعض الدراسات عینتها من المرحلة اإلعدادیة مثل دراسة ) 2012(الكحلوت

ركزت الدراسات السابقة في  ،)Ward and Wandersee, 2002( ووارد وواندیرسي) 2011(

صعوبات التعلم ومنخفضي  ويذ طلبةالصفوف العلیا و  طلبةو دراساتها على مادة األحیاء والعلوم 

الدراسة الحالیة على تقصي فعالیة استراتیجیة البیت الدائري على التحصیل  ركزتالتحصیل بینما 

  .العلوم الحیاتیة مادة نحو طالبات الصف التاسعوعلى اتجاهات 

  :مایأتي حقیبة تعلیمیة مبرمجه أو محوسبة تبین تناولت التي الدراسات بعدعرض

منها  ،محوسبة على متغیرات متعددةتنوعت بعض الدراسات السابقة في تقصي أثر حقیبة تعلیمیة 

ودراسة  ،)2008(ودراسة الحوامدة وعاشور ،)2012( على التحصیل مثل دراسة الخوالدة والتمیمي

وعلى تنمیة المفاهیم الفقهیة  للتربیة ، Gunn and Pitt,2003)( ودراسة ،)2005(أبو زینة 

النحو والصرف في اللغة العربیة مثل ومفاهیم ، )2012( اإلسالمیة مثل دراسة الخوالدة والتمیمي

والفیزیاء مثل ، )2008(الحوامدة وعاشور وفي اللغة العربیة مثل دراسة، )2010(دراسة الكلباني

وتعلم  )2007( وعلى التعلم المعرفي والمهاراتي في كرة الطائرة لحسین ،)2005( دراسة أبو زینة



74 
 

حالیة تقصت أثر التدریس نما الدراسة البی ،)2010(المهارات األساسیة في الكاراتیه الحریز

للصف ) األحیاء( الحیاتیةالبیت الدائري وحقیبة تعلیمیة محوسبة لمادة العلوم باستخدام مخطط 

  .التاسع

كما تناولت بعض الدراسات أثر استخدام حقیبة تعلیمیة عادیة على تنمیة مهارات الخط 

والتحصیل واإلحتفاظ بالتعلم واكتساب عملیات  ،)2009( العربي والتحصیل مثل دراسة البطریخي

  .)2007(مثل دراسة المطوع  طلبةالعلم واتجاهات ال

وتناولت بعض الدراسات أثر استخدام الحاسوب في التعلیم على التحصیل واإلحتفاظ لمادة الفیزیاء 

) Udo,2011(استخدام المحاكاه بالحاسوب على مادة الكیمیاء و  ،)Kara, 2008( كدراسة كارا

معرفة فعالیة برنامج بالوسائط المتعددة على تنمیة  إلىالتي هدفت ) 2006(ودراسة أبو زایدة 

  .المفاهیم الصحیة والوعي الصحي

  :الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة باآلتي فادتستأ

 اإلستعانة بتنظیم وكتابة األدب النظري.  

  البیت الدائرياستراتیجیة مخطط تلخیص خطوات ومراحل تنفیذ.  

 مخطط البیت الدائري ستراتیجیةكیفیة تطبیق ا.  

  البیت الدائري مخططمعاییر تقییم. 

 استخالص فوائد وممیزات هذه اإلستراتیجیة وتمیزها عن بقیة المخططات المفاهیمیة. 

  وحوسبتهاخطوات تصمیم الحقیبة التعلیمة  إلىالتعرف. 

  للحقیبةبناء اإلختبارات والتقویمات الذاتیة.  
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  :ممیزات الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

 وهي  تمیزت الدراسة الحالیة باستخدام استراتیجیة حدیثة وألول مرة تطبق في األردن

  . على حد علم الباحثة -استراتیجیة مخطط البیت الدائري

 وهما البیت الدائري وحقیبة تعلیمیة  لتدریس مادة العلوم الحیاتیة استخدام استراتیجیتین

  .محوسبة 

 نحو مادة العلوم الحیاتیة الطالبات اتجاهستراتیجیتین على قیاس مدى تأثیر اال.  
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

تقصي فعالیة استخدام مخطط البیت الدائري وحقیبة تعلیمیة محوسبة في  إلىهذه الدراسة  هدفت

ولتحقیق . تدریس مادة العلوم الحیاتیة وأثرهما في تحصیل طالبات الصف التاسع واتجاهاتهن نحوها

. الفصل السابقهذا الهدف تمت مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة في 

زمة الوالخطوات ال ،جرى بها اختیار أفراد الدراسةتم وصف اإلجراءات التي  قدف أما في هذا الفصل

وكذلك المعالجة اإلحصائیة وتصمیم  ،للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة التي سیتم استخدامها

  وفي مایلي توضیح لذلك ،الدراسة

  :منهج الدراسة المستخدم

 ،مجموعة تجریبیة: ثالث مجموعاتب Quasi Exper. Designتم استخدام المنهج شبه التجریبي 

تم تدریسها ومجموعة تجریبیة  ،البیت الدائريتم تدریسها مادة العلوم الحیاتیة باستخدام مخطط 

تم تدریسها بالمادة نفسها ومجموعة ضابطة  ،تعلیمیة محوسبةبالمادة نفسها باستخدام حقیبة 

  .بالطریقة التقلیدیة

  :أفراد الدراسة

من  على ثالث مدارس لإلناث تضم طالبات الصف التاسع عینة قصدیة اشتملتتم اختیار 

، وتم اختیار شعبة واحدة عشوائیا من شعب المدارس الخاصة في محافظة عمان لواء العاصمة

لتمثل  ،ثالث مجموعات إلىكما تم توزیعها عشوائیًا ،الصف التاسع األساسي من كل مدرسة مختارة

التجریبیة التي تم تدریسها وحدة مختارة من مادة العلوم الحیاتیة للصف  الشعبة األولى المجموعة
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وتمثل الشعبة الثانیة المجموعة التجریبیة التي تم تدریسها  ،التاسع باستراتیجیة مخطط البیت الدائري

 ومثلت ،الوحدة المختارة  نفسها من مادة العلوم الحیاتیة للصف التاسع بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة

، حیث تكون المعتادة بالطریقةتم تدریسها الوحدة نفسها التي  الضابطهثالثة المجموعة الشعبة ال

  .طالبة من المدارس الثالث) 77( أفراد الدراسة من 

  توزع أفراد الدراسة حسب المجموعة والمدرسة): 7(جدول 

  العدد  المدرسة  المجموعة  الرقم
1  

 التجریبیة االولى
 الثانویة اإلسالمیةالكلیة العلمیة 

 للبنات
30 

للبنات الثانویة العالمیة المنهل التجریبیة الثانیة  2  24 

للبنات الثانویة الدولیة اإلتحاد الضابطة  3  23 

  77  المجموع

  

  :أدوات الدراسة

األولى ،لجمع البیانات أسئلة الدراسة والتحقق من فرضیاتها قامت الباحثة باعداد أداتین عنلإلجابة 

اختبار تحصیلي  لقیاس مدى التحصیل عند أفراد الدراسة من طالبات الصف التاسع  تمثلت في

إعداد مقیاس اإلتجاه لقیاس اتجاهاتهن نحو  والثانیة األساسي في وحدة مختارة من مادة العلوم

  .وفیما یلي توضیح لهاتین األداتین ،المادة نفسها
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 :أوًال اإلختبار التحصیلي

طالبات الصف التاسع األساسي على  لدىاقتصر هذا اإلختبار على قیاس التحصیل 

المعرفة والفهم : لألهداف التربویة وهي  Bloomماألولى من مستویات بلو  األربعةالمستویات 

بالطریقة التي اقترحها جرونلند  باالستعانة وقامت الباحثة بإعداد هذا اإلختبار ،والتحلیل ،والتطبیق

)Grounlund (عند تصمم اإلختبار والتي تتلخص بالخطوات اآلتیة:  

 تحدید هدف اإلختبار.  

  المراد قیاسهاالمتوقعة و كتابة نتاجات التعلم.  

 تكوین الئحة المواصفات لإلختبار.  

 1(ملحق تكوین اإلختبار اعتمادًا على الئحة المواصفات واألهداف التدریسیة المحددة(.  

  :التحصیليخطوات بناء اإلختبار 

  :تحدید المادة الدراسیة 1)  

 ،من كتاب العلوم الحیاتیة للصف التاسع) جسم اإلنسان وصحته( تم اختیار الوحدة الثالثة 

واعطاء كل فصل ثقال نسبیًا لكل فصل بناء على عدد  ،فصول أربعة إلىالجزء الثاني وتم تقسیمه 

  .الحصص لكل فصل

  : تحدید الهدف من اإلختبار) 2

  م العلوم الحیاتیة وفق مستویات بلو قیاس مدى تحصیل طالبات الصف التاسع لمادة

 ).تحلیل ،تطبیق ،فهم،تذكر(المعرفیة 

 مدى أثر الحقیبة التعلیمیة المحوسبة في تنمیة التحصیل للكشف عن. 
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  التي درست باستراتیجیة مخطط (  تحصیل طالبات المجموعة التجریبیة في الفرقحساب

) التي درست بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة(  وبین المجموعة التجریبیة الثانیة) الدائريالبیت 

  ).المعتادةالتي درست بالطریقة (  والمجموعة الضابطة

  :صیاغة فقرات اإلختبار )3

 الفقرة تكونتبحیث  ،من متعدد االختیارمن نوع فقرة ) 40(من مكون قامت الباحثة ببناء اختبار 

 فقرات وقد راعت الباحثة عند صیاغة ،مثل اإلجابة الصحیحةی اهاحدإ ،أبدال ةمن مقدمة واربع

  : اإلختبار اآلتي

 الوضوح وخلو الفقرات من الغموض.  

 الدقة العلمیة واللغویة.  

  1( المواصفات ونتاجات التعلم في صیاغة الفقرات ملحق رقم  جدولاإلعتماد على .(  

 باسلوب عشوائي األبدالصحیحة بین توزیع مواقع اإلجابة ال. 

 :تحدید تعلیمات اإلختبار )4

 بأربعةتم وضع تعلیمات اإلختبار بهدف شرح طریقة اإلجابة ووضع مثال كنموذج لسؤال      

  .لتسهیل مهمة الطالبات عند اإلجابة على األسئلة أبدال

  :صدق اإلختبار التحصیلي )5

وجدول مع األهداف،  بصورته األولیة عرض فقـرات االختبـار تمالتـأكد من صدق االختـبار  بغرض

للحصول على صدق  االختصاصمن ذوي ) 10(، ملحق رقمعلى عدد من المحكمینالمواصفات 

الصحة العلمیة و  ،لألهداف المعرفیة االختبارتمثیل فقرات  والستطالع آرائهم حول مدى ،االختبار

 إلىوقد أشار المحكمون  .الفقرات بالمحتوى واألهداف مدى ارتباطو  ،واللغویة لفقرات اإلختبار
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وحذف بعض األسئلة  ،تعدیل في صیاغة بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحا وتغییر بعض البدائل

تعدیل بعض ب المحكمونولذلك قامت الباحثة بتعدیل ما أوصى به  فقرات،) 4(إذ بلغت  ،لصعوبتها

هذه فقرة، وبعد تعدیل الفقرات عدت  )36(كون من ، وقد أصبح اإلختبار مبعضها حذفو الفقرات 

  .الطالبات عني صالحیته لقیاس تحصیل مما ی المالحظات دلیل صدق لمحتوى االختبار

  :ثبات اإلختبار )6

على عینة استطالعیة  من خارج عینة بعد التأكد من صدق محتواه  تم تطبیق اإلختبار التحصیلي 

التأكد من معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار طالبة وذلك بهدف ) 30(مكونة من  الدراسة

  .معامل ثباتهحساب و 

  :وُحسب معامل الصعوبة وفقًا للمعادلة اآلتیة 

  % 100×   عدد اإلجابات الصحیحة على الفقرة=  معامل الصعوبة 

  في المجموعتین طلبةعدد ال                        

، أما القدرة التمییزیة للفقرات  فقد تم حسابها )0.79 –0.26(تراوحت معامالت الصعوبة بین حیث 

  وفقًا للمعادلة اآلتیة 

  عدد اإلجابات الصحیحة      عدد اإلجابات الصحیحة
  في الفئة الدنیا__       في الفئة العلیا       

  %100× ــــــــــــــــــــــ             =     معامل التمییز 
  إحدى المجموعتین طلبةعدد 

 جمیع فقرات اإلختباراعتمدت وبذلك  )0.59–0.30(بین  معامالت التمییز حیث تراوحت    

أعطیت كل فقرة عالمة واحدة، وبلغت العالمة القصوى لالختبار و فقرة ) 36( البالغة التحصیلي
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ن الملحق عالمة، ) 36( فقرة من فقرات  معامالت الصعوبة ومعامالت التمییز لكل)  2( ویبیّ

 KR)20(، ثم تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كودر ریتشاردسون ياالختبار التحصیل

وعدت هذه القیمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة، ووضع ) 0.82(، وقد بلغ معامل الثبات  20

 ).1(االختبار بصورته النهائیة ملحق رقم 

  مقیاس اإلتجاه: ثانیاً 

 ،ادة العلوم الحیاتیة تجاهات طالبات الصف التاسع نحو مالقامت الباحثة ببناء مقیاس 

  :الخطوات اآلتیةعلى  وذلك بناًء 

 نحو المواد التعلیمیة بصورة عامة ونحو مادة العلوم  االتجاهاتأدوات قیاس  بعض مراجعة

   .بصفة خاصة

 الدراسة هاعلى األدب النظري والدراسات السابقة  الذي استندت الی طالعاإل.  

 ،االتجاهوقد تكون مقیاس  بناء أداة مقیاس اإلتجاه نحو العلوم الحیاتیة للصف التاسع 

وتم إعداده  سلبیة، فقرات) 5(فقرة ایجابیة، و)  30(، بواقع  )35(صورته األولیة من ب

أوافق بشدة، أوافق، : وبتدریج خماسي ) Likert Techniqueلیكرت(باستخدام أسلوب 

  :على النحو اآلتي محاید، معارض، معارض بشدة

وذلك بمراجعة بعض  مادة العلوم الحیاتیةالتي تشكل عناصر االتجاه نحو  المجاالتتحدید  :أوالً 

 رئیسةال المجاالت، وقد تم تحدید مادة العلومالدراسات التي طورت مقاییس في االتجاهات نحو 

  :للمقیاس على النحو اآلتي

  .اتجاه الطالبات نحو طبیعة مادة العلوم الحیاتیة واالستمتاع بها
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  .اتجاه الطالبات نحو قیمة مادة العلوم الحیاتیة وأهمیتها

  .اتجاه الطالبات نحو تعلم مادة العلوم الحیاتیة

  .اتجاه الطالبات نحو معلم مادة العلوم الحیاتیة

 مجالقرات المقیاس في صورته األولیة، حیث تم تجمیع كل الفقرات المتعلقة بكل كتابة ف:  ثانیاً 

فقرة موزعة على أبعاد )  35( المقیاس مع بعضها البعض، وبذلك تكون المقیاس من  مجاالتمن 

  .المقیاس

  :صدق مقیاس اإلتجاه

 یصورته األولیة تم عرضهأداة مقیاس اإلتجاه نحو مادة العلوم الحیاتیة  للتأكد من صدق

القتراح ما یرونه ) 11(ملحق رقم على مجموعة من المحكمین من ذوي اإلختصاص والخبرة 

وفي ضوء اقتراحاتهم تم  ،مناسبا من آراء وانعكاسات حول الفقرات أو تعدیل ماهو موجود فیها

المقیاس وفقًا على بإجراء التعدیل ة الباحث تحیث قام .الفقرات السلبیةتعدیل بعض الفقرات وحذف 

المقیاس في صورته  عدد فقرات أصبحوقد وبذلك تحقق الصدق للمقیاس،  لمالحظات المحكمین،

توزع فقرات المقیاس ) 8(، ویوضح الجدول اآلتي جدول)3(كما في الملحق رقم فقرة) 30( النهائیة

  :األربعةمجاالته على 

  الحیاتیة مادة العلومتوزیع فقرات مقیاس االتجاهات نحو ): 8(جدول 

  أرقام الفقرات  المقیاس مجاالت
  1،2،3،4،5،6،7اتجاه الطالبات نحو طبیعة مادة العلوم  

  8،9،10،11،12،13،14اتجاه الطالبات نحو قیمة مادة العلوم 
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  15،16،17،18،19،20،21،22،23،24اتجاه الطالبات نحو تعلم مادة العلوم  
  25،26،27،28،29،30اتجاه الطالبات نحو معلم مادة العلوم 

  

  :ثبات مقیاس اإلتجاه

مقیاس لیكرت الخماسي  المقیاس بصورته النهائیة باتباعلحساب معامل الثبات تم تطبیق 

على عینة استطالعیة من طالبات الصف التاسع األساسي من خارج أفراد عینة الدراسة للمرة 

األولى، ومن ثم إعادة عرض األداة على العینة نفسها للمرة الثانیة بعد أسبوعین من عرضها للمرة 

، اإلستطالعیة في المرتین األولى ومن ثم حساب معامل ارتباط بیرسون بین استجابات آراء العینة

باستخدام معادلة  على التطبیق األولتم حساب معامل الثبات  ، كما)0.84(والذي بلغ مقداره 

حیث وجد أن معامل ثبات مقیاس االتجاهات للدرجة الكلیة  (Cronbach Alpha)كرونباخ الفا 

التالي یبین معامالت  واعتبر هذا المعامل كافیًا ألغراض هذه الدراسة، والجدول) 0.88(یساوي

  .الثبات

  معامالت الثبات لمجاالت اإلتجاه نحو مادة العلوم الحیاتیة: )9(جدول 

  كرنباخ الفا المجال
معامل ارتباط 

  بیرسون

 0.79 0.85  اتجاه الطالبات نحو طبیعة مادة العلوم الحیاتیة واالستمتاع بها

 0.82 0.82  وأهمیتهااتجاه الطالبات نحو قیمة مادة العلوم الحیاتیة 

 0.86 0.86  اتجاه الطالبات نحو تعلم مادة العلوم الحیاتیة
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 0.85 0.84  اتجاه الطالبات نحو معلم مادة العلوم الحیاتیة

 0.84 0.88  الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاهات 

 

  :تصحیح المقیاس

  :تم تحدید طریقة تصحیح المقیاس على النحو اآلتي

  تحدید خمسة خیارات أمام كل فقرة من فقرات المقیاس، وعلى المستجیب أن یختار واحدة

  .أرفض بشدة. ، أرفضمحایدأوافق بشدة، أوافق، : منها وهي

 خصیص عالمة واحدة لكل إشارة تدل على أرفض بشدة، وعالمتین على كل إشارة تدل ت

ربع عالمات على كل وأ محایدعلى أرفض، وثالث عالمات على كل إشارة تدل على 

إشارة تدل على أوافق، وخمس عالمات على كل إشارة تدل على أوافق بشدة، وبذلك تكون 

  ). 100 – 20( العالمة على المقیاس تتراوح بین 

  :)2004،الحیلة(،)2013،سالمة(خطوات إعداد الحقیبة التعلیمیة المحوسبة

وقد راعت األسس  ،التعلیم الخصوصي على برمجةالمحوسبة اعتمدت الباحثة في تصمیم الحقیبة 

  :صاحب النظریة السلوكیة وفق الخطوات اآلتیة والمبادئ التي وضعها العالم سكنر

  تحدید األهداف العامة والخاصة من المادة التعلیمیة وصیاغتها بوضوح ودقة وبعبارات

 .قابلة للقیاس 

  یناسب األهداف العامهبحیث ) وحدة جسم اإلنسان وصحته(تحدید المادة التعلیمیة،  

 .بالرجوع للكتاب المدرسي ودلیل المعلم ومعلمي المادة وبعض المراجع العلمیة
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 أي كتابة سیناریو المادة التعلیمیة بعد تجزئتها لوحدات نمطیة ثم  ،كتابة إطارات البرنامج

 ،وهي المعلومات ،وتتكون كل وحدة نمطیة من ثالث مكونات أساسیة ،لدروس صغیرة

وقد تم اتباع البرمجة  ،اإلستجابات التي یتبعها التغذیة الراجعة والتعزیز الفوريو  ،ثیراتالمو 

وبعد ذلك  ،الخطیة التي تتمیز بمرور أسئلة بعد كل اطار وعلى المتعلم ٌاإلستجابة لألسئلة

فإذا كانت اجابته صحیحة یتم التعزیز بكلمة  ،یضغط عل زر لتظهر نتیجة اإلجابات

تظهر كلمة لألسف  ،أما إذا كانت اجابته غیر صحیحة ،صوت ترحیب أحسنت مع سماع

 . اجابتك خاطئة مع سماع صوت ممیز لذلك

 تجمیع الصور المناسبة لكل درس وجمع الفیدیوهات والفالشات المحققة ألهداف الدروس. 

  وبدیل یعرض  ،بدیل یعرض التص المكتوب والفیدیوهات والصور ،بدیلینبتصمیم الدروس

 .خرائط ذهنیة وتسجیالت صوتیة  على شكلالتعلیمیة  المادة

  تصمیم الخرائط الذهنیة لكل درس باستخدام برنامجX Mind Map . 

 أسئلة اإلختبارات الذاتیة والتقویم القبلي والتقویم البعدي والتقویمات الذاتیة بالرجوع ة صیاغ

 .أهداف الوحدات النمطیة إلى

 دام تسجیل شرح للخرائط الذهنیة باسستخRecorder. 

  أهداف الوحدات النمطیة إلىاعداد األنشطة اإلثرائیة المناسبة بالرجوع. 

 طباعة المادة التعلیمیة وحوسبتها باستخدام لغةHtml 

  تحكیم الحقیبة التعلیمة المحوسبة من خالل مجموعة من المحكمین من ذوي اإلختصاص

 .)9(ملحق رقم  في تكنولوجیا التعلیم  وعلوم األحیاء
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 حیث تم تجریب البرنامج على عینة عشوائیة وتعدیله بناء على  ،تجریب البرنامج وتعدیلة

 .ماتم الحصول علیه من تغذیة راجعة من الطلبة

 لتطبیق الدراسة بالحقیبة  ،نسخ الحقیبة المحوسبة على كمبیوترات مختبر الحاسوب للمدرسة

 ).8(،) 7(، ملحق رقم على المجموعة التجریبیة الثانیة

وقد استعانت الباحثة بالبرامج اآلتیة لبناء الحقیبة التعلیمیة المحوسبة في وحدة جسم 

  :اإلنسان وصحته

  برنامجMicrosoft Office Publisher لعرض المادة التعلیمیة.  

  برنامجQuiz Creator  النشاء التقویمات الذاتیة واإلختبارات الذاتیة اإلختبار القبلي

  .واإلختبار البعدي

  برنامجX Mind Map  لتصمیم الخرائط الذهنیة للدروس.  

  المسجل الصوتيRecorder  

  برنامجWard  لعرض األنشطة اإلثرائیة  . 

  :والخطط التدریسیة إعداد دلیل المعلم

الخطط التدریسیة باستخدام خطوات استراتیجیة مخطط و ) 4(دلیل المعلم ملحق رقم تم إعداد

وقد  ،)5(ملحق رقم  للصف التاسع المتوسط جسم اإلنسان وصحتهالبیت الدائري لتدریس وحدة 

 بحیث تموالتمهید لكل درس وخطوات التنفیذ  ،على أهداف الدروس الخاصة الخطط تاشتمل

 ،كما اشتمل على الوسائل والصور الالزمة والتقویم التكویني ،تحدید دور المعلم ودور الطالب

من  وقد تم عرضه على مجموعة من المحكمین ،ثرائیةوأوراق العمل اإل ،والواجبات المنزلیة

وصحة تطبیق خطوات  ،للتأكد من صحة األهداف) 12( ملحق رقم ذوي الخبرة واإلختصاص
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، كما تم تدریب معلمة مادة العلوم ئلة التقویم التكویني مع األهدافومناسبة أس ،اإلستراتیجیة

بیق الخطة التدریسیة باستراتیجیة مخطط الحیاتیة للمجموعة التجریبیة األولى على كیفیة تط

  .البیت الدائري

  :تصمیم الدراسة

  :الدراسة على المتغیرات اإلتیة اشتملت

  :ثالثة مستویات هي ة التدریس ولهاستراتیجی: المتغیر المستقل - 1

 استراتیجیة التدریس بمخطط البیت الدائري  

 التدریس بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة  

 المعتادة الطریقة.  

 المتغیرات التابعة - 2

 التحصیل  

 مستویات(مجاالت  ، وله أربعةاإلتجاه:( 

  .اتجاه الطالبات نحو طبیعة مادة العلوم الحیاتیة واالستمتاع بها

  .اتجاه الطالبات نحو قیمة مادة العلوم الحیاتیة وأهمیتها

  .اتجاه الطالبات نحو تعلم مادة العلوم الحیاتیة

  .العلوم الحیاتیةاتجاه الطالبات نحو معلم مادة 
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  :اآلتيكن تلخیص تصمیم الدراسة بالرموز ویم

O1   X1   O2 

O1   X2   O2  

O1            O2 

O1 :التحصیل أو اإلتجاه القبلي  

O2 :التحصیل أو اإلتجاه البعدي  

X1 : التدریس بمخطط البیت الدائري(المجموعة التجریبیة األولى(  

X2 : بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة التدریس(المجموعة التجریبیة الثانیة(  

  )المعتادة بالطریقةالتدریس ( المجموعة الضابطة :  

  إجراءات الدراسة

  :تضمنت اجراءات الدراسة الخطوات اآلتیة .1

 .مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة .2

 .تحدید أفراد الدراسة .3

 .التاسعإختیار وحدة تدریسیة من مادة العلوم الحیاتیة للصف  .4

 .إعداد اختبار تحصیلي .5

 .إعداد مقیاس لإلتجاه نحو مادة العلوم الحیاتیة .6

 .إعداد الخطة التدریسیة في مادة العلوم الحیاتیة حسب استراتیجیة مخطط البیت الدائري .7
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 .إعداد الحقیبة التعلیمیة المحوسبة في مادة العلوم الحیاتیة .8

 . الحصول على إذن رسمي بتطبیق الدراسة .9

مجموعات الدراسة  إلىتقدیم اإلختبار التحصیلي القبلي ومقیاس اإلتجاه القبلي  .10

 .الثالث

 .الدائري وبالحقیبة التعلیمیة المحوسبة لمخطط البیتالتدریسیة  الخطة تطبیق .11

تقدیم اختبار التحصیل البعدي ومقیاس اإلتجاه البعدي إلى مجموعات الدراسة  .12

  .الثالث

 .وجمع النتائج في جداول خاصة اإلتجاه ومقیاس التحصیلي تصحیح اإلختبار .13

 .SPSSتحلیل النتائج باستخدام الرزم اإلحصائیة  .14

 .عرض النتائج .15

صدار التوصیات .16  .مناقشة النتائج وإ

الباحثة عمل الطالبات أثناء تطبیق كل من استراتیجیة البیت الدائري والحقیبة التعلیمیة  وبمتابعة

  :الحظت الباحثة الصعوبات اآلتیة أثناء تنفیذ مخطط البیت الدائري ،المحوسبة

 ة بدقة ومهارةعسبصعوبة اتقان رسم البیت الدائري بقطاعاته ال.  

  ولكن  ،یم الجزئیة السبعة  في بدایة التطبیقهالطالبات صعوبة في استخراج المفاواجهت

 .على هذه الصعوبة بالتمرین المستمرتم التغلب 

 فبعض  ،ة صیاغة الجمل بشكل معبر ومختصر وبلغة واضحة وصحیحةصعوبة إعاد

 اآلخر والبعض ،الطالبات لم یستطعن الصیاغة بل اكتفین باعادة نسخ الجمل كما هي

ولقد تم معالجة هذه الصعوبة بتدریبهن على إعادة  ،بكلمات قلیلة لم توضح المعنى ىاكتف
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دیم أمثلة عدیدة في الدروس الثالثة الصیاغة ومساعدة المعلمة لهن لصیاغة الجمل وتق

 .األولى فقط

 المعلمة في قیام وقد تم معالجة هذه الصعوبة  ،صعوبة التعبیر عن المفاهیم الجزئیة بالرسم

ولكن بقیت هذه  ،طالع على صور الكتابج في البدایة على السبورة أو اإلنموذبرسم 

 .الصعوبة مستمرة لبعض الطالبات

  الطالبة البیت الدائري كوسیلة مساعدة لها هقصة تستخدم فیبة كتابة فقرات أو صعو. 

 ملل بعض الطالبات من استخدام مخطط البیت الدائري في نهایة تطبیق اإلستراتیجیة. 

 خجل بعض الطالبات من العرض الشفوي للمخطط. 

وقد  ،ستراتیجیةباستطالع آراء الطالبات بهذه اال ستراتیجیة قامت الباحثةهایة تطبیق االوفي ن

والبعض أبدین عدم الرضا  ،أبدى البعض عن رضاهن عن المخطط وخصوصا التعبیر بالرسم

 من الطالبات أما الغالبیة العظمى ،في القطاعات ناغة الجمل وكتابتهوالملل من الرسم واعادة صی

على تذكر  نجیة وعن مدى فعالیتها في مساعدتهعبرن عن سعادتهن من تطبیق هذه اإلستراتی

  .كما بدأت بعض الطالبات باستخدامها في دراسة بعض المواد األدبیة ،مات المعلو 

 ،لمجموعة التجریبیة الثانیة التي درست المادة بالحقیبة التعلیمیة المحوسبةلالباحثة  وبمتابعة

  :الحظت اآلتي

  تذمر بعض الطالبات في بدایة التطبیق من الحقیبة وعدم رغبتهن في قراءة المادة التعلیمیة

واعتبار أن اإلستماع لشرح الدرس من المعلم شفهیا أفضل  ،وتنفیذ التقویمات الذاتیة 

  .وأسهل لهن
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 ولعدم توافرها  ،خوف وقلق بعض الطالبات من عدم تذكر المعلومات المطروحة في الحقیبة

بكتابة ما یطرح علیها في الحقیبة من  من الطالبات ولذلك قامت فئه ،الكتاب المدرسيفي 

 .معلومات

 عند القیام  وخصوصاً  ، المحوسبة دراسة الحقیبة التعلیمیةتحمس الغالبیة من الطالبات ل

 .بالتقویمات الذاتیة واإلختبارات الذاتیة والحصول على التغذیة الراجعة الفوریة

 حقیبة المحوسبة كان أقل من زمن تطبیق مخطط البیت الدائريزمن تطبیق ال.  

  :المعالجة اإلحصائیة

  :استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائیة اآلتیة

الدراسة واختبار فرضیاتها باستخدام تحلیل التباین  السؤال األول من أسئلة تم اإلجابة عن - 1

 ANCOVAالمشترك 

الدراسة واختبار فرضیاتها باستخدام تحلیل التباین  الثاني من أسئلة السؤالتم اإلجابة عن  - 2

 MANCOVAالمتعدد المشترك

  .معامل ارتباط بیرسون لحساب معامل ثبات مقیاس االتجاه - 3

 االتساق الداخلي لحساب معامل ثبات) 20(معامل اإلتساق الداخلي لكودر ریتشاردسون  - 4

  .التحصیلي لإلختبار
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  الفصل الرابع

  الدراسةنتائج 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

استخدام استراتیجیة مخطط تناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إلیها الدراسة لتعرف أثر      

وحقیبة تعلیمیة محوسبة على التحصیل واالتجاه نحو  مبحث العلوم  ،البیت الدائري في األردن

وفیما یأتي نتائج الدراسة بناء، . ، وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة، والتحقق من فرضیاتهاالحیاتیة

  : على أسئلتها

هل یختلف تحصیل طالبات الصف التاسع : النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ینص على: أوال 

حقیبة  ،بیت الدائرياستراتیجیة مخطط ال( في مادة العلوم الحیاتیة باختالف استراتیجیة التدریس

 ؟)المعتادةالطریقة  ،تعلیمیة محوسبة

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد       

استراتیجیة مخطط البیت ( استراتیجیة التدریس: البعدي، وفقا لمتغیرالتحصیل الدراسة على اختبار 

  یبین ذلك) 10(، والجدول )المعتادةالطریقة  ،حقیبة تعلیمیة محوسبة ،الدائري
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  ) 10(جدول  

 القبلي و المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد الدراسة على اختبار التحصیل
  .استراتیجیة التدریس: البعدي، وفقا لمتغیر

العالمة   العدد  استراتیجیة التدریس
  العظمي

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

مخطط البیت 

  الدائري
30 

36 

10.77 1.76 27.77 3.51 

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
24 12.00 3.02 26.67 2.91 

 6.29 22.57 3.28 11.35 23 المعتادةالطریقة 

       

أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على اختبار ) 10(یالحظ من الجدول           

البیت التحصیل البعدي، لطالبات المجموعة التجریبیة االولى اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة 

ألداء طالبات المجموعة البعدي ، وهو أعلى من المتوسط الحسابي )27.77(قد بلغ  الدائري

، )26.67(حقیبة تعلیمیة محوسبة والذي بلغ التجریبیة الثانیة اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة

لطالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن باستخدام الطریقة  البعدي وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي

ات داللة عند ، ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بین المتوسطات الحسابیة ذ)22.57(إذ بلغ  المعتادة
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) 11(الجدول  ،)ANCOVA(تم إجراء تحلیل التباین المصاحب ) α  =0.05(مستوى الداللة 

  یبین نتائج التحلیل

  )11( الجدول 

للفرق بین متوسطات أداء أفراد الدراسة على )  ANCOVA(نتائج تحلیل التباین المصاحب 
  .التدریساستراتیجیة : اختبار التحصیل البعدي، وفقا لمتغیر

  مصدر التباین
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحریة

  متوسط

  المربعات

  قیمة اإلحصائي

  )ف(

مستوى 
  الداللة

 0.132 2.315 43.714 1 43.714  االختبار القبلي

 0.000 9.633 181.925 2 363.851  االستراتیجیة

   18.885 73 1378.638  الخطأ 

    76 1796.701  المجموع 

، )9.633(بالنسبـة الستراتیجیة التدریس بلغت ) ف(أن قیمة ) 11( یالحظ من الجدول      

، مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات )0.000(وبمستوى داللة یساوي 

، وهذا یعني رفض الفرضیة الصفریة األولى على اختبار التحصیل البعديأداء مجموعات الدراسة 

في تحصیل ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى : ص علىوالتي تن

 ،مخطط البیت الدائري( طالبات الصف التاسع في مادة العلوم الحیاتیة تعزى الستراتیجیة التدریس

تم استخراج المتوسطات الحسابیة المعدلة، والتي كما  .)المعتادةوالطریقة  ،وحقیبة تعلیمیة محوسبة

  .اآلتي )12(الجدولتظهر في 
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  )12(الجدول 

التحصیل المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء أفراد الدراسة على اختبار 
  التدریسالبعدي تبعا لمتغیر استراتیجیة 

 المتوسط الحسابي العدد االستراتیجیة
  الخطأ

 المعیاري

 0.80 27.61 30  مخطط البیت الدائري

 0.90 26.86 24 محوسبةحقیبة تعلیمیة 

 0.91 22.57 23 المعتادةالطریقة 

أن المتوسط الحسابي المعدل ألداء أفراد الدراسة على اختبار ) 12( یالحظ من الجدول  

البیت التحصیل البعدي، لطالبات المجموعة التجریبیة االولى اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة 

من المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة التجریبیة ، وهو أعلى )27.61(قد بلغ  الدائري

، وأخیرًا جاء )26.86( حقیبة تعلیمیة محوسبة والذي بلغ الثانیة اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة

إذ بلغ  المعتادةالمتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن باستخدام الطریقة 

تم تطبیق اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة، والتي تظهر ومن أجل معرفة عائدیة الفروق  )22.57(

  اآلتي )13(في الجدول
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  )13(الجدول 

اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة للفروق بین متوسطات أداء أفراد الدراسة على اختبار التحصیل 
  استراتیجیة التدریس: البعدي، وفقا لمتغیر

  االستراتیجیة
مخطط البیت   

  الدائري
حقیبة تعلیمیة 

  محوسبة
  المعتادةالطریقة 

 22.57 26.86 27.61 المتوسط الحسابي

مخطط البیت 

  الدائري
27.61 - 0.75 

5.04* 

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
26.86  - 

4.29* 

 -   22.57 المعتادةالطریقة 

  ًالفرق دال احصائیا 

أن الفرق كان لصالح متوسط طالبات المجموعة التجریبیة ) 13( یالحظ من الجدول 

عند مقارنته مع متوسط طالبات البیت الدائري، االولى اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة 

وهذا ) 5.04(، إذ بلغ الفرق بین المتوسطین المعتادةاللواتي درسن بالطریقة  المجموعة الضابطة

، وكان الفرق كذلك لصالح متوسط طالبات المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتي الفرق دال اح صائیًا

 درسن باستخدام حقیبة تعلیمیة محوسبة، عند مقارنته مع متوسط طالبات المجموعة الضابطة

وهذا الفرق دال احصائیًا، ) 4.29(، إذ بلغ الفرق بین المتوسطین المعتادةاللواتي درسن بالطریقة 
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، )حقیبة محوسبة (والثانیة )البیت الدائري(لم یوجد فرق بین المجموعتین التجریبیتین االولى في حین

 .وهذا الفرق غیر دال احصائیاً ) 0.75(إذ بلغ الفرق بین متوسطیهما 

هل یختلف اتجاه طالبات الصف التاسع  :النتائج المتعلقة السؤال الثاني الذي ینص على: ثانیاً 

استراتیجیة مخطط البیت الدائري، حقیبة (الحیاتیة باختالف استراتیجیة التدریسفي مادة العلوم  

 ؟)المعتادةالطریقة  ،تعلیمیة محوسبة

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد الدراسة 

 ،استراتیجیة مخطط البیت الدائري( استراتیجیة التدریس: البعدي، وفقا لمتغیر على مقیاس االتجاه

  .یبین ذلك) 14(، والجدول )المعتادةالطریقة  ،حقیبة تعلیمیة محوسبة

  )14( الجدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد الدراسة على مقیاس االتجاه البعدي، وفقا 
 استراتیجیة التدریس: لمتغیر

 العدد المجموعة المجاالت

 التطبیق البعدي للمقیاس التطبیق القبلي للمقیاس

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

اتجاه الطالبات نحو 

طبیعة مادة العلوم 

 الحیاتیة واالستمتاع بها

 0.48 3.49 0.35 3.22 30 التجریبیة االولى

 0.47 3.59 0.39 3.27 24 التجریبیة الثانیة

 0.26 3.13 0.30 3.37 23 الضابطة
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اتجاه الطالبات نحو 

قیمة مادة العلوم 

 الحیاتیة وأهمیتها

 0.71 3.42 0.37 3.10 30 التجریبیة االولى

 0.76 3.53 0.47 3.26 24 التجریبیة الثانیة

 0.23 2.96 0.54 3.22 23 الضابطة

اتجاه الطالبات نحو 

تعلم مادة العلوم 

 الحیاتیة

 0.56 3.80 0.38 3.50 30 التجریبیة االولى

 0.54 3.93 0.30 3.58 24 التجریبیة الثانیة

 0.32 3.38 0.19 3.64 23 الضابطة

اتجاه الطالبات نحو 

معلم مادة العلوم 

 الحیاتیة

 0.65 3.72 0.36 3.59 30 التجریبیة االولى

 0.69 3.71 0.25 3.67 24 التجریبیة الثانیة

 0.39 3.64 0.23 3.61 23 الضابطة

الدرجة الكلیة لمقیاس 

 االتجاهات بعدي

 0.36 3.62 0.19 3.36 30 التجریبیة االولى

 0.34 3.71 0.21 3.45 24 التجریبیة الثانیة

 0.16 3.28 0.21 3.47 23 الضابطة

 

البعدي، لطالبات  أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على مقیاس االتجاه) 14( یالحظ من الجدول        

حقیبة تعلیمیة محوسبة قد بلغ  المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة

، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة التجریبیة االولى اللواتي درسن )3.71(
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، وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي لطالبات )3.62( والذي بلغ البیت الدائريباستخدام استراتیجیة 

كانت  ، ولمعرفة ما إذا)3.28(إذ بلغ  المعتادةالمجموعة الضابطة اللواتي درسن باستخدام الطریقة 

تم إجراء تحلیل ) α  =0.05(الفروق بین المتوسطات الحسابیة ذات داللة عند مستوى الداللة 

  .یبین نتائج التحلیل) 15(الجدول MANCOVA) (التباین المصاحب المتعدد 

  )15( الجدول 

للفرق بین متوسطات أداء أفراد الدراسة ) MANCOVA(نتائج تحلیل التباین المصاحب المتعدد 
  .استراتیجیة التدریس: مقیاس االتجاه البعدي، وفقا لمتغیرعلى 

  مصدر التباین
  مجموع

  المربعات

  درجات

  الحریة

  متوسط

  المربعات

  قیمة 

  )ف(

مستوى 
  الداللة

المتغیر 

 المصاحب

التطبیق القبلي 

 لمقیاس االتجاه

اتجاه الطالبات نحو طبیعة مادة العلوم الحیاتیة 

  واالستمتاع بها
0.000 1 0.000 0.000 0.970 

اتجاه الطالبات نحو قیمة مادة العلوم الحیاتیة 

  وأهمیتها
0.670 1 0.670 1.740 0.190 

 0.000 9.780 2.100 1 2.102  اتجاه الطالبات نحو تعلم مادة العلوم الحیاتیة

 0.190 1.780 0.640 1 0.635  اتجاه الطالبات نحو معلم مادة العلوم الحیاتیة

 0.010 8.380 0.700 1 0.702  الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاهات 

 المجموعة
اتجاه الطالبات نحو طبیعة مادة العلوم الحیاتیة 

  واالستمتاع بها
2.713 2 1.360 7.490 0.000* 
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اتجاه الطالبات نحو قیمة مادة العلوم الحیاتیة 

  وأهمیتها
4.688 2 2.340 6.100 0.000* 

 *0.000 10.870 2.340 2 4.673  نحو تعلم مادة العلوم الحیاتیةاتجاه الطالبات 

 0.730 0.320 0.110 2 225.  اتجاه الطالبات نحو معلم مادة العلوم الحیاتیة

 *0.000 17.020 1.430 2 2.854  الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاهات 

 الخطأ

اتجاه الطالبات نحو طبیعة مادة العلوم الحیاتیة 

  بهاواالستمتاع 
13.217 73 0.180   

اتجاه الطالبات نحو قیمة مادة العلوم الحیاتیة 

  وأهمیتها
28.072 73 0.390   

   0.220 73 15.700  اتجاه الطالبات نحو تعلم مادة العلوم الحیاتیة

   0.360 73 25.989  اتجاه الطالبات نحو معلم مادة العلوم الحیاتیة

   0.080 73 6.120  الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاهات 

 الكلي المعدل

اتجاه الطالبات نحو طبیعة مادة العلوم الحیاتیة 

  واالستمتاع بها
15.958 76    

اتجاه الطالبات نحو قیمة مادة العلوم الحیاتیة 

  وأهمیتها
33.057 76    

    76 21.788  اتجاه الطالبات نحو تعلم مادة العلوم الحیاتیة
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    76 26.726  اتجاه الطالبات نحو معلم مادة العلوم الحیاتیة

    76 9.368  الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاهات بعدي

 الفرق دال احصائیا.  

بالنسبـة الستراتیجیة التدریس للدرجة الكلیة لمقیاس ) ف(أن قیمة ) 15( یالحظ من الجدول 

، مما یدل على وجود فروق ذات )0.000(وبمستوى داللة یساوي ، )17.02(االتجاهات بلغت 

، وكذلك في البعديمقیاس االتجاهات على داللة إحصائیة بین متوسطات أداء مجموعات الدراسة 

لم توجد فیه حو معلم مادة العلوم الحیاتیة، فمعظم مجاالت المقیاس باستثناء مجال اتجاه الطالبات ن

ال توجد فروق ذات داللة : ضیة الصفریة الثانیة والتي تنص علىفروق، وهذا یعني رفض الفر 

في اتجاه طالبات الصف التاسع نحو مادة العلوم الحیاتیة تعزى ) α≥0.05(احصائیة عند مستوى 

تم كما  .)المعتادةوالطریقة  ،وحقیبة تعلیمیة محوسبة ،مخطط البیت الدائري(الستراتیجیة التدریس

  .اآلتي) 16(استخراج المتوسطات الحسابیة المعدلة، والتي تظهر في الجدول 

  )16(الجدول 

المتوسطات الحسابیة واألخطاء المعیاریة المعدلة ألداء أفراد الدراسة على مقیاس االتجاه البعدي 
  تبعا لمتغیر استراتیجیة 

 المعیاري  الخطأ المتوسط الحسابي العدد االستراتیجیة المجاالت

اتجاه الطالبات نحو طبیعة 

مادة العلوم الحیاتیة واالستمتاع 

 بها

 0.08 3.49 30  مخطط البیت الدائري

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
24 3.59 0.09 



104 
 

 0.09 3.13 23 المعتادةالطریقة 

اتجاه الطالبات نحو قیمة مادة 

 العلوم الحیاتیة وأهمیتها

 0.12 3.45 30  مخطط البیت الدائري

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
24 3.52 0.13 

 0.13 2.94 23 المعتادةالطریقة 

اتجاه الطالبات نحو تعلم مادة 

 العلوم الحیاتیة

 0.09 3.85 30  مخطط البیت الدائري

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
24 3.91 0.10 

 0.10 3.34 23 المعتادةالطریقة 

الدرجة الكلیة لمقیاس 

 االتجاهات

 0.05 3.65 30  البیت الدائريمخطط 

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
24 3.70 0.06 

 0.06 3.25 23 المعتادةالطریقة 

 

أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على مقیاس ) 16( یالحظ من الجدول     

حقیبة  االتجاه البعدي، لطالبات المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة
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، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة )3.70(تعلیمیة محوسبة قد بلغ 

، وأخیرًا جاء )3.65(والذي بلغ البیت الدائريالتجریبیة االولى اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة 

إذ بلغ  دةالمعتاالمتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن باستخدام الطریقة 

تم تطبیق اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة، والتي تظهر ومن أجل معرفة عائدیة الفروق  ،)3.25(

  .اآلتي )17(في الجدول

  )17(الجدول 

اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة للفروق بین متوسطات أداء أفراد الدراسة على مقیاس االتجاه 
 التدریساستراتیجیة : البعدي، وفقا لمتغیر

  

  االستراتیجیة

مخطط البیت   
 الدائري

حقیبة تعلیمیة 
 محوسبة

الطریقة 
 المعتادة

المتوسط 

 الحسابي
3.59 3.49 

3.13 

اتجاه الطالبات 

نحو طبیعة مادة 

العلوم الحیاتیة 

 واالستمتاع بها

مخطط البیت 

  الدائري
3.59 - 0.10 

0.46* 

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
3.49  - 

0.36* 

 -   3.13 المعتادةالطریقة 

اتجاه الطالبات 

نحو قیمة مادة 

العلوم الحیاتیة 

  
المتوسط 

 الحسابي

مخطط البیت 
 الدائري

حقیبة تعلیمیة 
 محوسبة

الطریقة 
 المعتادة

3.52 3.45 2.94 
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مخطط البیت  وأهمیتها

  الدائري
3.52 - 0.07 

0.58* 

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
3.45  - 

0.51* 

 -   2.94 المعتادةالطریقة 

اتجاه الطالبات 

نحو تعلم مادة 

 العلوم الحیاتیة

  
المتوسط 

 الحسابي

مخطط البیت 
 الدائري

حقیبة تعلیمیة 
 محوسبة

الطریقة 
 المعتادة

3.91 3.85 3.34 

مخطط البیت 

  الدائري
3.91 - 0.06 

0.57* 

حقیبة تعلیمیة 

 محوسبة
3.85  - 

0.51* 

 -   3.34 المعتادةالطریقة 

الدرجة الكلیة 

لمقیاس 

  االتجاهات

  
المتوسط 

 الحسابي

مخطط البیت 
 الدائري

حقیبة تعلیمیة 
 محوسبة

الطریقة 
 المعتادة

3.70 3.65 3.25 

مخطط البیت 

  الدائري
3.70 - 0.05 

0.45* 

 *0.40 -  3.65حقیبة تعلیمیة 



107 
 

  محوسبة

 -   3.25 المعتادةالطریقة 

  دال احصائیاً الفرق 

لصالح   نأن الفرق في الدرجة الكلیة لمقیاس االتجاهات كا) 17( یالحظ من الجدول 

متوسط طالبات المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتي درسن باستخدام حقیبة تعلیمیة محوسبة، عند 

اللواتي درسن مادة العلوم الحیاتیة بالطریقة  مقارنته مع متوسط طالبات المجموعة الضابطة

، ولصالح متوسط طالبات ) 0.45(، إذ بلغ الفرق بین المتوسطین المعتادة وهذا الفرق دال احصائیًا

عند مقارنته البیت الدائري،  مخطط المجموعة التجریبیة االولى اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة

، إذ  المعتادةاللواتي درسن مادة العلوم الحیاتیة بالطریقة  مع متوسط طالبات المجموعة الضابطة

، في حین لم یوجد فرق بین ) 0.40(بلغ الفرق بین المتوسطین  وهذا الفرق دال احصائیًا

 والثانیة البیت الدائريمخطط اللواتي درسن باستخدام استراتیجیة  المجموعتین التجریبیتین االولى

وهذا الفرق ) 0.05(، إذ بلغ الفرق بین متوسطیهما تعلیمیة محوسبةاللواتي درسن باستخدام حقیبة 

 .غیر دال احصائیاً 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  

  

  

  

  

  

  



109 
 

  الفصل الخامس

  لتوصیاتامناقشة النتائج و 

مناقشة النتائج ذات العالقة بأثر استراتیجیة مخطط البیت الدائري والحقیبة : أوالً 

  :التعلیمیة المحوسبة على التحصیل

  :أظهرت نتائج تحلیل التباین المصاحب واختبار شافیه للمقارنات البعدي االتي

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین استراتیجیة مخطط البیت الدائري والحقیبة  .1

 .التعلیمیة المحوسبة في تحصیل طالبات الصف التاسع في مادة العلوم الحیاتیة

فروق دالة احصائیًا في تحصیل طالبات الصف التاسع في مادة العلوم الحیاتیة وجود  .2

لصالح استراتیجیة مخطط البیت الدائري والحقیبة التعلیمیة المحوسبة  عند مقارنة كل منها 

  .المعتادةبالطریقة 

على إن تفوق المجموعة التجریبیة األولى والتي تم تدریسها باستراتیجیة مخطط البیت الدائري 

قد یعزى للدور الذي قامت به استراتیجیة مخطط البیت الدائري  ،طالبات المجموعة الضابطة

  :والمتمثل في االتي

  ساعدت على استخدام حاسة البصر من خالل رسم صور وأشكال ورموز للمفاهیم مما

وهذا بدوره ساهم في ترسیخ  ،سرعة بناء المعرفه وتخزینها بصورة بصریة  إلىأدى 

وسهل من استدعائها عند  ،فقلل من فرصة نسیانها ،مات في الذاكرة طویلة المدىالمعلو 

 . اإلمتحان
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  زادت من قدرة الطالبات على استرجاع المفاهیم من خالل تخیلهن لمخطط البیت الدائري

 .ومحتویاته

  لت من تنظیم البنیة المعرفیة لدى الطالبة من خالل تجزئة المفاهیم وتلخیصها في َ سه

وهذا هو جوهر التعلم ذو المعنى الذي یتحقق نتیجة دمج  ،ات السبعة للمخططالقطاع

 .المعرفة الجدیدة مع المعرفة السابقة بطریقة منظمة یسهل استرجاعها بسرعة وسهولة

  مفاهیم أو  إلىساعدت على تنمیة مهارات التفكیر الناقد من خالل تجزئة المفهوم الرئیسي

 .العالقات بین األفكاروادراك  ،أفكار جزئیة مترابطة

 والتلخیص واستبصار العالقات بین المفاهیم  ،اكسبت الطالبات القدرة على التصنیف

 .والتفكیر المنطقي المتسلسل

  شجعت الطالبات على التقویم الذاتي من خالل استخدام نموذج معاییر ضبط مخطط البیت

 .التقلیدیة طرائقالدائري وهذا ماتفتقر الیه ال

 من خالل الرسم وتحویل المعلومات  ،نمیة جانبي الدماغ وخصوصًا األیمنساهمت في ت

والجانب األیسر من خالل تجزئة وتحلیل األفكار  ،صورة بصریة في أذهان الطالبات إلى

مفاهیم جزئیة واعادة صیاغة المعلومات وتوزیعها في القطاعات  إلىوالمادة العلمیة 

 .الطالبات على التحلیل والتفكیر العمیقوهذا قد ساعد على تنمیة قدرة  ،السبعة

  باحث ومكتشف  إلىزادت من ایجابیة دور المتعلم وغیرت من دوره من متلقي سلبي

بینما قللت  ،وبالتالي حققت مبدأ المتعلم محور العملیة التعلیمیة ،ومحلل للمادة التعلیمیة

 .من دور المعلم

 المتمثلة  ،الفئة العمریة خاصة استطاعت التغلب على بعض المشاكل التي تواجه هذه

بالخجل وعدم الرغبة بالمشاركة شفویًا مع بقیة الطالبات من خالل تقدیم العروض الشفویة 
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وشجعت الطالبات على اخراج مكنوناتهن واظهار  ،لمحتویات المخطط بعد اتمام انشاءه

 .مواهبهن 

  الشفویةشجعت طالبات الذكاء اللغوي على تقویة ذكائهن من خالل العروض. 

 وكسرت حاجز الخوف من عدم القدرة على فهم  ،أثارت دافعیة الطالبات نحو التعلم

 . المفاهیم والمعلومات المجردة والمركبة في مادة العلوم الحیاتیة

  مَكنت المعلم من اكتشاف سوء الفهم المتشكل لدى الطالبات وتصحیح األخطاء بسرعة

 .وتحقیق تعلم سلیم

 Hakney& Ward, 2002(مع نتائج العدید من الدراسات السابقة ومنها  النتیجة هذه اتفقتو 

ward,1999,( للمفاهیم العلمیة المجردة طلبةبزیادة فهم ال، )Ward & Wandersee,2002a  

 Ward& Lee,2006، (Orak & Yeshilyurt & keser& Ermish,2010،2005المزروع،, 

في زیادة اكتساب المفاهیم  )2011،والشباني ،خلف( ،في زیادة التحصیل الدراسي) 2011،الجنیح 

 ،في تمیة مهارات ماوراء المعرفة وزیادة مخرجات التعلم المعرفیة )Hayati, 2010( ،الحیائیة

  .في تنمیة المفاهیم العلمیة )2013،مهنا( ،في تنمیة المفاهیم الجغرافیة )2012،الكحلوت(

الثانیة والتي تم تدریسها بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة كما  قد یرجع تفوق المجموعة التجریبیة 

للدور الذي قامت به الحقیبة التعلیمیة المحوسبة والمتمثل في  ،على طالبات المجموعة الضابطة

 :االتي

 من خالل توفیر بدائل في الحقیبة وفتح الزمن أمام  ،راعت مابین الطالبات من فروق فردیة

  .المختلفة الطالبات للتعلم حسب القدرات
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  أثارت دافعیة الطالبات نحو التعلم من خالل توفیر الوسائل السمعیة والبصریة وعنصر

  .التشویق داخل الحقیبة المحوسبة

 أتاحت الفرصة للتدریب والممارسة حتى یتم اتقان الخبرات الجدیدة.  

  وفًرت األمان بحیث تعلمت الطالبات من دون خوف من المعلم أو خجل من أقرانها

 .حتمالیة  الوقوع في الخطأال

  وفرت فرصة التخاطب والتفاعل بین الطالبة والبرنامج مما أشعرها بالخصوصیة وبمسؤولیة

 .تعلیم نفسها بنفسها 

 قدمت المادة التعلیمیة بشكل مجزأ مما سهل من اتقان الخبرات وسرعة استیعابها. 

 لراجعة الفوریة على أسئلة أثارت الحماس نحو التعلم والتحدي من خالل توفیر التغذیة ا

  .التقویم الذاتي واإلختبارات الذاتیة 

  أعطت الفرصة للطالبة للتحكم بعرض المعلومات والتحكم بالصور واإلنتقال من جزء

 .مما أكسبها الثقة بنفسها وحقق مبدأ تفرید التعلیم ،آلخر

 ترتبط مع غیرها  فالطالبة ال ،ساعدت على توفیر الوقت والجهد لكل من االمعلم والطالبة

والمعلم یتفرغ لإلرشاد والتوجیه والتركیز على ضعاف  ،من أقرانها بوقت وسرعة محددة

 .التحصیل

 التقلیدیة طرائقعرضت الخبرات التعلیمیة بأنماط تعلیمیة الیمكن عرضها بال. 

  80(مكنت من انهاء المقرر الدراسي في فترة زمنیة قلیلة وباتقان%. ( 

  والتعلم الذاتي ،استقاللیة الطالبة في التفكیرساعدت على تنمیة. 
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 ،وأبو زینة ،العجلوني(النتیجة مع نتائج العدید من الدراسات السابقة ومنها  هذه وقد اتفقت

 2008،وعاشور ،الحوامدة،Kara, 2008 ،)2007 ،حسین ،2007 ،الزعانین 2005

  .)2012،الخوالدة والتمیمي، 2010الكلباني، ، 2010، احریز، 2008،الفرع ،2008،أبوعقل

  ).Gunn & Pitt, 2003(واختلفت هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

كما أظهرت النتائج  عدم وجود فروق في تحصیل الطالبات بین المجموعة التي درست 

باستراتیجیة مخطط البیت الدائري والمجموعة التي درست بالحقیبة التعلیمیة المحوسبة أي تماثل 

مخطط البیت الدائري مع أثر الحقیبة التعلیمیة المحوسبة على تحصیل الطالبات، استراتیجیة أثر 

  :فكالهما قاما على ،وجود عدد من الخصائص المشتركة بینهما إلىوقد یعود هذا التماثل 

 تفعیل حاسة البصر لدى الطالبات من خالل الصور المعروضة والجداول ورسم الرموز.  

  باحث مكتشف ومحلل للمادة التعلیمیة إلىتحویل دور المتعلم من متلقي سلبي.  

 اتاحة الفرصة للطالبات للتدریب والممارسة وبالتالي التعلم حتى اإلتقان. 

 تنمیة استقاللیة الطالبات في التفكیر. 

 توفیر عنصر التشویق واثارة الدافعیة نحو التعلم. 

 متعددةراعت الفروق الفردیة والذكاءات ال.  

مناقشة النتائج ذات العالقة بأثر استراتیجیة مخطط البیت الدائري والحقیبة : ثانیاً 

  :التعلیمیة المحوسبة على اإلتجاهات نحو مادة العلوم الحیاتیة

  :أظهرت نتائج تحلیل التباین المتعدد واختبار شفیه للمقارنات البعدیه االتي
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الدرجة الكلیة وفي جمیع مجاالت االتجاهات عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة على  .1

بین اتجاهات طالبات الصف التاسع نحو مادة العلوم اللواتي درسن المادة باستراتیجیة 

مخطط البیت الدائري واتجاهات طالبات الصف نفسه نحو المادة نفسها اللواتي درسن 

 .المادة باستراتیجیة الحقیبة التعلیمیة المحوسبة

اللة احصائیة على الدرجة الكلیة وفي جمیع مجاالت االتجاهات وجود فروق ذات د .2

باستثناء االتجاه نحو معلم العلوم الحیاتیة لصالح المجموعة التي درست مادة العلوم 

الحیاتیة باستراتیجیة مخطط البیت الدائري، والمجموعة التي درست المادة نفسها بالحقیبة 

ا باتجاهات طالبات الصف نفسه اللواتي درسن التعلیمیة المحوسبة عند مقارنة كل منهم

 .المعتادةمادة العلوم بالطریقة 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في اتجاه الطالبات نحو معلم العلوم تعزى  .3

  .المعتادةالستراتیجیة التدریس لمخطط البیت الدائري، الحقیبة التعلیمیة المحوسبة، الطریقة 

مدى فاعلیة استراتیجیة مخطط البیت الدائري وحقیبة تعلیمیة محوسبة  إلىوقد ترجع هذه النتیجة 

وللدور الذي قامت به هاتان اإلستراتیجیتان  ،في تغییر اتجاهات الطالبات نحو مادة العلوم الحیاتیة

وتحقیق التفاعل اإلیجابي  ،في تغییر نمط التعلیم التقلیدي وكسر الملل والجمود في المادة التعلیمیة

واكساب الطالبة الشعور بالراحة واإلستمتاع عند اكتشاف المعرفة  ،بة في المواقف التعلیمیةللطال

وعززت الثقة  ،جدیدة عززت من اتجاهها وحماسها نحو تعلم مادة العلوم الحیاتیة طرائقواكتسابها ب

بسهولة والقدرة على فهم وتذكر المادة التعلیمیة  ،من خالل القدرة على التعلم الذاتي ،بنفسها

والقدرة على اإلبداع في الكتابة والخطابة والرسم بشكل  ،وسرعة، واكتشاف العالقات بین المفاهیم
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اتجاهات ایجابیة نحو  إلىمما ساعد على تغییر اتجاهات الطالبات السلبیة  ،شبه مستقل عن المعلم

  .مادة العلوم الحیاتیة وادراك مدى أهمیتها في حیاة الفرد

في تنمیة اتجاهات الطالبات نحو مفاهیم النحو ) 2010(الكلباني یجة مع دراسة وتتفق هذه النت 

  .والصرف واألداء اللغوي

أما بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في مجال اتجاه الطالبات نحو معلم مادة 

قد یرجع لتساوي خبرات المعلمین الثالثة الذین درسوا أفراد عینة  ،العلوم الحیاتیة للمجموعات الثالثة

اتجاه  على تغییر لم یؤثر الدراسة وتساوي طریقة التعامل مع الطالبات في البیئة الصفیة مما

  .الطالبات نحو المعلم

  :التوصیات

  :توصي الباحثة باآلتي ،في ضوء ما تم التوصل إلیه من نتائج في هذه الدراسة

التقلیدیة في التدریس والتي لم تعد  طرائقاستخدام ال من التقلیلالمعلیمن لضرورة توجیه  .1

لتنویع في تطبیق وا ،تلبي احتیاجات الطلبة وال تثیر التفكیر والدافعیة نحو التعلم

 .اإلستراتیجیات التربویة الحدیثة

الحیاتیة خاصة استخدام استراتیجیة مخطط البیت الدائري في تدریس مادة العلوم ب التوصیة .2

 .في جمیع المراحل الدراسیة وحتى الجامعیة ،وبقیة المواد الدراسیة األخرى بصفة عامة

وحدة جسم اإلنسان وصحته في ستراتیجیة مخطط البیت الدائري الخطة التدریسیة الادراج  .3

طالع ولبقیة الصفوف بشكل عام من أجل ا ،بشكل خاص بدلیل المعلم للصف التاسع

 .یفیة تطبیق هذه اإلستراتیجیة وتكییفها في مختلف المواد الدراسیةالمعلم على ك
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لتعریفهم على استراتیجیة  ،عقد دورات تدریبیة لمعلمي المدارس من كافة المراحل الدراسیة .4

 .مخطط البیت الدائري وكیفیة تطبیقها داخل الغرفة الصفیة

 التعلم الذاتيحة فرصة إلتاحوسبة بعض الوحدات التدریسیة لمختلف المواد التدریسیة  .5

 . للطلبة

  .عمل دورات تدریبیة للمعلمین لتدریبهم على حوسبة المواد الدراسیة .6

إثراء المناهج الدراسیة في مختلف المراحل والمستویات التعلیمیة بالحقائب التعلیمیة  .7

وللموهوبین والمتفوقین الثرائهم  ،المحوسبة  لذوي التحصیل المنخفض لرفع مستواهم

 .ومراعاة خصائصهم ومجارات اإلنفجار المعلوماتي لهذا العصر  ،ومجاراة مواهبهم

والمعلمین من األجهزة اإللیكترونیة التي تساعد على تطبیق البرامج  طلبةتوفیر مایلزم لل .8

 .والحقائب المحوسبة والوسائط المتعددة في التعلیم

لتعامل مع البرامج لالمهارات الحاسوبیة التي تؤهلهم مین على مختلف والمعل طلبةتدریب ال .9

  .المحوسبة بسهولة وفعالیة

:المقترحات  

فإنها تقترح إجراء  ،في ضوء أهداف الدراسة الحالیة والنتائج التي توصلت الیها الباحثة

  :المزید من البحوث والدراسات في المجاالت اآلتیة

ومراحل  ،الدائري في مواد أخرى مثل اللغة العربیة والتاریخأثر استخدام مخطط البیت  .1

  .تعلیمیة مختلفة

  .أثر استخدام مخطط البیت الدائري على ضعاف التحصیل .2
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 ،مهارات التفكیر التأملي( أثر استخدام مخطط البیت الدائري على تنمیة المهارات المختلفة .3

  ).رات الحیاتیةوالمها مهارات التفكیر الناقد ،مهارات التفكیر البصري

 Vاستراتیجیة مخطط البیت الدائري واستراتیجیة الشكل  مقارنة بین أثر كل من دراسة اجراء .4

  . على التحصیل واالتجاه نحو المادة  البنائیة

  .معوقات تطبیق الحقائب التعلیمیة المحوسبة في المدارس األردنیة وكیفیة التغلب علیها .5

  .حوسبة في عملیة التعلیممنحو الحقائب والبرامج ال طلبةدراسة درجة  دافعیة ال .6

  .فعالیة استخدام الحقائب المحوسبة على تنمیة الذكاءات المتعددة  .7
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  الئحة مواصفات اإلختبار

والغذاء التعرف على جسم اإلنسان وصحته من حیث اجهزة الهضم والدوران والتنفس : الهدف العام
  .المتوازن

  :مفردات المحتوى

 الغذاء 
 الجهاز الهضمي  

 جهاز الدوران 

                           الجهاز التنفسي 
  :جدول مواصفات اإلختبار

  نوع الهدف
  المجموع  التحلیل  التطبیق  الفهم  التذكر  المحتوى

عدد 
  الحصص

نسبة 
اهمیة 

  الموضوع

عدد 
االسئل

  ة
  10 30 3  10 2 1 3 4  الغذاء

الجهاز 

  الهضمي
3 2 1 2  8 2 20 8 

 12 30 3 12 2 4 2 4  جهاز الدوران

الجهاز 

  التنفسي
2 2 1 2  7 2 20 7 

 %100 10 48 10 11 13  14  عدد االهداف

36 
نسبة اهمیة 

  الهدف
29.2 27.1 22.9 20.8 100 100 

36 

  36 7 7 9 13  عدد االسئلة
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  :التعلمتوزیع فقرات اإلختبار على مستویات 

عدد   فقرات اإلختبار  المستویات

  األسئلة

 13  1/2/4/10/11/14/21/26/30/32/33/34/36  التذكر

 9 5/8/9/13/15/18/20/22/24  الفهم

 7 3/12/16/23/25/29/35  التطبیق

 7  6/7/17/19/27/28/31  التحلیل

 36    المجموع
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  الغذاء
  .الجسم بكمیات قلیلةیسمي المادة الغذائیة التي یحتاج الیها  .1  التذكر

  .یذكر األثر الناتج عن نقص أمالح الحدید في جسم اإلنسان .2
   .یحدد وظیفة الدهون لجسم اإلنسان .3
  .یسمي وحدة بناء الدهون .4

 .یعلل سبب احتیاج األطفال والمراهقین لتناول أغذیة غنیة بالبروتینات .1  الفھم
   .یفسر سبب احتواء الجسم على آالف البروتینات المختلفة .2
  .یفسر أهمیة الماء لجسم اإلنسان .3

  .یطبق معرفته بالهرم الغذائي باختیار الوجبة الغذائیة المتوازنة .1  التطبیق

  .یحلل اآلثار الناتجة عن السمنة واإلكثار من تناول الدهون .1  التحلیل
  .یقارن بین البروتینات وبقیة المواد الغذائیة من حیث أوجه التشابه واإلختالف .2

  الجهاز الهضمي

  .الببسین وحمض الهیدروكلوریك یسمي العضو الذي یفرز أنزیم .1  التذكر
   .یحدد العضو الذي یفرز العصارة الصفراویة .2
  المعدة إلىیسمي العضو المسؤول عن دفع الطعام  .3

  .یوضح كیفیة قیام المعدة بحمایة نفسها من التآكل .1  الفھم
  .یعلل عدم قدرة الجسم على اخراج الفضالت .2

  ).المقلیة(على سبب سوء الهضم عند بعض األشخاص للوجبات الدسمة  یبرهن .1  التطبیق

 .یحلل النتائج المترتبة عن حدوث خلل في الجهاز الهضمي لجسم اإلنسان .1  التحلیل
یوازن بین وظیفة أیونات كربونات الهیدروجینیة وبین اآلثار الناتجة عن  .2

  .توقف افراز البنكریاس لها
  جهاز الدوران

اسم الشریان المسؤول عن نقل الدم الغني باألكسجین غلى جمیع یذكر  .1  التذكر
  .أجزاء الجسم

 .یذكر أهمیة انتاج كریات الدم البیضاء .2
یسمي العضو الذي یشبه عملة عمل مضخة  .یحدد أجزاء جهاز الدوران .3

  .المیاه
  .جدار البطین األیسر للقلب أسمك من جدار البطین األیمن: یفسر اآلتي .1  الفھم

  .مالءمة جدارالشعیرات الدمویة لوظیفتهایصف مدى  .2
  .یبرهن على معرفته باعطاء النصیحة المناسبة لإلصابة بفقر الدم .1  التطبیق
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یطبق معرفته بقدرة القلب على اإلنقباض إلختیار الطریقة المثلى للتأكد من أن  .2
  .الشخص مازال على قید الحیاة

  .الغني باألكسجینیعین على صورة للدورة الدمویة أماكن انتقال الدم  .3
  .یطبق معرفته بازدیاد معدل نبضات القلب عند مما رسة الركض والمشي .4

 .یحلل الدورة الدمویة  .1  التحلیل
  .یحلل النتائج المترتبة عن حدوث خلل في جهاز الدوران لجسم اإلنسان .2

  الجهاز التنفسي

  .یحدد ماذا یحدث للرئة أثناء عملیة الزفیر .1  التذكر
  .الجهاز التنفسي الذي یشبه عنقود العنبیسمي أحد أجزاء  .2

  .یعلل سبب التنفس من األنف .1  الفھم
یوضح األثر الناتج عن تراكم خالیا غیر طبیعیة حول الحویصالت  .2

  .الهوائیة
  یبرهن على سبب اإلصابة بتلیف الرئتین .1  التطبیق
  .یحلل آثار التدخین ومضاره على الجهاز التنفسي .1  التحلیل

  .القصیبات الهوائیة واألنف من حیث أوجه التشابهیقارن بین  .2
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  اإلختبار التحصیلي

  :عزیزتي الطالبة

بدیل واحد  ،ولكل فقرة أربعة بدائل ،فقرة من نوع اإلختیار من متعدد) 36(یتكون هذا اإلختبار من 

ورقة اإلجابة المرفقة أمام رقم الفقرة وتحت على ) x(فما علیك اال وضع اشارة  ،فقط  منها صحیح

  .الحرف الدال على اإلجابة الصحیحة

  :وفي ما یلي مثال على ذلك

  یتكون الجهاز التنفسي من 1س

 .القفص الصدري-الرئتان-البلعوم-المريء –الفم   .أ 

 .الرئتان -القصبة الهوائیة -البلعوم-الحنجرة -األنف  .ب 

 .القلب -القصبة الهوائیة - -الحنجرة -األنف  .ج 

  الكبد -الرئتان - الشعب الهوائیة -البلعوم- -األنف  .د 

ورقة اإلجابة المرفقة وتبحث عن رقم السؤال  إلىلذلك فإنك تنتقل ) ب(اإلجابة الصحیحة هي 
  في المرجع المقابل للرقم وتحت الرمز ب) x(وتضع عالمة 

  

  شكرا على تعاونك واهتمامك

ارهف محمود عطای :الباحثة   

 د ج ب أ رقم السؤال
     1س
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  فقرات اإلختبار

  :كمیات مناسبة من الدهون لكي إلىیحتاج جسم اإلنسان - 1س

  .تحافظ على درجة حرارة الجسم وتحمي األعضاء الداخلیة  .أ 

  .لحمایة األعضاء الداخلیة وترطیب الجسم  .ب 

  .تمد الجسم بالطاقة الالزمة للنشاط والحركة  .ج 

 .تساعد الجسم على بناء العضالت واألعصاب  .د 

  :أحد األعضاء اآلتیة یفرز أنزیم الببسین وحمض الهیدروكلوریك - 2س

 األمعاء الدقیقة - -د  المعدة -ج    البنكریاس -ب  الكبد  -أ

رأى أحمد رجًال مغمىً علیه في الشارع فأراد أن یتأكد من أن هذا الرجل مازال على قید  - 3س

  :فقام ب ،الحیاة

  .رش الماء على وجهه وكلمه  .أ 

  .ه قیاس نبضات قلب  .ب 

  .فحص حركة عینیه  .ج 

 .راقب حركات فمه  .د 

  :من المواد الغذائیة التي یحتاجها الجسم بكمیات قلیلة نسبیاً  - 4س

  البروتینات -د    الفیتامینات -ج  الكربوهیدرات -ب  الدهون  -أ
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  :الماء عنصر مهم جدًا لجسم اإلنسان وال یستطیع اإلستغناء عنه وذلك بسبب - 5س

 .حرارة الجسمیروي عطشنا وینظم درجة   .أ 

 .ینظم درجة حرارة الجسم ویخلصه من الفضالت ،یشكل نسبة كبیرة من وزننا  .ب 

 .یخلص الجسم من الفضالت  .ج 

 .ویساعد الجسم على هضم الغذاء ،یشكل نسبة كبیرة من وزننا  .د 

  :ماعداالعبارات اآلتیة لها عالقة بالدورة الدمویة  - 6س

  .دفع الدم عبر الشرایین إلىانقباض عضلة القلب یؤدي   .أ 

  .الرئتین إلىیندفع الدم من البطین األیمن عبر الشریان الرئوي   .ب 

  .یتكون الدم من بالزما وخالیا دم حمراء وصفائح دمویة  .ج 

  .تقل كمیة الدم التي تمر في الشرایین المتصلبة  .د 

  :داماعینتج عن السمنة الزائدة واإلكثار من تناول الدهون جمیع األعراض التالیة  - 7س

  .بعض أعضاء الجسم إلىاحتمال عدم وصول الدم   .أ 

  .ترسب الدهون في الجسم وحدوث تصلب للشرایین  .ب 

  .خلل في عمل الدورة الدمویة الصغرى والكبرى  .ج 

 .الدم إلىخلل في انتشار األكسجین من الرئتین   .د 
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  :ماعدا لجمیع األسباب اآلتیةتناول أغذیة غنیة بالبروتین  إلىیحتاج األطفال والمراهقون  - 8س

  .یمد الجسم بالطاقة الالزمة للنمو والحركة  .أ 

  .من المواد الغذائیة التي تساعد على بناء األسنان والعظام  .ب 

 .من المواد الغذائیة التي تساعد على بناء خالیا الجسم وعملیات النمو  .ج 

 .یقي جسم اإلنسان من اإلصابة بااألمراض  .د 

  :المختلفة وذلك بسببیحتوي جسم اإلنسان على اآلالف من البروتینات  - 9س

  .اختالف األحماض األمینیة المكونة للبروتینات في العدد والنوع والترتیب  .أ 

  .قدرة جسم اإلنسان على خلق البروتینات بأشكال مختلفة  .ب 

  .تشابه األحماض األمینیة المكونة للبروتینات في العدد والنوع والترتیب  .ج 

  .ن لهالوجود أنواع كثیرة من الغالیكوجین والغلوكوز المكو   .د 

  :یتكون جهاز الدوران في اإلنسان من - 10س

  .الشرایین -خالیا الدم الحمراء -القلب  .أ 

  .الشعیرات الدمویة -األوعیة الدمویة -القلب  .ب 

  .األوعیة الدمویة -الدم -القلب  .ج 

 .خالیا الدم البیضاء -الشرایین -القلب  .د 
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 :إن أحد أجزاء الجهاز التنفسي الذي یشبه عنقود العنب هو -11س

 الحویصالت الهوائیة. ب        الحنجرة  . أ

  القصیبات الهوائیة. د        الرئة. ج

بحیث تكون وجبة متوازنة تحافظ  الغذائیة التالیة على اختیار إحدى الوجبات)أحمد(ساعدي  - 12س
  :وتقیه من األمراض على  صحة جسده

    
  

  

  د  ج  ب  أ
  

  :فنصحتها بالتنفس من أنفها ألن األنفأن صدیقتها تتنفس من فمها ) أمل(الحظت  - 13س

  .به شعیرات دمویة تعمل على تنقیة الهواء الداخل من الغبار  .أ 

  .یحتوي على شعر ومخاط یعمل على تنقیة الهواء من الغبار والجراثیم  .ب 

كما یحتوي على شعیرات ،البلعوم  إلىیحتوي على أهداب تدفع المخاط المحمل باألتربة   .ج 

 .الهواء الداخل للمحافظة على سالمة الرئتیندمویة تعمل على تدفئة 

 .ینقي الهواء من األتربة والجراثیم بشكل أسرع من الفم  .د 
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  :وحدة بناء الدهون - 14س

  .جزيء غلیسرول وجزيء حمض دهني  .أ 

 .ثالثة جزیئات غلیسرول وثالثة أحماض دهنیة.   .ب 

 .ثالثة جزیئات أحماض دهنیة وجزيء غلیسرول  .ج 

  .غلیسرولحمض أمیني وثالثة جزیئات   .د 

  :تقوم المعدة بهضم المواد البروتینیة والتهضم نفسها وذلك بسبب قیام  - 15س

  .المعدة بافراز مادة مخاطیة بكثافة تحمي جدارها من التآكل  .أ 

  .انزیم الببسین الذي یغلف جدارها لحمایتها من التآكل المعدة بافراز  .ب 

  .التآكلالبروتین المهضوم بتغلیف بطانة المعدة وحمایتها من   .ج 

  .بحمایتها من التآكل جدار المعدة القوي والمرن  .د 

  :من عسر في الهضم خصوصًا بعد تناول وجبة غنیة بالدهون دلیل على) محمد(معاناة  - 16س

  .عدم مقدرة المعدة على هضم الغذاء الدسم  .أ 

  .نقص في افراز العصارة الصفراویة وانزیمات البنكریاس  .ب 

 .اویة خلل في افراز المعدة للعصارة الصفر   .ج 

 .خلل في وظائف المعدة واألمعاء الدقیقة  .د 
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  :الغذائیة في جمیع األمور االتیة ماعداتتشابه البروتینات مع بقیة المواد  - 17س

 .مركبات عضویة  تحتوي على ذرات الكربون والهیدروجین  .أ 

 .تمد الجسم بالطاقة الالزمة للنشاط والحركة  .ب 

 .ال یستطیع الجسم أن یخزنها  .ج 

  .یسبب اإلصابة ببعض األمراض نقصها في الجسم  .د 

  : ال تمتلك الشعیرات الدمویة جدارًا سمیكًا لكي - 18س

  .الخالیا إلىال تسمح للدم المحمل باألكسجین والمواد الغذائیة المذابة بالنفاذ   .أ 

  .جمیع أجزاء الجسم إلىتسهل من عملیة ضخ الدم   .ب 

  .ء الجسمجمیع أجزا إلىتساعد على سرعة انتقال الدم المحمل باألكسجین   .ج 

 .تسمح للماء والمواد الغذائیة المذابة واألكسجین بالنفاذ عبر جدرانها  .د 

  :فیما یتعلق بدخان التبغ وأثره على الجهاز التنفسي غیر صحیحةاحدى الجمل اآلتیة  - 19س

مليء بالمواد السامة التي تسبب تلف لألهداب الموجودة في األنف والقصبة الهوائیة مما   .أ 

  .للحنجره وضیقًا في التنفسیسبب تهیجًا 

  .سبب رئیسي لحدوث التهاب الرئتین والقصبات الهوائیة  .ب 

الذي یحل محل األكسجین في كریات الدم الحمراء مما یؤثر على  coیحتوي على غاز   .ج 

  .عمل الرئتین

  .یعمل على تقلیل عدد كریات الدم الحمراء  .د 
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حالة  ،اخراج الفضالت منذ فترةمن ألم أسفل المعدة وعدم مقدرته على ) أسامة(یشتكي  - 20س

  :أسامه تعني وجود ضعف في

  األمعاء الدقیقة - ب    .عملیة الهضم في المعدة   - أ

  عمل المريء- د              ةاألمعاء الغلیظ  - ج

  :جمیع أجزاء الجسم إلىالشریان المسؤول عن نقل الدم الغني باألكسجین  - 21س

  الكعبري -د    التاجي -ج    األبهر -ب  الرئوي  -أ

  : ینتج عن تراكم خالیا غیر طبیعیة حول  الحویصالت الهوائیة   - 22س

  .یحدث تبادل للغازات بین الحویصلة الهوائیة والشعیرات الدمویة   .أ 

  . خلل في عملیة تبادل الغازات بین الحویصالت الهوائیة والدم  .ب 

 .لن یتم تزوید الجسم بحاجته من الغذاء واألكسجین  .ج 

  .حدوث تلیف للقصبات الهوائیة  .د 

  :فما نصیحتك لها ،بفحص دمها في المختبر فتفاجأت بإصابتها بفقر الدم) هیا(قامت  - 23س

  .أن تتناول كمیات جیدة من الخضار الورقیة  .أ 

  .أن تتناول كمیات كافیة من الفواكه  .ب 

ُجرى لها عملیة نقل دم  .ج    .أن ی

 .أن تشرب الحلیب بشكل یومي  .د 

  



142 
 

  :األیمن وذلك ألنجدار البطین األیسر أسمك من جدار البطین  - 24س

  .الرئتین مما یسرع من تبادل للغازات إلىالبطین األیسر یضخ الدم بسرعة   .أ 

  .یتحمل ضغط الدم المحمل بالغذاء واألكسجین  .ب 

  .جمیع أجزاء الجسم إلى Co2یضخ البطین األیسر الدم المحمل ب   .ج 

 یضخ البطین األیسر الدم المحمل باألكسجین بقوة أكبر نحو أجزاء الجسم من ضخه  .د 

  .من الجهة الیمنى نحو الرئتین

  :بتلیف الرئتین دلیل على) فارس(اصابة  - 25س

  .اصابته بالتهاب القصبات الهوائیة الحاد  .أ 

  .خلل في عمل الحویصالت الهوائیة   .ب 

  .كثرة الغبار الذي استنشقه عندما زار مصنع تفتیت الصخور  .ج 

  .التهاب الحنجرة واصابته باألنفلونزا  .د 

  :تحدث أثناء عملیة الزفیرأحد األمور االتیة  - 26س

  .تقلص حجم الرتین  .أ 

  .تحرك الحجاب الحاجز لألسفل  .ب 

  .الرئتین وتوسع القفص الصدري إلىدخول الهواء   .ج 

 .ازدیاد حجم الرئتین  .د 
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  :ماعداتشبه القصیبات الهوائیة األنف في العدید من األمور  - 27س

  .احتوائهما على شعیرات دمویة  .أ 

  .الجهاز التنفسي من الغبار والشوائب إلىقیامهما بتنقیة الهواء الداخل   .ب 

  .احتوائهما على أهداب وغدد مخاطیة  .ج 

 .حویصالت هوائیة بهما اتصال  .د 

  أي العبارات اآلتیة التي تدل على حدوث خلل في كل من الجهاز الهضمي وجهاز الدوران ؟28س

  .السمنة الزائدة ة وضیق في التنفس  .أ 

 .اإلصابة بقرحة المعدة وحدوث تصلب في الشرایین  .ب 

  .ضیق في التنفس وآالم في المعدة  .ج 

 .التهاب القصبات الهوائیة وتصلب الشرایین  .د 

  :لریاضة المشي) أحمد(لریاضة الركض وممارسة ) عمر(ینتج عن ممارسة  - 29س

  .ارتفاع معدل نبضات قلب أحمد وشعور عمر باإلرهاق الشدید  .أ 

  .فقدان عمر للوزن وارتفاع نبضات قلب أحمد  .ب 

  .عمر عن معدل نبضات قلب أحمدازدیاد معدل نبضات قلب   .ج 

   .شعور عمر بالنشاط وشعور أحمد باإلرهاق  .د 
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  :إلىتعود أهمیة  إنتاج كریات الدم البیضاء   - 30س

  .الجسم إلىالتهام األجسام الغریبة الداخلة   .أ 

 .مساعدة جهاز الدوران على نقل الدم الغني باألكسجین  .ب 

 .خالیا الجسم إلىنقل الدم المحمل بالغذاء   .ج 

 .الدم من الفضالت والماءتنقیة   .د 

  جمیع اآلثار التالیة الناتجة عن  توقف افراز البنكریاس ألیونات الكربونات الهیدروجینیة  - 31س

  :صحیحة ماعدا

  .توقف افراز العصارة الصفراویة  .أ 

  .بقاء الطعام القادم من المعدة حامضیاً   .ب 

  .عدم مقدرة أنزیمات البنكریاس والعصارة المعویة على هضم الطعام  .ج 

  .یصاب اإلنسان بعسر في هضم الكربوهیدرات والدهون البروتینات  .د 

  :العضو الذي یساعد على إفراز العصارة الصفراویة - 32س

  البنكریاس -د    األمعاء -ج    الكبد -ب  المعدة  -أ

أحد األجزاء التالیة مسؤولة عن دفع الطعام باتجاه المعدة بواسطة الحركة الدودیة  - 33س

  :لعضالتها

    المريء -ب   ةالحنجر  -أ

 القصبة الهوائیة -د    األمعاء الدقیقة  -ج
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  :أحد األجزاء التالیة تشبه مضخة المیاه في عملها - 34س

  القلب - ب    الشعیرات الدمویة -أ

 الشرایین –د    القصبه الهوائیة  -ج

 

  ):(35واجیبي عن السؤال)  3(تأملي الصورة   التالیة شكل

  :باألكسجین تشیر إلیه األرقام الدم الغني  - 35س

  )4،5،2(  .أ 

  )6،4،3(  .ب 

  )1،5،2(  .ج 

  )4،1،2(  .د 

  

  :إلىیؤدي نقص أمالح الحدید في جسم اإلنسان  - 36س

  .خلل في بناء العظام واألسنان  .أ 

  .ضعف في عضلة القلب  .ب 

  .المحافظة على على صحة األعصاب  .ج 

  .ضعف في بناء خالیا الدم الحمراء  .د 

 

1 
3 

6 

4 

2 

5 
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  اجابة اختبار وحدة جسم اإلنسان وصحته للصف التاسعورقة 

  --------------- :المدرسة                       --------------- :ةاسم الطالب

رقم 
  السؤال

رقم   اإلجابات
  السؤال

  اإلجابات
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

         19س          1س

         20س         2س

         21س         3س

         22س         4س

         23س         5س

         24س         6س

         25س         7س

         26س         8س

         27س         9س

         28س         10س

         29س         11س

         30س         12س

         31س         13س

         32س         14س

         33س         15س

         34س         16س

         35س         17س

         36س         18س
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  وحدة جسم اإلنسان وصحته للصف التاسع اإلجابة النموذجیة الختبار

  --------------- :المدرسة                       --------------- :ةاسم الطالب

رقم 
  السؤال

رقم   اإلجابات
  السؤال

  اإلجابات
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

  X       19س        X 1س

    X     20س    X     2س

      X   21س      X   3س

      X   22س    X     4س

        X 23س      X   5س

      X   24س    X     6س

      X   25س X       7س

        X 26س      X   8س

  X       27س        X 9س

      X   28س    X     10س

    X     29س      X   11س

        X 30س    X     12س

        X 31س    X     13س

      X   32س    X     14س

      X   33س        X 15س

      X   34س      X   16س

    X     35س    X     17س

  X       36س X       18س
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)2( ملحق رقم  

  التحصیلي لالختباروالتمییز  الصعوبة معامالت

 معمل التمییز معامل الصعوبة الفقرة معمل التمییز معامل الصعوبة الفقرة
1 0.47 0.41 19 0.38 0.50 

2 0.47 0.39 20 0.34 0.38 

3 0.60 0.49 21 0.64 0.35 

4 0.64 0.35 22 0.70 0.30 

5 0.36 0.59 23 0.26 0.60 

6 0.49 0.32 24 0.55 0.39 

7 0.55 0.39 25 0.66 0.42 

8 0.57 0.36 26 0.57 0.36 

9 0.66 0.42 27 0.34 0.38 

10 0.74 0.56 28 0.38 0.50 

11 0.66 0.33 29 0.64 0.35 

12 0.38 0.50 30 0.64 0.31 

13 0.34 0.38 31  0.55 0.39 

14 0.64 0.35 32 0.57 0.36 

15 0.64 0.31 33 0.57 0.36 

16 0،79 0.53 34  0.38 0.50 

17 0.74 0.48 35  0.34 0.38 

18 0.66 0.33 36  0.64 0.35 
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  )3(ملحق رقم 

 تعلیمات مقیاس اإلتجاهات

  :عزیزتي الطالبة

  :اقرأي التعلیمات اآلتیة قبل البدء بتعبئة المقیاس

) 30(من  مكون وهو عامة بصفة الحیاتیة العلوم مادة نحو  يصالشخ اتجاهك المقیاس هذا یقیس
 خمسة ستجدین ،المقیاس عبارات من عبارة كل في الخاص رأیك تبدي ان منك والمطلوب ،عبارة

  :عبارة كل أمام لإلجابة اختیارات

في العمود األول اسفل كلمة موافق ) X(اشارة فضعي العبارة بشدةمع یتفق رأیك إذاكان )1
  .بشدة

في العمود الثاني أسفل كلمة ) X( حد ما مع العبارة فضعي اشارة  إلىاذا كان رایك یتفق  )2
  .موافق

 إذا لم تستطیعي ان تعطي رأیا او انك غیر متأكدة من العبارة فضعي إشارة )3
 )X (في العمود الثالث أسفل كلمة محاید.  

في العمود الرابع أسفل ) X(حد ما مع العبارة فضعي اشارة  إلىاذا كان رأیك یتعارض  )4
  .ة معارضكلم

في العمود الخامس أسفل كلمة ) X(إذا كان رأیك یتعارض بشدة مع العبارة فضعي إشارة  )5
  .معارض بشدة
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  :مقیاس اإلتجاهات نحو مادة العلوم الحیاتیة

تحت الموقف الذي یعبر عن شعورك الحقیقي اتجاه مادة العلوم ) X(ضعي إشارة : عزیزتي الطالبة
  .الحیاتیة

  اإلجابةمستویات   الفقرات

رقم
ال

  

موافق   
  بشدة

معارض   معارض  محاید  موافق
  بشدة

إتجاه الطالبات نحو طبیعة : البعد األول  

  .مادة العلوم الحیاتیة واإلستمتاع بها

          

أحب مادة العلوم الحیاتیة ألنها مادة  -1

  .ممتعة

          

أحب مادة العلوم الحیاتیة ألنها  غیر  -2

  .سریعة النسیان

          

یسعدني أن مادة العلوم الحیاتیة  -3

  .ضروریة جدًا في حیاتي

          

ال أشعر بالملل في حصة العلوم  -4

  .الحیاتیة لكثرة المفاهیم والمعلومات

          

یسرني تعلم المفاهیم الجدیدة لمادة العلوم  -5

  .الحیاتیة

          

عند دراسة مادة العلوم  أشعر باإلرتیاح -6

الحیاتیة النها ال تأخذ وقتًا كبیرًا لحفظ 
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  .محتواها

أحب أن أتعمق في دراسة مادة العلوم  -7

  .الحیاتیة

          

إتجاه الطالبات نحو : البعد الثاني 

قیمة مادة العلوم الحیاتیة 

  . وأهمیتها

          

یسرني أن مادة العلوم الحیاتیة تساعدني  -8

  .طبیعة اإلنسان على فهم

          

یسعدني تشجیع مادة العلوم الحیاتیة  -9

  .على اإلكتشاف 

          

مادة العلوم الحیاتیة ألنها  إلىأمیل  -10

تساهم في التغلب على عدم المعرفة في 

  .علم الكائنات الحیة

          

أحب مادة العلوم الحیاتیة ألنها مادة  -11

  .قیمة وجدیرة باإلهتمام

          

تسرني مادة العلوم الحیاتیة ألنها تساعد  -12

  .في تنمیة الوعي الصحي لدي

          

تفرحني اإلستفادة من مادة العلوم  -13

  .الحیاتیة في حیاتنا الیومیة
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تستهویني المعرفة العلمیة عن جسم  -14

  .اإلنسان ووظائف أعضائه

          

إتجاه الطالبات نحو : البعد الثالث 

  .الحیاتیة تعلم مادة العلوم

          

أنا مهتمة باكتساب معلومات جدیدة في  -15

  .مادة العلوم الحیاتیة

          

أرغب بزیادة حصص مادة العلوم  -16

  .الحیاتیة الدراسیة

          

أشعر باإلرتیاح بقراءة الموضوعات في  -17

  .كتاب العلوم الحیاتیة 

          

            .أحب حل واجبات مادة العلوم الحیاتیة -18

ال أتمنى أن تنتهي حصة العلوم الحیاتیة  -19

  .بسرعة

          

أحب قراءة الكتب المتعلقة بمادة العلوم  -20

  .الحیاتیة في أوقات فراغي

          

أستمتع بقیامي بعمل المشروعات  -21

  .الخاصة بمادة العلوم الحیاتیة

          

یسعدني تعمیق تعلم محتوى مادة العلوم  -22

  .بقدرة اهللالحیاتیة إیماني 
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أنتظر بلهفة القیام بالتجارب الخاصة  -23

  .لمادة العلوم الحیاتیة

          

یسعدني أن أكون معلمًة لمادة العلوم  -24

  .الحیاتیة في المستقبل

          

اإلتجاه نحو معلم : البعد الرابع 

  .مادة العلوم الحیاتیة

          

أشعر باإلستمتاع من طریقة تدریس  -25

  .العلوم الحیاتیةمعلم 

          

یریحني تشجیع معلم مادة العلوم الحیاتیة  -26

  .على جمع المعلومات واإلكتشاف

          

أحب اإلجابة عن أسئلة معلم العلوم  -27

  .الحیاتیة الشفویة

          

أشعر باإلرتیاح عندما یوظف معلم  -28

  .المادة القرآن الكریم في أثناء تدریسه

          

أناقش معلم العلوم الحیاتیة یسعدني أن  -29

  .في المفاهیم العلمیة الحیاتیة

          

حدیث معلم العلوم الحیاتیة یبعث في   -30

  .نفسي الطمأنینة
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  )4(ملحق رقم 

  دلیل المعلم

  الخطة التدریسیة إلستراتیجیة مخطط البیت الدائري
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الجزء الثاني للصف  ،العلوم الحیاتیةدلیل المعلم لتدریس الوحدة الثالثة من كتاب 

  التاسع المتوسط وفقًا إلستراتیجیة مخطط البیت الدائري

نعیش حالیًا في عصر اإلنفجار المعلوماتي والتطورات التقنیة المعاصرة السریعة التي 

مما دعت الحاجة الماسة للبحث  ،وضعت المتعلم أمام كم هائل من المعلومات والمفاهیم والحقائق

تدریس جدیدة كفیلة بمواكبة التطور المتسارع في المعرفة وتغییر دور الطالب  طرائقأسالیب و عن 

 ،فعال ایجابي قادر على اإلستیعاب والتفكیر واإلحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول إلىمن متلقي سلبي 

  .وهذا ما دعى الباحثة إلختیار استراتیجیة مخطط البیت الدائري

تضع الباحثة بین یدیك دلیًال لكیفیة تطبیق استراتیجیة مخطط : مةأختي المعل/ أخي المعلم

 ،البیت الدائري لتدریس وحدة جسم اإلنسان وصحته لمادة العلوم الحیاتیة للصف التاسع المتوسط

وقد تضمن هذا الدلیل  ،حیث سیؤدي هذا الدلیل دور الموجه للمعلم أثناء تطبیق هذه اإلستراتیجیة

  :على

  .اتیجیة مخطط البیت الدائرينبذة عن استر - 1

  .أهداف تدریس الوحدة - 2

تخطیط وتنفیذ الدروس باستراتیجیة مخطط البیت الدائري حیث تضمنت خطة كل  - 3

  :درس على ما یلي

 األهداف السلوكیة لكل درس.  

 األدوات والوسائل المطلوبة لتنفیذ الدرس.  

 اجراءات تنفیذ الدرس.  
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 الواجبات المنزلیة.  

 التكویني أسئلة التقویم. 

والباحثة إذ تقدم ارشادات واقتراحات وتترك الفرصة لك إلظهار ابداعاتك وخبراتك في تكییف 

  .اإلستراتیجیة ووضع البدائل على األنشطة وطرح األسئلة

  .نبذة عن استراتیجیة مخطط البیت الدائري: أوالً 

 األكثر من الدرس ومهارات معارف تتدرج العلوم،بحیث موضوعات لتعلم معرفیة استراتتیجیة هي

 برسوم المعارف إیضاح مع وعمومیة، شمولیةل األق والمهاارت المعارف إلى وعمومیة شمولیة

  ".موز أور معادالت، أو توضیحیة، أوصور

  :خطوات انشاء المخطط الدائري واإلجراء التدریسي لهذه اإلستراتیجیة

  

  

  

  

  

  

رسم مخطط 
البیت الدائري

تحدید الفكرة 
الرئیسیة

تجزئة 
الفكرة 

الرئیسیة 
الى أفكار 

جزئیة
تلخیص 

األفكار في 
القطاعات 

السبعة

رسم صور أو 
رموز في 
القطاعات 

السبعة

التعبیر عن 
المخطط 

 ً ً وكتابیا شفویا
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  :مرحلة التخطیط: المرحلة ااألولى

 ،التي یتم فیها عمل خطة مدروسة لتصمیم البیت الدائري،وهي المرحلة  اإلبتدائیة األساسیة 

  :حیث یتم توجیه المتعلمین لتسجیل أفكارهم بواسطة اإلجابة على مجموعة من األسئلة 

  الرئیسة التي ترید أن تكتشفها ؟ ماهي الفكرة  أو األفكار .1

 ).من(أو )  و(مستخدمًا الحرف اكتب عنوانك الرئیسي ثم العنوان الفرعي  .2

 .اكتب أهدافك من وراء بنائك لهذا المخطط في اسفل المخطط  .3

 ).زائد أو ناقص اثنان(سبعة أجزاء  إلىخذ المفهوم أو العنوان الرئیسي وقم بتجزئته  .4

جمل مختصرة واعد صیاغتها لتمثل جوهر الفكرة في القطاعات  إلىلخص المعلومات  .5

 .السبعة

 .ورة  بحیث تمثل مفهوم الفكرة في كل قطاعارسم رمز أو ص .6

  .تأكد من كل مفهوم في القطاعات له عالقة بالمفهوم الذي یلیة وبأسلوب متتابع .7

  :مرحلة الرسم البیاني للمخطط الدائري: المرحلة الثانیة

وعلى المعلم اتباع الخطوات التالیة  ،تعتبر هذه المرحلة أساس استراتیجیة مخطط البیت الدائري

  :ریقة متسلسة ومتتابعة حتى یتم تحقیق أهداف اإلستراتیجیةبط

مخطط البیت الدائري بمفردهم مع مساعدة وتوجیه المعلم  في ) رسم(ببناء  طلبةیبدأ ال .1

 .المرات األولى فقط

بكتابتة في  طلبةالمراد دراسته ویبدأ ال) رئیسةالفكرة ال( یحدد المعلم العنوان الرئیسي .2

عنوانین اضافیین یتناولهما الموضوع  طلبةثم یحدد المعلم مع ال ،منتصف القرص الدائري 
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وكتابتهما على ) من(أو ) و(ویتم ربطهما بحرف ،الرئیسي إذا كان الموضوع یحتمل ذلك 

  .جانبي المنحنى في القرص الدائري

  .األهداف أسفل المخطط الدائري طلبةیكتب ال .3

والتي توجه المتعلمین لتجزئة  ،ى المادة تبدأ المناقشة بین المعلم والمتعلمین حول محتو  .4

  .عناوین  جزئیة وتعبئتها في القطاعات السبعة إلى رئیسةالمفهوم أو الفكرة ال

ومن  ،لإلستمرار باالمناقشة حول محتوى المادة والعناوین الجزئیة طلبةیستثیر المعلم ال .5

ي القطاعات السبعة بتلخیص المعلومات لعبارات مختصرة وكتابتها ف  طلبةخاللها یقوم ال

وفي حالة عدم كفایة المساحات المخصصة في القطاعات لبعض المفاهیم  ،بمفردهم

القطاع المكبر (وشعور المتعلم بضرورة التوسع في نقطة معینة یتم استخدام  ،الصعبة

وقد  ،وتعتبر هذه الخطوة أساسیة لنجاح هذه اإلستراتیجیة ،للتوسع في التعلیق) اإلضافي

ض المتعلمین انجاز هذه الخطوة من أول مرة مما یحتم على المعلم مساعدة الیتقن بع

واتاحة الفرصة لهم للتدرب علیها حتى  یتم اإلتقان في  ،فقط في المراحل األولى طلبةال

  .انجاز هذه الخطوة

یعبر عن كل  من المفاهیم السبعة ) أو رمز أو شكل  ،صورة(یبدأ المتعلمون  برسم  .6

وباتجاه عقارب الساعة  مع التأكد من أن كل  12دئین من موقع الساعة مبت ،والعبارات 

  .ویمكن تزوید المتعلمین برسومات أو صور جاهزة ،مفهوم مرتبط بالمفهوم الذي یلیة

أخبرني عن : (بأسئلة یوجهها للطالب مثل  ،یقدم المعلم التغذیة الراجعه بشكل فردي .7

هل المفاهیم ( ،)اخترت هذا الرمز بالذات؟لماذا ( ،)ماذا یعني هذا الرمز( ،)صورتك؟

؟ فالتنوع في رسومات  ،) ماالعالقات التي تجدها بین مفهوم وآخر؟( ،)متسلسلة منطقیًا

  .المختلفة طلبةللرموز لمفهوم واحد نتیجة طبیعیة لمخیالت ال طلبةال
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من آثار  لما لها ،تعتبر المرحلة الثانیة في انشاء مخطط البیت الدائري من أهم المراحل 

وتشجیعهم على  ،ایجابیة بمساعدة المتعلمین على اثارة تفكیرهم وتأملهم حول األفكارالكلیة والجزئیة

مما یدعم من تعلم مهارات التفكیر الناقد ،تجزئتها واعادة صیاغتها وتلخیصها في السبع قطاعات

ة الطلبة على ترجمة ومساعد ،بتجزئة الفكرة الرئیسة وتحلیلها وادراك العالقات بین الجزئیات

وتخزین المعلومات باطار منظم  ،واستثارة جانبیى الدماغ لإلستیعاب ،المفاهیم بطریقة بصریة حسیة

على أنفسهم في بناء المخطط وتعبئته بشكل  طلبةمع التأكید على اعتماد ال ،ییسر استدعاؤها

  .أهداف اإلستراتیجیةلیساعدهم على تذكر واستدعاء المعلومات بسرعة وسهولة وتحقیق  ،فردي

  :مرحلة التفكیر التأمل: المرحلة الثالثة

وحصولهم على التغذیة الراجعة من قبل  ،رسم الشكل الدائري وتعبئته طلبةبعد أن یكمل ال

یبدأ الطالب بتقدیم مخططه  معبرا بكلماته الخاصة عن الهدف من رسمه وما توصل الیه  ،المعلم

كتابة مقالة  طلبةوبعد ذلك یطلب المعلم من ال ،طلبةمما یعزز من مهارة التحدث لدى ال ،من نتائج

وهذا بدورة یطور من مهارة  ،صغیرة أو قصة تحكي عن المخطط الدائري وما یحویه من أفكار

الكتابة ویحفز على المعالجة العمیقة للمعلومات من خالل التعبیر عن المعرفة بطریقة مكتوبة 

  یهم التفكیر إلبداعيوینمي لد

  :معاییر تقییم مخطط البیت الدائري من قبل المعلم والمتعلم

بعد اإلنتهاء من مراحل انشاء المخطط الدائري یقوم المعلم والمتعلم بتقییم بناء المخطط باإلستعانة 

 ،Ward،1999(، )Ward، & Wandersee(بمجموعة من معاییر التقییم والتي حددها كل من 
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وقد وقامت الباحثة بتعدیل بسیط على  ،لتي تقدم له التغذیه الراجعة لتطبیقه لإلستراتیجیةوا ،)2002

  )2(هذه المعاییر لتناسب غرض الدراسة كما یوضحها الجدول

رقم
ال

  

  ال  نعم  المعاییر

ة 
حاج

ب
 إلى

دیل
تع

  

        وكتابته في أسفل المخطط بشكل واضح؟ هدفهل تم تحدید ال  1

        العنوان الرئیسي للمخطط في المكان الصحیح؟ تم كتابة هل  2

        سبعة مفاهیم جزئیة صحیحة؟ إلىهل یحتوي المخطط من خمسة   3

        هل تم تعریف المفاهیم بجمل مختصرة وبشكل صحیح ؟  4

هل توجد رسومات أو رموز توضیحیة في كل قطاع من القطاعات السبعة وذات   5

  عالقة بالمفهوم؟

      

        المعلومات الجزئیة في المخطط بشكل متتابع  وصحیح؟هل كتبت   6

        هل المخطط مزدحم بالكلمات والصور ؟  7

        هل توجد فراغات بین الكلمات المكتوبة؟  8

        هل المخطط من الناحیة الجمالیة منظم ومرتب وتسهل قراءته؟  9

 

  :أهداف تدریس وحدة جسم اإلنسان وصحته: ثانیاً 

  األغذیة الالزمة لجسم اإلنسانیعدد أنواع.  

 یستنتج أهمیة الغذاء لجسم اإلنسان.  

 یستنتج أهمیة الكربوهیدرات والدهون لجسم اإلنسان.  

 یسمي المصادر الغذائیة الغنیة بالكربوهیدرات والدهون.  

 یحدد وحدة بناء الكربوهیدرات والدهون.  
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 یستخلص سبب حدوث السمنة لدى بعض األفراد. 

  السمنة تؤثر في تأدیة الشخص البدین لألنشطة الیومیةیوضح كیف أن  
 یستخلص أهمیة البروتینات لصحة جسم اإلنسان. 

 یحدد وحدة بناء البروتینات. 

 یسمي المصادر الغذائیة الغنیة بالبروتینات. 

 یفسر احتواء الجسم على آالف البروتینات المختلفة. 

  بالبروتینیعلل سبب احتیاج األطفال والمراهقون ألغذیة غنیة. 

 وحدة البناء ،یقارن بین الكربوهیدرات والدهون والبروتینات من حیث األهمیة

 .والمصادرالغذائیة

 أ  ،12ب  ،د( یحدد فوائد الفیتامینات التالیة( 

 لجسم ) والكالسیوم  ،الفسفور ،الصودیم الحدید(یلخص أهمیة األمالح المعدنیة المتعددة مثل

 .اإلنسان

  تبة على قلة تناول المصادر الغذائیة الغنیة بأمالح الفسفور وأمالح یستنتج اآلثار المتر

 .الحدید على جسم اإلنسان

 یذكر أمثلة على المصادر الغذائیة الغنیة باألمالح المعدنیة. 

  في  16ص )8- 3(شكل  إلىاآلثار المترتبة على عدم تناول السمك بالنظر  إلىیشیر

 .الكتاب المدرسي

 ص ) 8-3(الشكل إلىالغني بجمیع األمالح المعدنیة بالرجوع  یستخلص المصدر الغذائي

 .في الكتاب المدرسي 16
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 یعرب عن رأیه بامتناع النباتیین عن تناول اللحوم . 

 یفسر إزدیاد حاجة جسم اإلنسان لشرب الماء صیفًا عنه .یوضح أهمیة الماء لجسم اإلنسان

 .شتاًء 

 ن لإلنسان أن یحافظ على صحة جسدةیستبط كیف یمك.یوضح المقصود بالغذاء المتوازن. 

 یذكر اهمیة الجهاز الهضمي. 

  مجسم جسم اإلنسان إلىیمیز أجزاء الجهاز الهضمي بالنظر. 

 بین الهضم المیكانیكي والهضم الكیمیائي یقارن. 

 یربط بین تركیب الفم والبلعوم والمریئ والوظائف اتي تقوم بها. 

 یوضح أهمیة العصارة الصفراوي. 

  كیف تتأثر عملیة الهضم عند اإلصابة بتسوس األسنانیستنتج  

 یستنتج دور اللعاب في هضم النشا. 

  مادة سكریة في الفم إلىیفسر سبب تحول طعم الخبز. 

 یربط بین دور اللعاب واللسان وعضالت الفك في عملیة الهضم.. 

 یشرح أهمیة لسان المزمار في تنظیم عملیة البلع. 

  في الجهاز الهضميیوضح دور األمعاء الغلیظة. 

 أجزاء جهاز الدوران في جسم اإلنسان یحدد. 

 یفسر سبب وجود صمام بین األذین والبطین. 

 یعلل سبب وجود جدار فاصل بین الجهة الیمنى والجهة الیسرى للقلب. 

 یوضح لماذا جدار البطین األیسر أسمك من جدار البطین األیمن . 

 قلبیعدد أسماء األوعیة الدمویة المتصلة بال. 
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 یستنتج وظیفة القلب. 

 یستنتج اآلثار الناتجة عن تصلب الشرایین 

  یستنتج أثر التمارین الریاضیة على معدل نبض القلب. 

 یستنتج سبب عدم انفجار الشعیرات الدمویة عند تدفق الدم الیها من الشرایین. 

 یفسر اآلثار المترتبة على حدوث خلل في صمامات األوردة. 

  الدم من حیث الوظیفةیقارن بین مكونات . 

 یفسر سبب اإلصابة بمرض فقر الدم. 

 یستنتج سبب عدم انفجار الشعیرات الدمویة عند تدفق الدم الیها من الشرایین. 

 یفسر اآلثار المترتبة على حدوث خلل في صمامات األوردة. 

 یفسر سبب انتشار األوعیة اللمفیة في الجسم. 

  اللیمفيیربط بین جهاز الدوران والجهاز.  

  یمیز أجزاء الجهاز التنفسيالحویصلة الهوائیة  إلىیتتبع مسار الهواء من األنف.  

  الرئتین عن طریق الفم واألنف من حیث درجة الحرارة والنقاء إلىیقارن بین الهواء الداخل.  

 یفسر سبب وجود الشعیرات الدمویة حول الحویصالت الهوائیة.  

  تلیف الرئتینیستنتج اآلثار الناتجة عن.  

 یحلل العالقة بین أشكال التنفس.  

 یشرح آلیة الشهیق والزفیر.  

 یستخدم معرفته باعطاء نصائح للمدخنین وعمال تفتیت الصخور. 
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الخطة التدریسیة لوحدة جسم اإلنسان وصحته باستراتیجیة مخطط البیت 

  الدائري
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  العلوم الحیاتیة: المادة

  التاسع المتوسط: الصف

  الفصل الثاني

  ه حتجسم اإلنسان وص: الموضوع

  تحضیر وحدة جسم اإلنسان وصحته باستراتیجیة مخطط البیت الدائري

 رهف محمود عطایا: إعداد الباحثة
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  التاسع متوسط : الصف  العلوم الحیاتیة: المادة  الثالثة: الوحدة  الكربوهیدرات والدهون: الدرس األول
  التهیئة  األهداف السلوكیة

 یعدد أنواع األغذیة الالزمة لجسم اإلنسان.  
 یستنتج أهمیة الغذاء لجسم اإلنسان.  
 یستنتج أهمیة الكربوهیدرات والدهون لجسم اإلنسان.  
 یسمي المصادر الغذائیة الغنیة بالكربوهیدرات والدهون.  
 یحدد وحدة بناء الكربوهیدرات والدهون.  
 یستخلص سبب حدوث السمنة لدى بعض األفراد.  
 یحدد تأثیر السمنة تؤثر في تأدیة  األنشطة الیومیة.  
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
 ن المفاهیم الجزئیة الموزعة في قطاعات یبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكال تعبر ع

  .مخطط البیت الدائري
  یتحدث بطالقة وبالتسلسل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت

  الدائري

  :یعرض المعلم صورًا لمركبات في محطة الوقود ویوجه األسئلة اآلتیة
 لماذا تتزود المركبات بالوقود؟.  
  نعم(وقود لیعمل؟  إلىهل جسم اإلنسان مثل المركبات یحتاج.(  
 لماذا یشعر الصائم بالتعب واإلرهاق؟ لعدم توفر الطاقة.  
  من الغذاء(من أین یحصل جسم اإلنسان على الطاقة؟.(  
   ما أهمیة الغذاء لجسم اإلنسان؟ یمد الغذاء الجسم بالطاقة الالزمة

  .للقیام باألنشطة الیومیة
سنتعمق في دراسة أهمیة الغذاء لجسم اإلنسان وأنواعه من خالل استخدام الیوم 

  .مخطط البیت الدائري
ویبین أهمیته لهم  ،یعطي المعلم للطلبة شرحًا مختصرًا عن مخطط البیت الدائري

من خالل تجزئة المفاهیم والمعلومات  وتنظیمها وتقدیمها بشكل كتابي ورمزي 
  .وادراك العالقات فیما بینهالیساعدهم على فهمها وتذكرها 

أماكن / صور لرجل بدین/ صورة لسیارة في محطة الوقود/ الكتاب المدرسي/ صورة الكبد/ صورة الخلیة الحیوانیة:( برنامج البویربوینت یعرض الصور التالیة: الوسائل والمصادر
  .فیدیو عن مخاطر السمنة/ الكتاب المدرسي)/تواجد الكولیسترول في الجسم
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  اإلجراءات واألنشطة
  التقویم  دور الطالب  دور المعلم

یهیئ الطلبة لكیفیة رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحًا لكیفیة 
  .رسمه على اللوح

ما أهمیة البیت   .یحاكي الطلبة المعلم في رسم مخطط البیت الدائري 
  الدائري لك؟

  .الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص الدائري ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه
  .ما أنواع األغذیة ؟ هناك عدة أنواع سندرس الیوم فقط نوعان

  یعرض صور للخبز والحبوب والمكرونة والزبدة والزیوت 
  من یستطیع تحدید المواد الغذائیة الموجودة في هذه الصور؟

  تكتب الطالبات الغذاء في منتصف القرص الدائري
  الفیتامینات ،الدهون ،البروتینات ،الكربوهیدرات

  
  الكربوهیدرات والدهون

  

یوجه المعلم  ؟)الغذاء(هل یمكن أن نحدد عنوانین فرعیین من هذا الموضوع 
  . بینهما) و(الطالبات لمكان كتابة العنوانین واستخدام حرف 

أهمیة الكربوهیدرات والدهون : وهما ،تحدد الطالبات عنوانین فرعیین ،نعم
  .ومصادرالكربوهیدرات والدهون وتضعهما على جانبي المنحنى

  

  ما الهدف الرئیس الذي تسعین لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟
  .یوجه المعلم الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخطط

  .أن نستنتج أهمیة الكربوهیدرات والدهون لجسم اإلنسان
  .الطالبات الهدف أسفل المخططتكتب 

  

الغذاء مصدر الطاقة وهو ضروري لبناء خالیا  ،یذكر المعلم أهمیة الغذاء 
  .ولتعویض التالف من هذه الخالیا كما أنه یقي الخالیا من األمراض ،الجسم

ما أهمیة   
  الغذاء؟

یستعین  الذي تریدین معرفته عن الكربوهیدراتوالدهون؟: یطرح السؤال التالي
  )7ص(بالصورة المتوفرة بالكتاب المدرسي 

وأهمیتها ومصادرها  ،الكربوهیدرات إلىإذًا سنقسم المفهوم الرئیسي الغذاء 
  ،ثالثة أجزاء  إلىوكذلك مفهوم  الدهون سنقسمه 

  .أهمیتها ومن أین نحصل علیها؟ وما تركیب الكربوهیدرات والدهون
  

تمأل الطالبات قطاعات المخطط بالمفاهیم الجزئیة التي تم تحدیدها مبتدئة 
  .وباتجاه عقارب الساعة 12من الساعة 

  
عددي المفاهیم 
السبعة الجزئیة 
التي سندرسها 
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  .ونوزعهما في قطاعات المخطط
  :یعرض المعلم صورة لرجل بدین ورجل ضعیف ثم یوجه السؤال التالي

  ماهو الفرق بین الشخصین؟ ما ذا نسمي هذا المرض؟ 
  سنتاول في القطاع السابع عنوان مرض السمنه

  
  السمنة

  .تكتب الطالبات السمنة في القطاع السابع

  الیوم؟

الصورة في الكتاب  إلىانظرن : یبدأ المعلم بالمناقشة لتحقیق األهداف
  لماذا تعتبر الكربوهیدرات مركبات عضویة؟ ما عالقة الغلوكوز بها؟ ،)7ص(

ویعد الغلوكوز  ،كیلوسعرات حراریة 4الجسم ب ان حرق غرام واحد منها یمد 
  .أبسطها وأهمها للجسم

إذا من الصورة التي أمامكن ما أشكال الكربوهیدرات؟ ما وحدة بناء كل من 
  .النشا والغالیكوجین

  . ألنها تتكون من الكربون والهدروجین وبینهما روابط تساهمیة
  
  
  

وهما من  ،النشا والغالیكوجینتوضح الصورة أن الغلوكوز وحدة بناء كل من 
  .أنواع الكربوهیدرات

  
عددي أشكال 
  الكربوهیدرات؟

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في  ما هو المفهوم الجزئي األول؟
دفاترهن أو یكتبه المعلم على السبورة ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة 

  . مختصرة بمفردهمن في القطاع األول من مخطط البیت الدائري
من الصورة التي أمامك في الكتاب عبري برسم رمز للكربوهیدرات في القطاع 

  .األول

ربوهیدرات مركبات عضویة النها تحتوي على الكربون الك: المفهوم األول
ویعتبر الغلوكوز  ،والهیدروجین ومن أشكالها المعقدة النشا والغالیكوجین

  .الوحدة البنائیة لكل منهم 
تعید الطالبات كتابة الجملة بشكل مختصر وتعبر عنها بالرسم مستعینة 

  .بالصورة في الكتاب المدرسي

  

ما العالقات التي )( ماذا یعني هذا الرمز) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،الطالبات أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فرديیتجول المعلم بین 
  .لطالباتویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض ا) تجدیها بین مفهوم وآخر
لماذا یعد كل من النشا والغالیكوجین شكلین معقدین  7استعیني بالصورة ص 

  من الكربوهیدرات؟
    .ألن كلیهما یتركب من اتحاد عدد كبیر من جزیئات الغلوكوز
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هل تعلمن أین یتم  ،المیتوكندریا إلىیعرض صورة الخلیة الحیوانیة ویشیر 
  حرق الغلوكوز؟

  وأین یتم تخزین الغالیكوجین؟ ،لعضالتصورة الكبد وا إلىیشیر 
  ماذا یحدث للصائم عند عدم تناول مواد كربوهیدراتیة؟

  من أین سیأتي الجسم بالغلوكوز؟
عند عدم تناول مواد : یستعین المعلم بالرسم لتوضیح المعلومات اآلتیة

كربوهیدراتیة فإن نسبة الغلوكوز تقل في الدم مما ینبه خالیا الكبد لتحطیم 
المیتوكندریا  إلىغلوكوز ینتقل عبر الدم  إلىیكوجین المخزن وتحویله الغال

  التي تحطمه أي تحرقه خالل عملیة التنفس الخلوي النتاج الطاقة

  في المیتوكندریا ،في الخلیة الحیوانیة 
  

  في الكبد والعضالت
  تقل نسبة الغلوكوز في الدم

  .أي من  من الغالیكوجین المخزنة في الكبد  ،من المخزن
  

تكتب الطالبات في دفاترهن ماذا یحدث عند عدم تناول مواد كربوهیدراتیة 
  .مستعینین بشرح المعلم

أین یتم حرق 
  الغلوكوز؟

  
أین یتم تخزین 
الكربوهیدرات 

في جسم 
  اإلنسان؟

البات لكتابة یوجه الط ،أهیمة الكربوهیدرات ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟
معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على السبورة ثم یطلب منهم بإعادة 
كتابته في جملة مختصرة بمفردهم في القطاع الثاني من مخطط البیت 

  .الدائري
  

یساعد المعلم الطالبات  ،عبري عن المفهوم الثاني برمز أوشكل من مخیلتك
  .باعطاء تلمیحات

یتم  ،زن الكربوهیدرات في الكبد على شكل الغالیكوجینیخ: المفهوم الثاني
غلوكوز غلوكوز ینتقل  إلىتنبیه خالیا الكبد لتحطیم الغالیكوجین وتحویله 

المیتوكندریا التي تحرقه لیمد الجسم بالطاقة عند عدم تناول  إلىعبر الدم 
  .مواد كربوهیدراتیة لفترات طویلة

صر في القطاع الثاني من المخطط تعید الطالبات كتابة الجملة بشكل مخت
  .ویعبرن عنها برمز مستعینة بالرسم الذي رسمه المعلم

ما أهمیة 
الكربوهیدرات 

  لجسم اإلنسان؟

  ماالمصادر الغذائیة الغنیة بمادة الكربوهیدرات؟
الحلیب ومنتجاته  ،مصادر الكربوهیدرات   ما هو المفهوم الجزئي الثالث؟

  .والحبوب والخضراوات والفواكه

  المكرونة ،نحصل على الكربوهیدرات من الخبز
  
  

عددي المصادر 
الغذائیة 

  للكربوهیدرات؟
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یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على اللوح ثم 
یطلب منهمن بإعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهم في القطاع الثالث من 

  .مخطط البیت الدائري
د المعلم الطالبات یساع ،عبري عن المفهوم الثالث برمز أوشكل من مخیلتك

  .باعطاء تلمیحات

تعید الطالبات كتابة الجملة بشكل مختصر في القطاع الثالث من المخطط 
  .وتعبر عنها برسم رمز

  مالمادة الغذائیة في القطاع الرابع؟ 
لماذا : وأجیبي على األسئلة التالیة 9في الكتاب ص )3-3(الشكل إلىانظري 

  تعد الدهون مركبات عضویة؟ مما یتركب جزيء دهني واحد؟
  الدهون  ما هو المفهوم الجزئي الرابع؟

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهمن أو یكتبه المعلم على  
دهم في القطاع السبورة ثم یطلب منهمن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفر 

عبري عن المفهوم الرابع برمز أوشكل من .الرابع من مخطط البیت الدائري
  .من الكتاب المدرسي 9ص ) 3-3(مخیلتك أو استعیني بالشكل 

تعد الدهون مركبات عضویة النها تحتوي على ذرات الكربون  ،الدهون
  .والهیدروجین

  .یتركب من ثالثة جزیئات حموض دهنیة وجزيء غلیسیرول
  

وتعبر  ،تعید الطالبات كتابة المفهوم الرابع في القطاع الرابع من المخطط
  .عن الوحدة البنائیة بالرسم 

  
  

حددي وحدة 
  بناء الدهون؟

ما العالقات التي )( عني هذا الرمزماذا ی) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،یتجول المعلم بین الطالبات أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فردي
  .ویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالبات) تجدها بین مفهوم وآخر

الدهون في جسمك؟ هل  إلىأین تخزن الدهون في جسم اإلنسان؟ أشیري 
حرارة الجسم؟ ما عالقة هناك عالقة بین أماكن تخزین الدهون في الجسم و 

الدهون واألعضاء الداخلیة لجسم اإلنسان؟ یستعین المعلم لصور للقلب 
  .الدهون إلىوالكلى ویشیر 

حافظة تساعد الدهون المخزنة تحت الجلد في الم ،تخزن الدهون تحت الجلد
  .على ثبات درجة حرارة الجسم

  .تحمي األعضاء الداخلیة  ،تغلف الدهون األعضاء لحمایتها 
  .كمیات بسیطة إلىیحتاج  ،كال 

ما أهمیة 
الدهون لجسم 

  اإلنسان؟
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إذًا هل یحتاج  ،كیلو سعرات 9إن حرق غرام واحد من الدهون یمد الجسم ب 
  اإلنسان لتناول كمیات كبیرة من الدهون؟

بة معلومات عنه  یوجه الطالبات  لكتا   ما هو المفهوم الجزئي الخامس؟
ن أو یكتبه المعلم على اللوح ثم یطلب منهمن بإعادة كتابته في في دفاتره

جملة مختصرة بمفردهمن في القطاع الخامس من مخطط البیت 
  .عبري عن المفهوم الخامس برمز .الدائري

  
  

تعید كتابة أهمیة الدهون بشكل مختصر في القطاع الخامس  ،أهمیة الدهون
  .وتعبر عنه بالرسم

 ،9ص ) 4-3(شكل  إلىعلى الدهون؟ انظري سم األطعمة التي تحتوي 
  ماالحالتان اللتان توجد علیهما الدهون؟ 

  
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه  في    ما هو المفهوم الجزئي السادس؟

دفاترهمن أو یكتبه المعلم على اللوح ثم یطلب منهمن بإعادة كتابته في جملة 
عبري عن .مختصرة بمفردهمن في القطاع السادس من مخطط البیت الدائري

  .المفهوم السادس برمز 

الحلیب  -اللحوم ،زیت الزیتون ،زیت القلي ،المارجیرین ،السمنة ،الزبدة
  .توجد الدهون في الحالة السائلة والحالة الصلبة.  الحبوب ،ومنتجاته

  مصادرالدهون
 ،تعید الطالبات كتابة المفهوم السادس في القطاع السادس من المخطط

  .وتعبر عن المصادر بالرسم 

عددي مصادر 
األطعمة الغنیة 

  بالدهون؟

  لماذا یصاب بعض األشخاص بمرض السمنة؟
  كمیات كبیرة من الدهون له عالقة بالسمنة؟ ما أثر قلة الحركة ؟هل تناول 

یخزن الزائد من الدهون : یعرض المعلم صورة لشخص بدین  ویوضح التالي
على هیئة شحوم تحت الجلد تتراكم في أجزاء متفرقة من الجسم خصوصًا إذا 

  . لم یبذل الشخص مجهود لیحرق هذا الغذاء الزائد
رة اإلنسان على بذل مجهود معین؟ وما عالقتها بمعدل ما عالقة السمنة وقد

  .ات كبیرة من األطعمةلتناولهم كمی
تناول الدهون بكمیات أكثر مما یحتاج الیه الجسم یؤدي لتخزینه فیصاب 

  .بالسمنه
  
  
  

  
كیف یتم تخزین 

الدهون في 
  الجسم؟
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تنفسه الطبیعي؟ یصاب البدین بضیق في التنفس عند أدائه ألي نشاط زائد 
كالمشي بسرعة  أو صعود الدرج كما یصیبه بالخمول ویكون عرضة إللتهاب 

  المفاصل واإلصابة بمرض السكري
  .یعرض فیدیو یوضح آثار السمنة ومخاطرها

یوجه الطالبات  لكتابة  ،مرض السمنة    فهوم الجزئي السابع؟ما هو الم
معلومات عنه  في دفاترهمن أو یكتبه المعلم على اللوح ثم یطلب منهم إعادة 
كتابته في جملة مختصرة بمفردهمن في القطاع السابع من مخطط البیت 

  .عبري عن المفهوم السابع برمز  أو شكل من مخیلتك.الدائري

السمنه تؤثر على أداء الشخص لألنشطة الیومیة وتؤثر على معدل تنفسه 
  .الطبیعي 

  .تكتب الطالبات آثار السمنة في دفاترهن
  
  

السابع في القطاع السابع تعید الطالبات كتابة شرح المفهوم  ،مرض السمنة
من المخطط عن آثار السمنة بشكل مختصر وتعبر عنها بالرسم  من 

  .مخیلتها

وضحي آثار 
السمنة على 

  جسم اإلنسان؟

یوضح  المعلم مستعینا بالصوركیف أن الكولیسترول أحد أشكال الدهون 
  .للخلیة الحیوانیةویدخل في تركیب الغشاء البالزمي 

  .الصورة إلىأین یخزن الكولیسترول؟ انظرن 

  
  

  یخزن الكولیسترول في الدم والعصارة الصفراویة

  

    تعبئة النموذج مع المعلم في أول مرة فقط  یوزع المعلم نموذج ضبط مخطط البیت الدائري لتقوم الطالبات بتقییم المخطط
للمخطط الالتي قمن بانشاءه یسأل المعلم الطالبات بتقدیم عرض شفهي 

  .وعرض المفاهیم الجزئیة التي كتبوها في القطاعات السبعة
مارأیك بمخطط البیت الدائري؟ هل ساعدك في فهم المفاهیم العلمیة؟هل 
ساعدك على ادراك العالقات بین المفاهیم؟ هل تحبین تكرار رسم مخطط 

  البیت الدائري في الدروس المقبلة؟

مخطط البیت الدائري ومحتویاته من مفاهیم ومعلومات  التحدث بطالقة عن
  تم دراستها أثناء الحصة

تحدثي عن 
البیت الدائري 

  خاصتك؟

  كتابة قصة أو فقرة قصیرة عن محتویات مخطط البیت الدائري كواجب منزلي لیقوموا بتقدیمه في الحصة المقبلة 
  باحضار الطعام اللتي یتناولنه بانتظام كل یوم  لعرضه في الحصة المقبلة/ واجب منزليك) 1(توزیع ورقة العمل اإلثرائیة رقم : التقویم النهائي
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  مرض السمنة- 7  

تخزن الدھون الزائدة في 
. الجسم وتسبب البدانة

تسبب ضیق في التنفس، 
 الخمول،التھاب المفاصل 

  مصادر الدھون- 6

اللحوم، الحلیب ومنتجاتھ، 
الحبوب مثل الزبدة 

  والزیوت والمارجرین

  أھمیة الدھون- 5

تخزن تحت الجلد لثحافظ 
على ثبات درجة 

لحمایة . الحرارة
 األعضاء الداخلیة للجسم

  الدھون- 4

من ،مركبات عضویة 
ثالثة جزیئات 

دھنیة أحماض
 .وجزيءغلیسیرول

مصادر - 3
  الكربوھیدرات

الحبوب مثل الخبز 
والمكرونة واألرز، الحلیب 

ومنتجاتھ، الخضروات 

  أھمیة الكربوھیدرات- 2

 یخزن الكربوھیدرات في الكبد
على شكل غالیكوجین، یتم 

تحویلھ إلى غلوجوز وحرقھ 
 إلنتاج الطاقة الالزمة للجسم

  الكربوھیدرات- 1

مركبات عضویة ، مثل 
والغالیكوجین  النشا 

الغلوكوز ھو الوحدة 
 البنائیة  لھما

 الغذاء

الكربوھیدرات 
 والدھون

األھمیة 
 المصادر

 و

 .نستنتج أھمیة الكربوھیدرات والدھون لجسم اإلنسان: الھدف
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  التاسع متوسط : الصف  العلوم الحیاتیة: المادة  الثالثة: الوحدة  البروتینات والفیتامینات: الدرس الثاني
  التهیئة  األهداف السلوكیة

  البروتینات لصحة جسم اإلنسانیستخلص أهمیة. 
 یحدد وحدة بناء البروتینات. 
 یسمي المصادر الغذائیة الغنیة بالبروتینات. 
 یفسر احتواء الجسم على آالف البروتینات المختلفة. 
 یعلل سبب احتیاج األطفال والمراهقون ألغذیة غنیة بالبروتین. 
 وحدة البناء ،همیةیقارن بین الكربوهیدرات والدهون والبروتینات من حیث األ

 .والمصادرالغذائیة
 یعطي أمثلة للفیتامینات. 
 أ  ،12ب  ،د( یحدد فوائد الفیتامینات التالیة(  
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
  الموزعة في قطاعات یبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكال تعبر عن المفاهیم الجزئیة

  .مخطط البیت الدائري
 یتحدث بطالقة وبالتسلسل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائري  

اآلثار المترتبة على  ،مراجعة أهمیة الكربوهیدرات والدهون ومصادرها
  .السمنه من خالل تقدیم الطالبات لكتاباتهم في مخطط البیت الدائري

  
  
  

سنتعمق في المفاهیم الغذائیة مثل البروتینات والفیتامینات من الیوم 
  .خالل استخدام مخطط البیت الدائري

یعطي المعلم للطالبات شرح مختصر عن مخطط البیت الدائري ویبین 
أهمیته لهم من خالل تجزئة المفاهیم والمعلومات  وتنظیمها وتقدیمها 

وتذكرها وادراك العالقات بشكل كتابي ورمزي لیساعدهم على فهمها 
   .فیما بینها

: یعرض الصور التالیة powerpointبرنامج : الوسائل والمصادر
  مصادر البروتینات والفیتامینات

  اإلجراءات واألنشطة
  التقویم  دور الطالب  دور المعلم
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 ً یهیئ الطلبة لكیفیة رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحا
  .اللوحلكیفیة رسمه على 

ما أهمیة البیت   .یحاكي الطلبة المعلم في رسم مخطط البیت الدائري 
  الدائري لك؟

ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص 
  .الدائري

یوجه المعلم  هل یمكن أن نحدد عنوانین فرعیین من هذا الموضوع؟
  .بینهما) و(الطالبات لمكان كتابة العنوانین واستخدام حرف 

  تكتب الطالبات البروتینات والفیتامینات في منتصف القرص الدائري
  األهمیة والمصادر

  
  

  

  ما الهدف الرئیس الذي تسعین لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟
  .ططیوجه المعلم الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخ

  
كیف سنوزع المفهومین البروتینات والفیتامینات في : یطرح السؤال التالي
  بالرجوع للهدف أسفل المخطط ماذا سندرس عنهم ؟  القطاعات السبعة؟

یطلب من الطالبات . سنتاول الوحدة البنائیة واألهمیة والمصادر لكل منهما
  .توزیع المفاهیم الجزئیة في قطاعات المخطط

  .مصادر البروتینات والفیتامیناتنحدد أهمیة و 
  .تكتب الطالبات الهدف أسفل المخطط

  
  ثالثة قطاعات للبروتینات وثالثة للفیتامینات

في . تكتب الطالبات عناوین المفاهیم الجزئیة التي تم تحدیدها
وباتجاه عقارب  12قطاعات مخطط البیت الدائري مبتدئة من الساعة 

  .الساعة

  

 ،زیت ،الزبدة،للحلیب والجبن بأنواعه واأللبانیعرض المعلم نماذج 
 ،علبة حلیب أطفال  ،وأنواع من الخضراوات والفواكه  ،لحوم  ،الحبوب

  :یطرح السؤال التالي
ما أكثر مادة یحتاجها اإلنسان عند الصغر؟ لماذا؟ هل یحتاجها عند 

  الكبر؟
من یحدد الوحدة  ،في الكتاب المدرسي 12ص ) 3-6(شكل إلىأنظرن 

  
  
  

نعم ولكن لیس بنفس ،لیساعده على نمو العظام واألسنان ،الحلیب
  .الكمیة

  

  
  
  
  

حددي الوحدة البنائیة 
  للبروتین؟
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  لبنائیة للبروتین؟ هل تعتبر البروتینات مركبات عضویة؟ ولماذا؟ا
حمضا من  12یبنى  ،یوجد عشرون نوعا من األحماض األمینیة

األحماض األمینیة في الجسم بشكل طبیعي ویحصل الجسم على الباقي 
  .من المصادر الغذائیة

  
كیف تفسرین احتواء جسمك على اآلالف من البروتینات المختلفة؟ هل 

  هناك عالقة بین عدد ونوع األحماض األمینیة بتنوع البروتینات؟
  

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في   ما هو المفهوم الجزئي األول؟
دفاترهن أو یكتبه المعلم على اللوح ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة 

والتعبیر  ،مختصرة بمفردهن في القطاع األول من مخطط البیت الدائري
  .عنه برسم رمز أو تزویدهن بصور

  الحمض األمیني
إلحتوائها على ذرات كربون  ،نعم البروتینات مركبات عضویة
  .وهیدروجین وبینهم روابط هیدروجینیة

  
اختالف األحماض األمینیة  إلىسبب اختالف وتنوع البروتینات 
  .المكونة لها في العدد والنوع والترتیب

  
  .البروتینات

  .تكتب الطالبات معلومات عن البروتین في دفاتر العلوم
تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع األول من 
البیت الدائري وتعبر عنها برمز مستعینة بالصورة في الكتاب 

  .المدرسي
ما العالقات )( ماذا یعني هذا الرمز) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،یتجول المعلم بین الطالبات أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فردي

  .ویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالبات) التي تجدها بین مفهوم وآخر
اقرئي الفقرة هل یستطیع أحد أن یحدد أهمیة البروتینات لجسم اإلنسان؟ 

  حددي أهمیة البروتینات؟ ،12األولى ص 
  ما عالقة البروتینات بلألطفال والمراهقین؟

غ من من البروتین یمد  1هل تمد البروتینات الجسم بالطاقة؟ إن حرق 
  .كیلو سعرات 4جسم اإلنسان ب 

تسهم البروتینات في بناء خالیا الجسم وتعویض التالف من بعض  
  األنسجة

المواد الغذائیة التي تقوم ببناء الخالیا ومهمة لنمو البروتینات من أكثر 
جسم اإلنسان وحیث عملیات النمو تكون أكبر في معدالتها عند 

إذا هم یحتاجون للبروتینات بشكل أكبر من  ،األطفال والمراهقین

لماذا تعد البروتینات 
ضروریة لألطفال 

  والمراهقین؟
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  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟

دفاترهم أو یكتبه المعلم على اللوح یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في 
ثم یطلب منهم إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهم في القطاع الثاني 

عبري عن المفهوم الثاني برمز أوشكل من .  من مخطط البیت الدائري
  .مخیلتك

  .كما أنها مصدر للطاقة ،غیرهم
  أهمیة البروتینات 

  .دفاتر العلومتكتب الطالبات معلومات عن أهمیة البروتین في 
تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع الثاني من 

  . البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل من مخیلتها

 ،من األغذیة التي أمامك من یسمي المصادر الغذائیة الغنیة بالبروتین
 12خیرة صاقرأي الفقرة األ

  هل یستطیع الجسم تخزین البروتینات؟  ،من قرائتك
  بناءً على ذلك كیف یمكن حل هذه المشكلة؟

یوجههم  ،یطلب المعلم من الطالبات بعرض األطعمة لتي یتناولنها كل یوم
ألهمیة تناولهم لمصادر غذائیة غنیة بالبروتین وینبههم للمرحلة العمریة 

  .التي یمرون بها
  .  م الجزئي الثالث؟ما هو المفهو 

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على 
اللوح ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في القطاع 

عبري عن المفهوم الثالث برمز أوشكل .  الثالث من مخطط البیت الدائري
  .من مخیلتك

  .الحبوب ،اللحوم بأنواعها ،الحلیب ومنتجاته
  

  .كال ال یستطیع
  .بتناول أطعمة غنیة بالبروتین بشكل منتظم یومیاً 

 ،تربط الطالبات بأهمیة البروتینات وبنوع الطعام التي تتناولنه یومیاً 
  .وبالمرحلة العمریة 
  مصادر البروتینات

  .تكتب الطالبات معلومات عن مصادر البروتین في دفاتر العلوم
لطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع الثالث من تعید ا

  البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل من مخیلتها

سمي أغذیة غنیة 
  بالبروتین؟

    هل یمكن أن یحصل جسم اإلنسان على وجبة غذائیة صحیة محتویة فقط 
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  على مصادر غذائیة بروتینیة؟ لماذا؟ 
  اإلنفلونزا عادةً؟ولماذا؟ماذا تتناولین عندما تصابي بمرض 

هل تشربین العصائر بكمیات كبیرة؟ هل تتناولین الفواكه والخضراوات 
  .بكمیات قلیلة أم كبیرة

إذا الفیتامینات مواد عضویة معقدة  ال یستطیع  الجسم بناءها ویحتاج 
  .الیها بكمیات قلیلة

  .  ما هو المفهوم الجزئي الرابع؟
عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على  یوجه الطالبات لكتابة معلومات

السبورة ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في 
عبري عن المفهوم الرابع برمز .  القطاع الرابع من مخطط البیت الدائري

  .أوشكل من مخیلتك

  
لتقیني أو  ،وأشرب عصیر البرتقال واللیمون وأنواع أخرى ،الدواء

  ؟لتساعد في عالجي
  
  
  

  الفیتامینات
  .تكتب الطالبات معلومات عن الفیتامینات في دفاتر العلوم

تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع الرابع من 
  البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل من مخیلتها

  من أین نحصل على الفیتامینات؟ 
ولكن هناك  ،تامیناتتعد الفواكه والخضاوات من المصادر األغنى بالفی

  14ص 3-7شكل  إلىمصادر أخرى لنتعرف أكثر أنظرن 
  .  ما هو المفهوم الجزئي الخامس؟

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على 
السبورة ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في 

عبري عن المفهوم الخامس   .القطاع الخامس من مخطط البیت الدائري
  .برمز أوشكل من مخیلتك

  الفواكه والخضراوات
  
  

عن )3-7(تقرأ الطالبات المعلومات في شكل  ،مصادر الفیتامینات
  .أنواع الفیتامینات ومصادرهم المتعددة 

  .تكتب الطالبات معلومات عن مصادر البروتین في دفاتر العلوم
مختصر في القطاع الخامس تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل 

  .من البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل
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  14ص) 7- 3(للجسم؟ أنظرن شكل ) د ،ج ،12ب ،أ(ما أهمیة فیتامین 
  أي الفیتامینات یمكن الحصول علیها من مصادر أخرى غیر الغذاء؟

یمكن التوسع باستخدام المقطع السابع .  ما هو المفهوم الجزئي السادس؟
  .المكبرمن مخطط البیت الدائري والمقطع

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على 
السبورة ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في 

عبري عن المفهوم السادس .  القطاع الرابع من مخطط البیت الدائري
  .برمز أوشكل من مخیلتك

  ).د ،ج ،12ب ،أ(أهمیة الفیتامینات 
  .فیتامین د یصنع في الجلد من أشعة الشمس

  أهمیة وفوائد الفیتامینات 
تكتب جمل مختصرة في القطاعان السادس والسابع عن أهمیة 

  .الفیتامینات

عددي فوائد 
 ،الفیتامینات التالیة أ

  د ؟ ،ج ،12ب
  
  
  

بتقییم یوزع المعلم نموذج ضبط مخطط البیت الدائري لتقوم الطالبات 
  المخطط

    تعبئة النموذج مع المعلم في أول مرة فقط

یسأل المعلم الطالبات تقدیم عرض شفهي للمخطط الالتي قمن بانشاءه 
  .وعرض المفاهیم الجزئیة التي كتبوها في القطاعات السبعة

مارأیك بمخطط البیت الدائري؟ هل ساعدك في فهم المفاهیم العلمیة؟هل 
العالقات بین المفاهیم؟ هل تحبین تكرار رسم مخطط ساعدك على ادراك 

  البیت الدائري في الدروس المقبلة؟

التحدث بطالقة عن مخطط البیت الدائري ومحتویاته من مفاهیم 
  ومعلومات تم دراستها أثناء الحصة

تحدثي عن البیت 
  الدائري خاصتك؟

  محتویات مخطط البیت الدائري كواجب منزلي لیقوموا بتقدیمه في الحصة المقبلةیطلب المعلم من الطالبات كتابة قصة أو فقرة قصیرة عن 
  كواجب منزلي) 2(توزیع ورقة العمل اإلثرائیة رقم : التقویم النهائي
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: أھمیة الفیتامینات- 7
حمایة  ،بناء األنسجة) ج(

المساعدة علىامتصاص  ،اللثة
ء مساعدة األمعا) د(،الحدید

على امتصاص ایونات 
  الكالسیوم وبناء العظم

  أھمیة الفیتامینات- 6

لسالمة االبصار و سالمة )أ(
إلنضاج  12،باالنسجة الطالئیة

خالیا الدم الحمراء وتنشیط 
  األنزیمات

  مصادر الفیتامینات-5

اللحوم، الحلیب،   ) أ(
والفواكھ، الخضراوات 

+ البیض 12ب
د ( الحلیب،+ اللحوم

الشمس وصفار )

  البروتینات-1

 20مركبات عضویة ، 
نوع من األحماض 

 12األمینیة، یبني الجسم 
 والبقیة من الغذاءنوع 

مصادر -3
  البروتینات

اللحوم، الحبوب، 
 الحلیب

 .نحدد أھمیة ومصادر البروتینات والفیتامینات: الھدف

  أھمیة البروتینات-2

بناء خالیا الجسم تعویض 
التالف من األنسجة، تمد  

 الجسم بالطاقة

  الفیتامینات-4

مواد عضویة معقدة 
ال یستطیع الجسم أن 

یبنیھا، یحتاج الیھا 
 .الجسم بكمیات قلیلة

البروتینات 
 والفیتامینات

األھمیة 
 و المصادر
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  التاسع متوسط : الصف    العلوم الحیاتیة: المادة/ الثالثة: الوحدة  الغذائياألمالح المعدنیة والهرم : الدرس الثالث 

  التهیئة  األهداف السلوكیة
 یعدد أنواع األمالح المعدنیة التي یحتاجها جسم اإلنسان. 
 لجسم اإلنسان) والكالسیوم  ،الفسفور ،الصودیم الحدید(یلخص أهمیة األمالح المعدنیة المتعددة مثل. 
  اآلثار المترتبة على قلة تناول المصادر الغذائیة الغنیة بأمالح الفسفور وأمالح الحدید على جسم یستنتج

 .اإلنسان
 یذكر أمثلة على المصادر الغذائیة الغنیة باألمالح المعدنیة. 
  في الكتاب المدرسي 16ص )8- 3(شكل  إلىاآلثار المترتبة على عدم تناول السمك بالنظر  إلىیشیر. 
 في الكتاب  16ص ) 8-3(الشكل إلىمصدر الغذائي الغني بجمیع األمالح المعدنیة بالرجوع یستخلص ال

 .المدرسي
 یعرب عن رأیه بامتناع النباتیین عن تناول اللحوم . 
 یفسر إزدیاد حاجة جسم اإلنسان لشرب الماء صیفًا عنه شتاءً .یوضح أهمیة الماء لجسم اإلنسان. 
 ستبط كیف یمكن لإلنسان أن یحافظ على صحة جسدةی.یوضح المقصود بالغذاء المتوازن. 
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
 یبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكال تعبر عن المفاهیم الجزئیة الموزعة في قطاعات مخطط البیت الدائري.  
 منطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائريیتحدث بطالقة وبالتسلسل ال  

البروتینات و الفیتامینات  مراجعة أهمیة ومصادر
ومصادرها أثناء تقدیم بعض الطالبات لكتاباتهم حول 

  .مخطط البیت الدائري
الكربوهیدرات والفیتامینات  إلىهل یحتاج الجسم 

  والبروتینات والدهون فقط؟ ولماذا؟
دراستك في الصف السادس للمواد الغذائیة من خالل 

ما المواد التي ما یزال الجسم بحاجة الیها والمعروفة 
  باسم بمجموعة الوقایة؟ األمالح المعدنیة والماء

الیوم سنستخدم مخطط البیت الدائري لدراسة 
  األمالح المعدنیة والماء

یعطي المعلم للطلبة شرحًا مختصرًا عن مخطط 
بین أهمیته لهن من خالل تجزئة البیت الدائري وی

المفاهیم والمعلومات  وتنظیمها وتقدیمها بشكل 
كتابي ورمزي لیساعدهن على فهمها وتذكرها وادراك 

  .العالقات فیما بینها
  الكتاب المدرسي/ صورا لمختلف األغذیة/ بطاقات ألسماء األمالح المعدنیة: الوسائل والمصادر
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  اإلجراءات واألنشطة 

  التقویم  دور الطالب  المعلمدور 
 ً یهیئ الطالبات لكیفیة رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحا

  .لكیفیة رسمه على اللوح
ما أهمیة البیت   .تحاكي الطالبات المعلم في رسم مخطط البیت الدائري 

  الدائري لك؟
ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص 

  .الدائري
من یستطیع : یعرض المعلم صورة الهرم الغذائي ویطرح السؤال التالي

  تسمیة هذا الشكل؟ ما عالقته بالغذاء؟ 
یوجه  هل یمكن أن نحدد  عنوان أوعنوانین فرعیین من هذا الموضوع؟

  .بینهما) و(المعلم الطالبات لمكان كتابة العنوان واستخدام حرف 

دنیة في منتصف القسم العلوي من القرص تكتب الطالبات األمالح المع
  الدائري

  
  

  .العنوانین الفرعیین هما الماء و الهرم الغذائي

  

  ما الهدف الرئیس الذي تسعین لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟
  .یوجه المعلم الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخطط

-10(و شكل  17ص) 3-9(وشكل  16ص ) 3-8(الشكل  إلىانظري 
. ثم وزعیها على القطاعات السبعة ،حددي المفاهیم الجزئیة 18ص ) 3

  یتجول المعلم بین الطالبات لیتأكد من صحة المفاهیم الجزئیة

  .تحدید أهمیة األمالح المعدنیة لجسم اإلنسان
  .استخدام الهرم الغذائي لتركیب وجبة غذائیة

  
 ،الفوسفور ،یدالحد ،أمالح الصودیوم(تكتب الطالبات المفاهیم الجزئیة 

  )والهرم الغذائي ،الماء،الكالسیوم

  

مجموعات ثم یوزع  صورًا لألطعمه التالیة  4 إلىیقسم المعلم الطالبات 
على كل مجموعة ) البیض ،أغذیة بحریة ،الحبوب ،الخضروات ،اللحوم(

ثم  ،بطاقات مكتوب علیها أسماء األمالح المعدنیة 4ویثبت على اللوح 
یطلب منهن أن یتناقشن بین بعضهن لیصنفن صور األغذیة حسب نوع 

ثم تقوم كل مجموعة بلصق الصور تحت نوع  ،األمالح المعدنیة الغنیة بها

  تصنیف األغذیة حسب نوع األمالح الغنیة بها
  .بهدوء واحترام اآلراء المختلفة  العمل في مجموعات
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  .األخطاء ویقدم التغذیة الراجعة إلىیوجه المعلم الطالبات . الملح المعدني

  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟
  من أین نحصل على أمالح الصودیوم؟

  ثم استخلصي أهمیة أمالح الصودیوم؟16 ص ) 3-8(الشكل  إلىانظري 
تعطى الفرصة  ،اعط أمثلة ألطعمه تتناولینها كل یوم وغنیة بملح الصودیوم

  .لكل طالبة بطرح مثال
  یحدث لجسم اإلنسان إذا لم یحصل على الصودیوم؟ماذا 

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على اللوح 
ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في القطاع األول 

عبري عن المفهوم األول برمز أوشكل من .  من مخطط البیت الدائري
  مخیلتك

  دیومأمالح الصو 
  .وملح الطعام ،السمك ،الحبوب ،الخضروات ،اللحوم

  .المحافظة على صحة األعصاب والعضالت والقلب
.  
  

تكتب الطالبات معلومات عن أهمیة ومصادر أمالح الصودیوم المختلفة 
  .في دفاتر العلوم 

تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع األول من 
  .والتعبیر عنها برمزأو شكل من مخیلتهاالبیت الدائري 

ما أهمیة أمالح 
  الصودیوم؟

  

  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟
هل سمعت بمرض  بفقر الدم؟ ماذا ینصح الطبیب عادة عند اإلصابة به؟ 

  ما عالقة اللحوم الحمراء به؟
  من أین نحصل على أمالح الحدید؟

  ثم استخلصي أهمیة أمالح الحدید؟( 16 ص ) 3-8(الشكل إلىانظري 
تعطى الفرصة  ،اعطي أمثلة ألطعمه تتناولینها كل یوم وغنیة بأمالح الحدید

  .لكل طالبة بطرح مثال
  ماذا یحدث لجسم اإلنسان إذا لم یحصل على أمالح الحدید؟

  أمالح الحدید
  
  

  .والبیض ،الحبوب ،الخضروات ،اللحوم
  .تساعد على بناء خالیا الدم الحمراء

الحدید المختلفة في تكتب الطالبات معلومات عن أهمیة ومصادر أمالح 
  .دفاتر العلوم 

  

عددي المصادر 
الغذائیة الغنیة 

  بأمالح الحدید؟
  

ما اآلثار المترتبة 
  على نقص الحدید؟
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یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على اللوح 
هن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في القطاع الثاني ثم یطلب من

عبري عن المفهوم الثاني برمز أوشكل من .  من مخطط البیت الدائري
  مخیلتك

تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع الثاني من 
  .البیت الدائري والتعبیر عنها برمزأو شكل من مخیلتها

ما العالقات التي )( ماذا یعني هذا الرمز) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فرديیتجول المعلم بین الطالبات 
  .ویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالبات) تجدینها بین مفهوم وآخر

  .  ما هو المفهوم الجزئي الثالث؟
  من أین نحصل على أمالح الفسفور؟

ثم استخلصي مصادر وأهمیة أمالح 16ص ) 8- 3(الشكل  إلىانظري 
  الفسفور؟

  .اعط أمثلة ألطعمه تتناولینها كل یوم وغنیة بأمالح الفسفور
  ماذا یحدث لجسم اإلنسان إذا لم یحصل على أمالح الفسفور؟

لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على اللوح یوجه الطالبات 
ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهم في القطاع الثالث 

عبري عن المفهوم الثالث برمز أوشكل من .  من مخطط البیت الدائري
  مخیلتك

  أمالح الفسفور
  

  بیض ،أغذیة بحریة ،الخضروات ،اللحوم
  .الیا الدم الحمراءیساعد على بناء خ

  .یصاب الجسم بفقر الدم
تكتب الطالبات معلومات عن أهمیة ومصادر أمالح الفسفور المختلفة في 

  .دفاتر العلوم 
تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع الثالث من 

  .البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل من مخیلتها

عددي المصادر 
ة الغذائیة الغنی

  بأمالح الفسفور؟
  

ما اآلثار المترتبة 
  عن نقص الفسفور؟

  .  ما هو المفهوم الجزئي الرابع؟
  ثم استخلصي مصادر وأهمیة أمالح الكالسیوم؟16انظري ص 

  .اعطي أمثلة ألطعمه تتناولینها كل یوم وغنیة بأمالح الكالسیوم

  أمالح الكالسیوم
تساعد ). األغذیة البحریة والخضروات،اللحوم ،الحلیب(مصادر الكالسیوم

  .في بناء عظام وأسنان قویة والمحافظة على صحة العضالت والقلب

عددي المصادر 
الغذائیة الغنیة 

  بأمالح الكالسیوم؟
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  ماذا یحدث لجسم اإلنسان إذا لم یحصل على أمالح الكالسیوم؟

  
ما عالقة فوائد أمالح الكالسیوم وتأكید األطباء لضرورة تناول األطفال 

  والمراهقین والنساء الحوامل وكبار السن للحلیب بكثرة؟
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على اللوح 
ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهم في القطاع الرابع 

عبري عن المفهوم الرابع برمز أوشكل من .  ن مخطط البیت الدائريم
  مخیلتك

آالم في  ،تخلخل األسنان التعرض للكسر عند السقوط ،هشاشة عظام
  .الظهر

تلك المراحل العمریة من أكثر مراحل عمر اإلنسان احتیاجًا ألمالح 
ولبناء عظام الجنین في  ،الكالسیوم لبناء العظام عند األطفال والمراهقین

ومع الزمن تقل كثافة العظم  ،المرأة الحامل وتعویضها ما یخسره جسمها
  .لكبار السن

شكل مختصر في القطاع الرابع من البیت تعید الطالبات كتابة المعلومات ب
  الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل من مخیلتها

  
ما اآلثار المترتبة 
عن نقص 

  الكالسیوم؟

تأملي القطاعات األربعة في مخطط البیت الدائري إلدراك أوجه التشابه 
الغذائیة لألمالح المعدنیة وأهمتها لجسم واإلختالف بین المصادر 

  .اإلنسان
  أي المواد الغذائیة التي تعد المصدر األغنى باألمالح المعدنیة؟

  أي األمالح المعدنیة التي توجد في البیض؟
  ما المادة الغذائیة التي التحتوي على أمالح الكالسیوم؟ 

اللحوم فقط دون ما رأیك على اقتصار اإلنسان على األغذیة البحریة أو 
  غیرها؟

ما رأیك بامتناع بعض األشخاص عن تناول اللحوم تماما المعروفین بأنهم 
  نباتیین واستعاضتهم لها بتناول المقویات وجبوب دوائیة؟

قراءة الطالبات وتأملهن لمحتویات المخطط الدراك العالقات بین المفاهیم 
  .الجزئیة وادراك اوجه التشابه وأوجه اإلختالف

  .الخضروات  ،حومالل
  . أمالح الفسفور والحدید

  .الحبوب
. البد من التنویع في األطعمة للحصول على جمیع األمالح المعدنیة

یحرمون أجسادهم من مصادر طبیعیة غنیة بااألمالح المعدنیة الطبیعیة 
  .قد یتعرضون المراض مختلفة
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م؟ هل یمكن ما هو الفرق بین الغذاء والماء؟ ماذا یحدث لك أثناء الصیا
اإلستعاضة عن شرب الماء بالعصائر؟ من یستنتج أهمیة الماء لإلنسان؟ 

  یشكل الماء ثلثي وزن الجسم
  .من الكتاب المدرسي عن أهمیة الماء 16اقرئي الفقرة األخیرة ص 

 طرائقوسائل فقد الجسم للماء و  إلىأشیري ،17ص )3-9(تأملي شكل
كیف یساعدك هذا الشكل في الحفاظ على . حصول الجسم على الماء

  .صحتك
كیف تفسرین ازدیاد حاجتك لشرب المیاه صیفا عنه شتاءً وبعد أداء التمارین 

  الریاضیة؟
  .ما هو المفهوم الجزئي الخامس؟

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على اللوح 
إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهم في القطاع الخامس  ثم یطلب منهن

عبري عن المفهوم الخامس برمز أوشكل من .  من مخطط البیت الدائري
  مخیلتك

  الماء
  .التروي العصائر عطشنا ،ألننا نحس بالعطش

ینقل الماء األغذیة ویخلص الجسم من ،یشكل الماء نسبة كبیرة من وزننا 
  .وینظم حرارتهالفضالت ویرطب الجلد 

  
في الصیف تزداد الحرارة ویزداد التعرق وبالتالي یفقد الجسم كمیة من الماء 
أكثر من الشتاء وكذالك بعد ممارسة الریاضة ولذلك نحتاج لشرب كمیات 

  .أكبرلتعویض ما تم فقده
  

تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع الخامس  ،الماء
  وتعبر عنها برمزأو شكل من مخیلتهامن البیت الدائري 

وضحي أهمیة الماء 
  لجسم اإلنسان؟

  
  

فسري لماذا یحتاج 
أحمد لشرب المیاه 
بعد ممارسته 

  لریاضة الجري؟

ما العالقات التي )( یعني هذا الرمز ماذا) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،یتجول المعلم بین الطالبات أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فردي
  .ویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالبات) تجدینها بین مفهوم وآخر

  .ما هو المفهوم الجزئي السادس؟
ما عالقة الهرم الغذائي والمواد الغذائیة التي  ،تأملي صورة الهرم الغذائي

؟ اقرئي الفقرة األولى من ص  وتناقشي مع زمیالتك في  18درسناها جمیعًا

  الهرم الغذائي
  

التغذیة الجیدة  ،تناول الوجبات المتوازنة وممارسة التمارین الریاضیة
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  .المجموعات عن تعریف الغذاء المتوازن
  تناقشي مع زمیلتك عن كیفیة المحافظة على صحة جسم اإلنسان ؟

السادس من من الهرم الغذائي ارسمي وجبة صحیة متوازنة في القطاع 
اذا أردت التوسع في الكتابة استخدمي القطاع المكبروالقطاع  ،المخطط
  .السابع 

  .المتنوعة
تعید الطالبات كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع السادس من 

  .وجبة متوازنة باإلستعانة بالهرم الغذائيالبیت الدائري وترسم 

یوزع المعلم نموذج ضبط مخطط البیت الدائري لتقوم الطالبات بتقییم 
  المخطط

    تعبئة النموذج 

یسأل المعلم الطالبات تقدیم عرض شفهي للمخطط الالتي قمن بانشاءه 
 مارأیك بمخطط.وعرض المفاهیم الجزئیة التي كتبوها في القطاعات السبعة

البیت الدائري؟ هل ساعدك في فهم المفاهیم العلمیة؟هل ساعدك على ادراك 
العالقات بین المفاهیم؟ هل تحبین تكرار رسم مخطط البیت الدائري في 

  الدروس المقبلة؟

التحدث بطالقة عن مخطط البیت الدائري ومحتویاته من مفاهیم 
  ومعلومات تم دراستها أثناء الحصة

تحدثي عن البیت 
  ري خاصتك؟الدائ

  الواجب المنزلي
  

  یطلب المعلم من الطالبات كتابة تقریر عن محتویات مخطط البیت الدائري كواجب منزلي لیقوموا بتقدیمه في الحصة المقبلة؟
؟ حل ورقة    ).3(العملاكتبي قصة متضمنة أهمیة األغذیة المختلفة بمراجعة جمیع مخططات البیت الدائري التي قمت بإنشائها مسبقًا

 



188 
 

  

: الماء-5
یخلصالجسم من 

یرطب  ،الفضالت
ینظم  ،الجسم

  .حرارتھ

أمالح - 4
تساعد : الكالسیوم

في بناء عظام وأسنان 
قویة والمحافظة على 
  .صحة العضالتوالقلب

  

  أمالح الفسفور- 3

بناء خالیا الدم 
 ،اللحوم،خضروات،.الحمراء

 أغذیة بحریة، بیض

  أمالح الصودیوم-1

المحافظة على صحة األعصاب 
والعضالت والقلب، اللحوم، 
 خضروات، حبوب،سمك،ملح

  تحدید أھمیة األمالح المعدنیة لجسم اإلنسان، استخدام الھرم الغذائي لتركیب وجبة غذائیة: الھدف

 

  أمالح الحدید- 2

بناء خالیا الدم 
للوقایة من فقر .الحمراء

،اللحوم، خضروات، .الدم
 حبوب،بیض

  :الھرم الغذائي- 6

تناول الوجبات المتوازنة 
التمارین وممارسة 
الجیدة التغذیة ،الریاضیة
  المتنوعة

 األمالح المعدنیة 

الھرم 
 الغذائي

 الماء و
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  التاسع متوسط : الصف    العلوم الحیاتیة: المادة/ الثالثة: الوحدة  الجهاز الهضمي: الدرس الرابع 

  التهیئة  األهداف السلوكیة

 یذكر اهمیة الجهاز الهضمي. 
  مجسم جسم اإلنسان إلىیمیز أجزاء الجهاز الهضمي بالنظر. 
 یقارن بین الهضم المیكانیكي والهضم الكیمیائي. 
 یربط بین تركیب الفم والبلعوم والمريء والوظائف التي تقوم بها. 
  هضم النشایستنتج دور اللعاب في. 
  مادة سكریة في الفم إلىیفسر سبب تحول طعم الخبز. 
 یربط بین دور اللعاب واللسان وعضالت الفك في عملیة الهضم.. 
 یشرح أهمیة لسان المزمار في تنظیم عملیة البلع. 
 یستنتج كیف تتأثر عملیة الهضم عند اإلصابة بتسوس األسنان. 
  یثمن عظمة قدرة هللا في خلقه. 
  البیت الدائري بمهارةیرسم.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
 یبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكال تعبر عن المفاهیم الجزئیة الموزعة في قطاعات مخطط البیت الدائري.  
 ريیتحدث بطالقة وبالتسلسل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائ.  

یتكون الجسم من أجهزة عدة تعمل معًا بشكل متكامل 
  .إلستمرار بقاء اإلنسان حیاً 

ماذا یحدث لو تناولت حبة فاكهة؟ ما المسار الذي 
خالیا جسمك وتستفید  إلىتسلكه هذه الحبة حتى تصل 

ما الجهاز الذي سندرسة الیوم كأحد أجهزة  منها؟
 3Dیعرض المعلم فیدیو  .الجسم؟ الجهاز الهضمي

  .یوضح مسار الغذاء في الجهاز الهضمي بشكل سریع
تعرفت في الصف السادس تركیب الجهاز الهضمي 

  .والیوم سنتعمق أكثر في دراسة هذا الجهاز
یعطي المعلم للطالبات شرحًا مختصرًا عن مخطط 

: الوسائل والمصادر .البیت الدائري ویبین أهمیته 
فیدیو عن /بطاقات ملونه/ جسمنموذج مجسم أجهزة ال

الكتاب / فیدیو عن وظیفة المريء/ آلیة الهضم 
  .المدرسي
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  اإلجراءات واألنشطة
  التقویم  دور الطالب  دور المعلم

یهیئ الطالبات لكیفیة رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحًا لكیفیة 
  .رسمه على اللوح

ما أهمیة البیت   .البیت الدائري تحاكي الطالبات المعلم في رسم مخطط 
  الدائري لك؟

  .ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص الدائري
یوجه المعلم  هل یمكن أن نحدد  عنوان أوعنوانین فرعیین من هذا الموضوع؟

  .بینهما) و(الطالبات لمكان كتابة العنوان واستخدام حرف 

في منتصف القرص ) الهضمي الجهاز( تكتب الطالبات 
  .الدائري

تركیب الجهاز  ،آلیة الهضم(العنوانین الفرعیین هما 
  )الهضمي

  

یوجه ما الهدف الرئیس الذي تسعین لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟
  .المعلم الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخطط

وحددي المفاهیم الجزئیة التي سنتعرف  22 إلى 20انظري الكتاب من ص 
 ،تركیبه ثم تركیب الفم ،أهمیة الجهاز الهضمي( سنتعرف أوال على. علیها الیوم

  ). المريء ،البلعوم ،أنواع الهضم
یتجول المعلم بین الطالبات . وزعي تلك المفاهیم الجزئیة على القطاعات السبعة

  لیتأكد من صحة توزیع المفاهیم الجزئیة

  .تعرف على آلیة هضم الغذاءال
  
  

  .البلعوم والمريء ،الفم  ،تركیب الجهاز الهضمي
  

 ،أهمیة الجهاز الهضمي( تكتب الطالبات المفاهیم الجزئیة
  .) المريء ،البلعوم ،أنواع الهضم ،الفم ،تركیبه 

  

  

  من الفیلم الذي شاهدناه من یحدد أهمیة الجهاز الهضمي؟
الجسم بما تحتاجه من مواد غذائیة إلنتاج الطاقة یزود الجهاز الهضمي خالیا 

  .من خالل عملیة الهضم واإلمتصاص

    . یهضم الغذاء الذي نتناوله إلنتاج الطاقة

  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن أو یكتبه المعلم على اللوح ثم 

  ضميوظیفة الجهاز اله
  

أذكري أهمیة 
  الجهاز الهضمي؟
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یطلب منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في القطاع األول من 
المجسم  إلىأو  20ص ) 11-3(الشكل  إلىانظري .   مخطط البیت الدائري

  الذي أمامك 
من الممكن أن یرسم المعلم مثال   ،ثم عبري عن المفهوم األول برمز أوشكل 

  .على اللوح لمساعدة بعض الطلبة

تكتب الطالبات معلومات عن أهمیة الجهاز الهضمي في 
دفاتر العلوم أو تبدأن مباشرةً بالكتابة بشكل مختصر في 

  .القطاع األول من البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل

  

مجموعات  4 إلىیقسم المعلم الطلبة ،یعرض المعلم مجسم جسم اإلنسان 
 5من كل مجموعة كتابة أجزاء الجهاز الهضمي على بطاقات لمدة  ویطلب

  دقائق ثم تثبت البطاقات على اللوح وتتم المقارنة بین إجابات المجموعات

العمل في مجموعات بتعاون  وبهدوء واحترام اآلراء 
  .المختلفة

  

یتكون الجهاز : نموذج جسم اإلنسان للتوضیح إلىیوضح المعلم اآلتي باإلشارة 
  .القناة الهضمیة والغدد الملحقة: الهضمي من جزئین رئیسیین

  ثم سمي أجزاء القناة الهضمیة بالتسلسل؟ 20ص ) 11-3(شكل  إلىأنظري 

 ،المریئ ،البلعوم  ،الفم(تتكون القناة الهضمیة من 
  )فتحة الشرج ،األمعاء الغلیظة ،األمعاء الدقیقة ،المعدة

  

القناة الهضمیة  قناة عضلیة یتم فیها الهضم (یكتب المعلم على اللوح اآلتي 
والكبد والبكریاس حیث تنتج  ،الغدد الملحقة هي الغدد اللعابیة). واإلمتصاص 

  .عصارات تحتوي عىلى أنزیمات تساعد في عملیة الهضم

    

  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟
كتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته یوجه الطالبات ل

ثم . في جملة مختصرة بمفردهم في القطاع الثاني من مخطط البیت الدائري
ص ) 3-11(یمكنك اإلستعانة بالشكل ،عبري عن المفهوم الثاني برمز أوشكل 

ة من الممكن أن یرسم المعلم مثال على السبور . المجسم الذي أمامك إلىأو 20

  .تركیب الجهاز الهضمي
 ،البلعوم  ،الفم: القناة الهضمیة:  تكتب الطالبات االتي

فتحة  ،األمعاء الغلیظة ،األمعاء الدقیقة ،المعدة ،المریئ
  .الشرج

في القطاع الثاني من البیت الدائري والتعبیر بالرسم عن  

حددي أجزاء الجهاز 
  الهضمي؟
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  .المفهوم  .للمساعدة

  .  الجزئي الثالث؟ما هو المفهوم 
  .وحددي أجزاء الفم 20ص)3-12(الشكل  إلىأنظري 

یوزع المعلم قطع كبیرة من أي نوع من الفاكهة ویطلب من الطالبات مالحظة 
  .دقیقة لزمیالتهن أثناء تناولهن ومضغهن

  ما أول عملیة تقومین بها عند تناول الطعام؟ ما عالقة هذه األجزاء بالهضم؟
  

والخدین دور؟ فسري ذلك من خالل الفیلم الذي شاهدناه  هل لعضالت الفكین
  ومن خالل مالحظتك لزمیالتك؟ 

  هل تتأثر عملیة الهضم إذا حدث كسر في الفكین؟ كیف؟ ولماذا؟

  .الفم
  .اللسان ،الغدد اللعابیة ،األسنان

تأكل الطالبات حبات الفاكهة وتالحظ كل واحدة األخرى 
.  
  

األسنان واللسان والغدد  ،تقطیع الطعام بواسطة األسنان
  .جزیئات  صغیرة إلىالعابیة تحول الطعام 

تساعد عضالت الفكین والخدین األسنان في التقطیع 
  .والطحن

  
  .نعم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ماذا یحدث داخل الفم من عملیات لها عالقة بالهضم؟

  .جزیئات بسیطة  إلىیتحول الطعام خالل عملیة الهضم في الفم 
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته 

ثم . في جملة مختصرة بمفردهن في القطاع الثالث من مخطط البیت الدائري
) 12- 3(یمكنك اإلستعانة بالشكل ،التعبیر عن المفهوم الثالث برمز أوشكل 

علم مثال على من الممكن أن یرسم الم. المجسم الذي أمامك إلىأو  20ص 

  
  .تقطیع الطعام وتحویلة لجزیئات صغیرة 

  
تكتب الطالبات معلومات عن الفم في دفاتر العلوم ثم 
تعید كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع الثالث 

  .من البیت الدائري والتعبیرعن المفهوم برمزأو شكل
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  .اللوح للمساعدة

ما )( ماذا یعني هذا الرمز) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فرديیتجول المعلم بین الطالبات أثناء الرسم 
  .ویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالبات) العالقات التي تجدینها بین مفهوم وآخر

ك وتخیلي أنك تمرین بالقرب من مطعم وشممت رائحة الطعام أغمضي عینی
  بماذا تشعرین؟ صفي ماذا یحدث في فمك؟  ،وكنت جائعة 

  .عندما نشعر بالجوع الشدید ونشم رائحة طعام یزداد افراز اللعاب في الفم
  ما عالقة الغدد اللعابیة واللعاب المفرز في الفم؟

  لعابیة؟أي أجزاء الجهاز الهضمي تمثل الغدد ال
  من یستطیع أن یحدد تركیب اللعاب؟

باإلضافة ألنزیم األمیلیز الذي  ،من ماء% 99یتكون اللعاب من : یكتب المعلم 
  .یهضم النشا بشكل جزئي في الفم

یوزع المعلم قطع من الخبز على الطالبات ویطلب منهن مضغ قطع الخبز 
 ،ثالث دقائق ثم حركیهاتركي المزیج في فمك لمدة . بشكل جید من دون بلعها

كیف تغیر المذاق؟ فسري ماذا حدث ؟ أي من مكونات اللعاب ساهمت في 
هضم النشا الموجود في قطعة الخبز؟ كرري نفس التجربة في المنزل مع 

  . أخوتك
  یوجه المعلم بضرورة التوسع في القطاع الثالث لكتابة تركیب ووظیفة اللعاب؟

  .بسائل في فميأحس  ،أشعر بحاجتي لتناول الطعام
  
  

  .الغدد اللعابیة هي التي تفرز اللعاب في الفم 
  .الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي

  .یتكون اللعاب من الماء
  
  
  

  .یقوم أنزیم األمیلیز بهضم النشا بشكل جزئي في الفم
  .حالوة السكر إلىتتحول الطعم 

  
  .كتابة تركیب ووظیفة اللعاب في القطاع المكبر

الذي ما اسم السائل 
  تفرزه الغدد اللعابیة؟

  
  

ما وظیفة أنزیم 
  األمیلیز؟

  . ما هو المفهوم الجزئي الرابع؟
الهضم المیكانیكي والهضم : یحدث في الجسم نوعان  من هضم الطعام

  .لهضمأنواع ا
  

أذكري أسماء الغدد 
الملحقة بالجهاز 
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  .الكیمیائي
  من هذه التسمیات ألنواع الهضم هل تستطیعین تحدید أین یحدث كل منهما؟ 

تقوم األسنان : الهضمي أو المجسم لتوضیح اآلتيیستعین المعلم بصورة الجهاز 
بینما تقوم األنزیمات  ،واللسان وعضالت القناة الهضمیة بالهضم المیكانیكي

والعصارات الهاضمة التي تفرزها الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي مثل الغدد 
  .البنكریاس بالهضم الكیمیائي ،الكبد ،اللعابیة

  
ة ما نوع الهضم الذي یتم في الفم؟ اربطي بین من معرفتك بدور الغدد الملحق

  تركیب الفم وأنواع الهضم؟
  

  كیف تتأثر عملیة الهضم عند إصابة األسنان بالتسوس؟
  ما الممارسات التي یمكن اتباعها للحفاظ على سالمة األسنان؟

یوجه الطالبات لكتابة معلومات أنواع الهضم في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة 
. جملة مختصرة بمفردهن في القطاع الرابع من مخطط البیت الدائريكتابته في 

) 12- 3(یمكنك اإلستعانة بالشكل ،ثم التعبیر عن المفهوم الرابع برمز أوشكل 
من الممكن أن یرسم المعلم مثال على . المجسم الذي أمامك إلىأو  20ص 

  .یمكنك التوسع باستخدام القطاع المكبر. اللوح للمساعدة

  .الهضم المیكانیكي في الفم أما الكیمیائي في المعدة
  
  
  
  

تقوم األسنان واللسان ومساعدة الفكین  ،هضم میكانیكي
بتمزیق الطعام ومزجه باللعاب وهضم كیمیائي بواسطة 

  .أنزیم األمیلیز الموجود في اللعاب
  

تسوس األسنان یؤثر على الهضم المیكانیكي وتقطیع 
  .الطعام

التقلیل  ،مراجعة الطبیب ،األسنان بعد كل وجبةتنظیف 
  .من تناول السكریات

تكتب الطالبات معلومات عن أنواع الهضم في دفاتر 
العلوم ثم تعید كتابة المعلومات بشكل مختصر في 

  .القطاع الرابع من البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل

  الهضمي؟
  
  
  

نوع الهضم الذي ما 
یحدث في الفم؟ 

  ولماذا؟
  

قدمي نصیحة 
لزمالؤك عن كیفیة 
  اإلعتناء باألسنان؟

  المجسم وحددي أین یذهب الطعام بعد مضغه؟ إلىأنظري 
في الكتاب مع زمیلتك وانظري للشكل  22اقرئي الفقرة المخصصة للبلعوم  ص

  .البلعوم ثم المريء
  .یعد ممرًا للغذاء والهواء ،أنبوب عضلي
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)13-3.(  
  یصل البلعوم؟ما وظیفة البلعوم؟ بین أي جزأي الجهاز الهضمي 

  .ما هو المفهوم الجزئي الخامس؟
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عن البلعوم في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة 
كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في القطاع الخامس من مخطط البیت 

یمكنك اإلستعانة بالشكل ،ثم التعبیر عن المفهوم الخامس برمز أوشكل . الدائري
من الممكن أن یرسم المعلم . المجسم الذي أمامك إلىأو  22ص ) 13- 3(

  مثال على اللوح للمساعدة

  
  یصل البلعوم بین الفم والمريء

  .البلعوم
م تكتب الطالبات معلومات عن البلعوم في دفاتر العلوم ث

تعید كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع الخامس 
  .من البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل

  ما هو المفهوم الجزئي السادس؟
ماذا تالحظین على شكل المريء؟ بین : المجسم ویطرح اآلتي إلىیشیر المعلم 

  بأي من الجزئین من الجهاز الهضمي یصل؟
  أین یوجد لسان المزمار؟ 

  یحدث إذا تكلمنا وأكلنا في نفس الوقت؟ ولماذا؟  ماذا
  إذا ما عالقة مكان لسان المزمار ووظیفته؟

ولذلك یجب عدم التحدث  ،یعمل لسان المزمار منظمُا لدخول الطعام والهواء
  .عند تناول الطعام 

  من المجسم الذي أمامك استنتجي وظیفة المريء مع زمیلتك؟
  . یوضح آلیة عمل المريء 3D یعرض فیلم قصیر 

بواسطة الحركة الدودیة  ،یعد المريء أنبوبًا عضلیًا یدفع الطعام باتجاه المعدة

  المريء
  .أنبوب طویل یصل بین البلعوم والمعدة

  
  بین الحنجرةالمتصلة مع القصبة الهوائیة والمريء

  .ألن الطعام سیدخل المجرى التنفسي ،نختنق
  .مجرى التنفس إلىیمنع دخول الطعام 

  
  

  .المعدة إلىتوصیل الغذاء 
  
  

  
  

إشرحي أهمیة لسان 
  المزمار؟

  
  
  

  ما أهمیة المريء؟
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  .لعضالته الملساء
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عن المريء في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة 

والتوسع في القطاع  ،كتابته في جملة مختصرة بمفردهم في القطاع السادس
ثم عبري عن المفهوم . السابع عن لسان المزمار من مخطط البیت الدائري

 إلىأو  22ص ) 13-3(یمكنك اإلستعانة بالشكل ،السادس برمز أوشكل 
  .من الممكن أن یرسم المعلم مثال على اللوح للمساعدة. المجسم الذي أمامك

  
تكتب الطالبات معلومات عن المريء في دفاتر العلوم ثم 
تعید كتابة المعلومات بشكل مختصر في القطاع السادس 

لبیت الدائري ولسان المزمار في القطاع السابع من ا
  .وتعبر عنهما برمزأو شكل

یسأل المعلم الطالبات بتقدیم عرض شفهي للمخطط الالتي قمن بانشاءه وعرض 
  .المفاهیم الجزئیة التي كتبوها في القطاعات السبعة

الدائري؟ هل ساعدك في فهم المفاهیم العلمیة؟هل ساعدك مارأیك بمخطط البیت 
على ادراك العالقات بین المفاهیم؟ هل تحبین تكرار رسم مخطط البیت الدائري 

  في الدروس المقبلة؟

التحدث بطالقة عن مخطط البیت الدائري ومحتویاته من 
  مفاهیم ومعلومات تم دراستها أثناء الحصة

تحدثي عن مخطط 
 البیت الدائري

  خاصتك؟

اكتبي قصتك كقطعة خبز تصفین فیها ماذا سیحدث لك  ،تخیلي أنك قطعة خبز وتم تناولك عند الصباح: یطلب المعلم من الطالبات كتابة  اآلتي: الواجب المنزلي
  )4(توزیع ورقة العمل اإلثرائیة رقم  / مستعینًة بالبیت الدائري خاصتك وبالرسم ؟ كواجب منزلي لتقومي بتقدیمه في الحصة المقبلة؟
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األسنان، الغدد اللعابیة، : الفم - 3
،تقطع أجزاء الفم الطعام .اللسان

إلى قطع صغیرة  وطحنھ بمساعدة 
  .عضالت الفكین لنقلھ إلى المريء

 

  لسان المزمار - 7  

بین الحنجرةالمتصلة مع 
  .القصبة الھوائیةوالمريء

ُ لدخول الطعام  یعمل منظما
 .لكي النختنق والھواء

ً یدفع  :المريء- 6 ً عضلیا أنبوبا
بواسطة الحركة  ،الطعام باتجاه المعدة

  .الدودیة لعضالتھ الملساء

  

  

  : البلعوم -5

ً للغذاء  ،أنبوب عضلي یعد ممرا
  یصل بین الفم والمريء .والھواء

  

  أنواع الھضم- 4

األسنان  تقوم :الھضم المیكانیكي
الفكین بتمزیق مساعدة واللسان ب

تقوم :  وھضم كیمیائي. الطعام
لھاضمة التي األنزیمات والعصاراتا

 .تفرزھا الغدد الملحق بھ

تركیب الجھاز - 2
  الھضمي

 ،الفم: القناة الھضمیة
 ،المریئ ،البلعوم 
قة، األمعاء الدقی ،المعدة

األمعاء الغلیظة، فتحة 
  .الشرج

  أھمیة الجھاز الھضمي- 1

یزود خالیا الجسم بما تحتاجھ من 
مواد غذائیة إلنتاج الطاقة من 

 .خالل عملیة الھضمواإلمتصاص

 الجھاز الھضمي

آلیة 
 الھضم

 و

 تركیبھ

 التعرف على الجھاز الھضمي وآلیة الھضم: الھدف
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ھي التي تفرز والغدد الملحقة بالجھاز الھضمي  من  الغدد اللعابیة
  .اللعاب في الفم 

بھضم النشا بشكل الذي  أنزیم األمیلیز  و. یتكون اللعاب من الماء
  .جزئي في الفم

 

 للبیت الدائري) الفم(القطاع المكبر من القطاع الثالث 
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  التاسع متوسط : الصف    العلوم الحیاتیة: المادة/ الثالثة: الوحدة  المعدة واألمعاء: الدرس الخامس

  التهیئة  األهداف السلوكیة

 یربط بین تركیب جدار المعدة والوظیفة التي تقوم فیها. 
 یحلل العالقة بین أنزیم الببسین وحمض الهیدروكلوریك. 
 یشرح آلیة دفع الطعام في القناة الهضمیة. 
  كیفیة قیام المعدة بحمایة نفسها من التآكلیوضح. 
 یوضح أهمیة العصارة الصفراویة. 
 وأنزیمات البنكریاس والعصارة المعویة من حیث  ،أیونات الكربونات الهیدروجینیة،یقارن بین العصارة الصفراویة

 .الوظیفة ومصدر افرازها 
 یشرح تركیب جدار األمعاء الدقیقة. 
  ظیفتهایربط بین تركیب الخمالت وو. 
  األمعاء الغلیظة إلىیلخص مراحل هضم الغذاء من المعدة. 
 یوضح دور األمعاء الغلیظة في الجهاز الهضمي. 
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
  زعة في قطاعات مخطط البیت الدائريیبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكال تعبر عن المفاهیم الجزئیة المو.  
 یتحدث بطالقة وبالتسلسل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائري  

  .تعرض بعض الطالبات قصصهن كقطعة خبز
  ما أجزاء القناة الهضمیة؟

  .الیوم سنكمل هضم الغذاء مبتدئین من المعدة
سنستخدم مخطط البیت الدائري لتكملة دراسة 

 الجهاز الهضمي 

نموذج مجسم أجهزة : الوسائل والمصادر
فیدیو عن آلیة /بطاقات ملونه/ الجسم

كبد وبنكریاس وأمعاء خروف / الهضم 
  الكتاب المدرسي/ حقیقیة  
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  اإلجراءات واألنشطة 

  التقویم  دور الطالب  دور المعلم
رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحًا لكیفیة رسمه  یهیئ الطالبات لكیفیة

  .على اللوح
ما أهمیة البیت   .تحاكي الطالبات المعلم في رسم مخطط البیت الدائري 

  الدائري لك؟
  .ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص الدائري

یوجه المعلم  هذا الموضوع؟ هل یمكن أن نحدد  عنوان أوعنوانین فرعیین من
  .بینهما) و(الطالبات لمكان كتابة العنوان واستخدام حرف 

  تكتب الطالبات  آلیة الهضم في منتصف القرص الدائري
  

  العنوانین الفرعیین هما المعدة واألمعاء

  

 إلىما الهدف الرئیسي الذي تسعین إلیه من رسم مخطط البیت الدائري بالرجوع 
  العناوین في منتصف البیت الدائري؟

  .یوجه المعلم الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخطط
  .ألن آلیة الهضم في المعدة كبیرة سنخصص مخططًا للمعدة ومخططًا لألمعاء

.  إلى23ما المفاهیم الجزئیة التي سنتعرض لها في المعدة؟ انظري الكتاب من ص 
حمایة  ،وظیفة إفرازات المعدة ،إفرازات المعدة ،دةتركیب المع: ( المفاهیم الجزئیة. 24

  )نوع الهضم ،األمراض ،الهضم ،المعدة
  .یتجول المعلم بین الطالبات لیتأكد من صحة المفاهیم الجزئیة

  
  .التعرف على كیفیة قیام المعدة واألمعاء بهضم الغذاء: الهدف 

  
  .آلیة الهضم ،إفرازات المعدة ،تركیب المعدة

  
إفرازات  ،تركیب المعدة( ات المفاهیم الجزئیة تكتب الطالب

 ،األمراض ،الهضم ،حمایة المعدة ،وظیفة إفرازات المعدة ،المعدة
  .وتوزعهن على القطاعات) نوع الهضم

  

یحضرالمعلم كیس ویمأل ربعه بعصیر اللیمون ویطلب من أحد الطالبات بتفتیت قطعة 
ویكرر .ویطلب من طالبه أخرى أن تضغط على الكیس وتحركه ،بسكویت داخله

  .الخطوة مع قطع صغیرة من الموز 
  ماذا حصل للموز والبسكویت نتیجة التحریك والضغط ؟

  
  .المشاركه بفعالیة ،مالحظة ماذا یحدث 

  
  .تحولت لجزیئات صغیرة مختلطة بالعصیر
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. وعصیر الحامض مثل العصارات التي تصب في المعدة ،هذا الكیس مثل المعدة
طعام الیه وقد المعدة كیس عضلي قوي ومرن یصل ال ،یعرض المعلم مجسم المعدة 

  .هضم جزء من مكوناته
؟ یتكون من عضالت ملساء وتساعد عملیات انقباضها مم یتكون جدار المعدة 

  .وانبساطها على إكمال تفتیت الطعام بمساعدة العصارات الهاضمة

  
  
  

  من عضالت ملساء
  

  
كیف یتالئم تركیب 
  المعدة مع وظیفتها؟

  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في 

جملة مختصرة بمفردهن في القطاع األول من مخطط البیت الدائري والتعبیر برسم 
المجسم الذي  إلىأو  23ص ) 14-3(یمكنك اإلستعانة بالشكل ،برمز أوشكل 

  .من الممكن أن یرسم المعلم مثال على اللوح للمساعدة. أمامك

  تركیب المعدة
تنقبض  ،جدارها من عضالت ملساء(تكتب الطالبات اآلتي

القطاع ) هضم میكانیكي ،وتنبسط فتهضم الطعام وتحوله لفتات
  األول من البیت الدائري وتعبر عنها برمزأو شكل

  

وتناقشي مع زمیلتك عن إفرازات المعدة لمدة  23اقرأي الفقرة األخیرة من الكتاب ص 
  .دقائق 5

  ما إسم العصارة التي تفرز في المعدة؟ من أین تفرز؟
  على ماذا تحتوي العصارة المعدیة؟

  
  .  ي الثاني؟ما هو المفهوم الجزئ

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في 
ثم عبري عن . جملة مختصرة بمفردهم في القطاع الثاني من مخطط البیت الدائري

  .المفهوم الثاني برمز أوشكل  من الممكن أن یرسم المعلم مثال على اللوح للمساعدة

  
  

  .زها بطانة المعدةتفر  ،العصارة المعدیة
  .أنزیم الببسین وحمض الهیدروكلوریك

.  
تفرز أنزیم  ،العصارة المعدیة ( كتابة اآلتي ،افرازات المعدة

  .التعبیر بالرسم). الببسین وحمض الهیدروكلوریك
  

على ماذا تحتوي 
  العصارة المعدیة؟
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  .  ما هو المفهوم الجزئي الثالث؟
  الببسین وحمض الهیدروكلوریك؟مالعالقة بین أنزیم ،من قراءتك 

یتم تحطیم البروتینات في المعدة بواسطة أنزیم الببسین كما یساهم  حمض 
الهیدروكلوریك في تنشیطه و القضاء على الجراثیم التي تدخل المعدة عن طریق 

  .الغذاء
  یوجه الطالبات لكتابة المعلومات في القطاع الثالث والتعبیر بالرسم

  .المعدة وظیفة افرازات 
ینشط حمض الهیدروكلوریك عمل أنزیم الببسین ویقتل الجراثیم 
المصحوبة مع الغذاء بینما یقوم أنزیم الببسین بتحطیم البروتین 

  .أجزاء بسیطة إلى
  اختصار الجملة السابقة وكتابتها في القطاع الثالث

ما أهمیة أنزیم 
  الببسین؟

  
مادور حمض 
  الهیدروكلوریك؟

یفرز جدار المعدة مادة مخاطیة تبطنها لحمایتها من .  ؟الجزئي الرابعما هو المفهوم 
 إلىأنظري  ،الداخل من التآكل بفعل حمض الهیدروكلوریك الكاوي  وأنزیم الببسین

ولذلك ان ممارسة عادات غیر صحیة مثل شرب الكحول والمنبهات  ،)15- 3(الشكل 
  .لمخاطیةوالتغذیة غیر السلیمة والتدخین یؤثر على المادة ا

  
ماذا لوتوقف إفراز المادة المخاطیة؟ ماذا  ،تكلیف الطالبات بالمناقشة في مجموعات 

  یحدث لو ارتد جزء من العصارة المعدیة الحامضیة باتجاه المريء؟
لو ارتد جزء من العصارة المعدیة ألدى اللتهاب المریئ ویسمى بالتهاب المريء 

  .اإلرتجاعي
  .  مس؟ما هو المفهوم الجزئي الخا

یوجه الطالبات بكتابة جملة مختصرة بمفردهن في القطاع  الخامس من مخطط البیت 
  .الدائري والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل أو تزویدهن بصور

  

  . حمایة المعدة
تفرز جدارها مادة مخاطیة تحمیها من التآكل بفعل (كتابة اآلتي

  )الحمض واألنزیم
لو توقف افراز المادة المخاطیة یؤدي اإلصابة بقرحة 

  إرتداد جزء من العصارة یسبب التهاب المريء،المعدة
  تآكل المریئ إلىالعصارة حامضیة ستؤدي 

  
  
  
  

قرحة المعدة بسبب توقف افراز المادة (كتابة اآلتي ،األمراض
) التهاب المريء بسبب ارتداد العصارة المعدیة له ،المخاطیة

  والتعبیر بالرسم

وضحي كیف تقوم 
المعدة بحمایة نفسها 

  من التآكل؟
  
  

فسري نوع الهضم 
الذي یحدث داخل 

  المعدة؟
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تتحول جزیئات الطعام في المعدة بفعل  ،الهضم. ما هو المفهوم الجزئي السادس؟
سائل یندفع خارج  إلىأنزیم الببسین وحمض الهیدروكلوریك وحركة عضالت المعدة  

  المعدة ببطء 
  .اكتبیه في القطاع السادسما نوع الهضم الذي یحدث في المعدة؟ 

خصصي القطاع السابع لقضیة البحث في النیت كواجب بیتي عن كیفیة عالج قرحة 
  .ة والتهاب المریئالمعد

  
  نوع الهضم في المعدة

تفتت الطعام بفعل انبساط وانقباض : هضم میكانیكي 
أجزاء بسیطة  إلىتحطیم االبروتین : هضم كیمیائي. العضالت

  .بفعل أنزیم الببسین وحمض الهیدروكلوریك
  

ما العالقات التي )( ماذا یعني هذا الرمز) (رسمك أخبریني عن( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،یتجول المعلم بین الطالبات أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فردي
  .ویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالبات) تجدینها بین مفهوم وآخر

  ما المفاهیم الجزئیة؟25،26انظري الكتاب ص   ،نبدأ بتعبئة المخطط الثاني
األمعاء   ،الخمالت ،البنكریاس  ،العصارة الصفراویة ،الدقیقةاألمعاء ( المفاهیم 
  .وسنخصص للخمالت قطاعین) الغلیظة

یتكون جدار األمعاء الدقیقة من عضالت تدفع السائل القادم من المعدة لیتم استكمال 
  .الهضم 

  .یعرض المعلم فیدیو هضم الغذاء الذي یوضح مراحل الهضم بالتفصیل 
  :یطرح األسئلة التالیة بعد مشاهدة الفیلم 

یوجد نوعان من األمعاء األمعاء الدقیقة  ،أین یخرج الطعام المفتت من المعدة إلى
یعرض أمعاء . اآلن الطعام سیتم استكمال هضمه في األمعاء الدقیقة  ،والغلیظة

صفي جدار األمعاء؟ لألمعاء الدقیقة دور في الهضم من خالل  ،خروف حقیقیة 
المعویة التي تفرزها خالیا مبطنة لألمعاء الدقیقة والتي تكمل عملیة إفرازها للعصارة 

  .األمعاء الغلیظة  العصارة الصفراویة والخمالت ،األمعاء الدقیقة
  
  
  
  

  العصارة الصفراویة والعصارة المعویة
  األمعاء إلى

یتكون جدار األمعاء من عضالت ملساء لیسهل حركتها ونقل 
  .الطعام عبرها

  
 ،جدارها من عضالت ملساء(كتابة اآلتي ،األمعاء الدقیقة

  
  
  
  
  
  
  
  

أین ینتقل  إلى
بعد هضمه  الغذاء

  جزئیًا في المعدة؟
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  .الهضم بشكل نهائي
  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟

یوجه الطالبات بكتابة جملة مختصرة بمفردهن في القطاع  الخامس من مخطط البیت 
  .الدائري والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل أو تزویدهن بصور

  
  والبنكریاس؟أین یوجد الكبد 

  ما العصارات التي تفرز وتساعد على الهضم؟
هذا  ،الكیس األخضر الصغیر أسفل الكبد إلىأنظري ،یعرض كبد خروف حقیقي

  .الكیس هو الحویصلة الصفراویة التي تخزن العصارة الصفراویة والتي تفرز من الكبد
  .مادور العصارة الصفراویة في الهضم؟ تساعد على هضم الدهون

یقوم بافراز أیونات الكربونات الهیدروجینیة لتعادل  ،موقع البنكریاس إلى أنظري
تكلیفهم للعمل في مجموعات لإلجابة على السؤال  ،حموضة السائل القادم من المعدة

  إذًا كیف تتأثر عملیة الهضم في حال توقف إفراز العصارة الصفراویة؟: اآلتي
  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟

البات بكتابة جملة مختصرة بمفردهن في القطاع  الثاني من مخطط البیت یوجه الط
  .الدائري والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل أو تزویدهن بصور

  
  .یعرض بنكریاس لخروف حقیقي.موقع البنكریاس وحددیه؟ إلىأنظري 
وسمي افرازات البنكریاس؟ وحددي دورها في  25ص ) 3-16(الشكل  إلىأنظري 

  .والتعبیر بالرسم). فیها هضم الطعام یستكمل
  
  

  .بجانب المعدة وأعلى األمعاء الدقیقة
  
  
  

  تساعد على هضم الغذاء
  

عسر في هضم  إلىتوقف افراز العصارة الصفراویة یؤدي 
  الدهون

  
 ،یفرزها الكبد وتخزن في المرارة( كتابة اآلتي ،العصارة الصفراویة

  .والتعبیر بالرسم ،)وتوقف افرازها یسبب عسر في هضم الدهون
  

یوجد البنكریاس أسفل المعدة وأعلى بدایة األمعاء الدقیقة 
  .والغلیظة

  وأنزیمات البنكریاس ،أیونات كربونات الهیدروجینیة
  تقوم األیونات بمعادلة حموضة السائل القادم من المعدة 

  
من أین یتم افراز 

  العصارة الصفراویة؟
  

مادور العصارة 
 ،الصفراویة

والبنكریاس في 
  الهضم؟

  
  
  

ماذا ینتج عن توقف 
افراز الكبد للعصارة 

  الصفراویة؟  
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  الهضم؟عملیة 
یلعب البنكریاس دورًا مهمًا في الهضم حیث یفرز أنزیمات البنكریاس التي تهضم 

الكربوهیدرات والبروتینات والدهون أما  أیونات كربونات الهیدروجینیة  بمعادلة 
  حموضة السائل القادم من المعدة 

معویة إن بقاء الطعام حامضیا یؤثر على عدم مقدرة أنزیمات البنكریاس والعصارة ال
  .على هضمه وفي هذه الحالة البد من التدخل الطبي

  إذًا كیف تتأثر عملیة الهضم في حال توقف إفراز أنزیمات البنكریاس؟
  .  ما هو المفهوم الجزئي الثالث؟

یوجه الطالبات بكتابة جملة مختصرة بمفردهن في القطاع  الثالث من مخطط البیت 
  .أو تزویدهن بصور الدائري والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل

  
  
إن توقف إفراز أنزیمات البنكریاس یؤدي إلصابة بعسر في  

  .هضم الكربوهیدرات والدهون والفیتامینات
  

أیونات الكربونات الهیدروجینیة  یفرز(كتابة اآلتي ،البنكریاس
) تهضم الكربوهیدرات والبروتینات والدهون ،لبقاء الطعام حامضیاً 

  والتعبیر بالرسم

ارسمي جدوًال صغیرًا مع زمیلتك للمقارنة بین األنزیمات التي تفرز في األمعاء لتساعد 
  اإلمتصاص؟ ومن أین تفرز؟ وما دورها في الهضم؟على 

ولكن كیف تحدث عملیة  ،جزیئات صغیرة لتمتص عبر الدم إلىیتم تحویل الغذاء 
  لإلجابة 26ص ) 17-3(الشكل  إلىامتصاص الغذاء المهضوم؟ أنظري 

  انثناءاتما شكل الخمالت؟ تأملي ما بداخل الخمالت؟ 
  أین توجد الخمالت؟
  إلنتشار والنقل النشط بامتصاص الخمالت للغذاء المهضوم؟ما عالقة خاصیة ا

یمتص الدم الغذاء المهضوم بعملیة اإلنتشار في الشعیرات الدمویة والتي بدورها تنقل 
  .جمیع خالیا الجسم إلىالغذاء المهضوم 

العصارة الصفراویة من  ،أنزیمات البنكریاس من البنكریاس
وأیونات الكربونات  ،الحویصلة الصفراویة المتصلة بالكبد

  .نیة من البنكریاسالهیدروجی
  

  .تحدث عن طریق الخمالت 
  

  .بداخلها شعیرات دمویة ،جبل أو تلة
  .في الجدار الداخلي ألمعاء الدقیقة

  

قارني بین اإلفرازات 
التي تفرز في 

  األمعاء؟
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  اربطي بین الخمالت المعویة وزیادة مساحة سطح امنصاص الغذاء المهضوم؟
  ؟الرابعما هو المفهوم الجزئي 

یوجه الطالبات بكتابة جملة مختصرة بمفردهن في القطاع  الرابع الخامس من مخطط 
  .البیت الدائري والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل أو تزویدهن بصور

  
  .كلما زادت الخمالت المعویة كلما زاد كمیة الطعام الممتص

  
انثناءات توجد في الجدار الداخلي ( كتابة االتي ،الخمالت

یمتص الغذاء )( غنیة بالشعیرات الدمویة ،لألمعاء الدقیقة
المهضوم بخاصیة اإلنتشار من خالل الخمالت والشعیرات 

  .التعبیر بالرسم ،)خالیا الجسم إلىالدمویة لینتقل 

أین یتم امتصاص 
الغذاء 

  المهضوم؟وكیف

ولكن أین تذهب المواد الغیر قابلة لإلمتصاص والتي  ،تم هضم المواد الغذائیة
  الیحتاج الیها الجسم؟

المواد الغیر قابلة لإلمتصاص تتجمع على شكل فضالت تقوم األمعاء الغلیظة بفضل 
  .تقلصاتها على نقلها والتخلص منها عبر قتحة الشرج

ذلك حرصًا یحدث امتصاص للماء وبعض لألمالح والفیتامینات في األمعاء الغلیظة و 
  .من الجسم على عدم فقدان الماء
  ؟ما هو المفهوم الجزئي الخامس

یوجه الطالبات بكتابة جملة مختصرة بمفردهن في القطاع  السادس من مخطط البیت 
  .الدائري والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل أو تزویدهن بصور

بالرسم ا في األمعاء الغلیظة  إلىقومي بتلخیص مراحل الهضم ابتداء من المعدة 
  .القطاع السابع

  .األمعاء الغلیظة إلى
  
  
  
  
  

یحدث  ،تتخلص من الفضالت( كتابة اآلتي ،األمعاء الغلیظة
والتعبیر ) فیها امتصاص للماء وبعض األمالح والفیتامینات

  .بالرسم

كیف یتم التخلص 
من المواد الغیر 

  قابلة لإلمتصاص؟
  
  

ما دور األمعاء 
الغلیظة في عملیة 

  الهضم؟

    تعبئة النموذج   یوزع المعلم نموذج ضبط مخطط البیت الدائري لتقوم الطالبات بتقییم المخطط
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یطلب المعلم من الطالبات تقدیم عرض شفهي للمخطط  بتلخیص مراحل الهضم 
  .باإلستعانة بالمخططین للبیت الدائري عن المعدة واألمعاء والعمل في مجموعات 

  ل الهضم  شفهیًا مستخدمینالعمل في مجموعات لتلخیص مراح
  .مخطط البیت الدائري

  

  ؟اكتبي قصتك  ،تخیلي أنك قطعة توست محشیة بقطعة جبن وشریحة دجاج وخس وبندورة وتم تناولك مع عصیر البرتقال الطبیعي عند الغذاء: الواجب المنزلي      
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ھضم : نوع الھضم في المعدة- 6
تفتت الطعام بفعل انبساط : میكانیكي

: وانقباض العضالت وھضم كیمیائي
  البروتین بفعل أنزیم الببسین متحطی

قرحة المعدة : األمراض- 5
لتناول الكحول والتغذیة غیر 

، التھاب المريء الرتجاع السلیمة
  .الحمضألعلى

یفرز جدارھا حمایة المعدة- 4
مادة مخاطیة تحمیھا من التآكل 

  بفعل الحمض واألنزیم

وظیفة أنزیمات - 3
ینشط الھیدروكلوریك المعدة

عمل الببسین ویقتل الجراثیم، 
البروتین إلى  یحطم أنزیم الببسین

  أجزاء بسیطة

العصارة :إفرازات المعدة- 2
المعدیة، تفرز أنزیم الببسین 

  وحمض الھیدروكلوریك

من جدارھا : تركیب المعدة—1
عضالت ملساء، تنقبض وتنبسط 

.فتھضم الطعام وتحولھ لفتات

 

 .التعرف على كیفیة قیام المعدة واألمعاء بھضم الغذاء: الھدف

 آلیة الھضم

عالج قرحة - 7
والتھاب  المعدة
  المريء

 المعدة
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  البنكریاس  - 3

یفرزأیونات الكربونات 
الھیدروجینیة لبقاء 

 ً تھضم  ،الطعام حامضیا
الكربوھیدرات 

 والبروتینات والدھون

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انثناءات توجد :الخمالت - 4
في الجدار الداخلي لألمعاء 

  ةغنیة بالشعیرات الدموی ،الدقیقة

 جدارھا مناألمعاء الدقیقة—1
یستكمل فیھا  ،عضالت ملساء

  ھضم الطعام

مراحل  - 7
 .الھضم

تتخلص :األمعاء الغلیظة- 6
یحدث فیھا  ،من الفضالت

امتصاص للماء وبعض األمالح 
  والفیتامینات

یمتص :الخمالت  -5
الغذاء المھضوم بخاصیة 

اإلنتشار من خالل 
الخمالت والشعیرات 

العصارة - 2
  الصفراویة

یفرزھا الكبد وتخزن 
وتوقف  ،في المرارة

افرازھا یسبب عسر 
  في ھضم الدھون

 آلیة الھضم

 األمعاء
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  التاسع متوسط : الصف    العلوم الحیاتیة: المادة/ الثالثة: الوحدة  القلب/ الدوران جهاز: الدرس السادس
  التهیئة  األهداف السلوكیة

 یحددأجزاء جهاز الدوران في جسم اإلنسان. 
 یحدد موقع القلب. 
 یصف تركیب القلب. 
 یفسر سبب وجود صمام بین األذین والبطین. 
 یعلل سبب وجود جدار فاصل بین الجهة الیمنى والجهة الیسرى للقلب. 
 یفسر جدار البطین األیسر أسمك من جدار البطین األیمن . 
  الدمویة المتصلة بالقلبیعدد أسماء األوعیة. 
 یستنتج وظیفة القلب. 
 یتتبع مسار الدم من القلب والیه. 
 یستنتج أثر التمارین الریاضیة في معدل نبض القلب. 
 یقدر عظمة اهللا في خلقه. 
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
  سم صور أوأشكال تعبر عن المفاهیم الجزئیة الموزعة في قطاعات مخطط البیت الدائريیبدي اهتمامًا بر.  
 یتحدث بطالقة وبالتسلسل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائري  

یوجد في المدن شبكة : یطرح المعلم المقدمة التالیة
السریعة واألنفاق  طرائقمن السكك الحدیدیة وال

كذلك جسم اإلنسان  ،ونظام نقل للتنقل بین المدن
یسمى هذا الجهاز بجهاز  ،یملك جهازًا للنقل

  .الدوران
الیوم سنكتشف معًا تركیب هذا الجهاز وأهمیته 

  .لجسم اإلنسان 
كما سنستخدم مخطط البیت الدائري لدراسة جهاز 

 . الدوران
ورة تشریحیة ص/ نموذج للقلب: الوسائل والمصادر
/  فیدیو عن آلیة عمل القلب /للقلب بالحاسوب

.                                                                                                                الكتاب المدرسي/قلب خروف للتشریح
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  اإلجراءات واألنشطة 

  التقویم  دور الطالب  دور المعلم
یهیئ الطالبات لكیفیة رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحًا لكیفیة رسمه 

  .على اللوح
ما أهمیة البیت   .تحاكي الطالبات المعلم في رسم مخطط البیت الدائري 

  الدائري لك؟
  .ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص الدائري

یوجه المعلم الطالبات لمكان  فرعي من هذا الموضوع؟  هل یمكن أن نحدد  عنوان
. كما سنتتبع مسار الدم من القلب والیه ،یعرض مجسم القلب للمساعدة. كتابة العنوان

  .بینهما) و(واستخدام حرف 

  .تكتب الطالبات  جهاز الدوران في منتصف القرص الدائري
  

  .القلب و مسار الدم

  

  لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟ما الهدف الرئیس الذي تسعین 
  .یوجه المعلم الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخطط

وحددي المفاهیم الجزئیة التي سنتعرف علیها  27،28الصورفي الكتاب ص  إلىانظري 
  . الیوم

وأهمیة  ،مسار الدم ،تركیب القلب ،جهازالدوران:( سندرس الیوم المفاهیم الجزئیة التالیة
  ).القلب

زعي تلك المفاهیم الجزئیة على القطاعات السبعة و خصصي لتركیب القلب قطاعان و 
یتجول المعلم بین . ولمسار الدم قطاعان ،واألوعیة الدمویة المتصلة بالقلب قطاع

  .الطالبات لیتأكد من صحة توزیع المفاهیم الجزئیة

  
التعرف على تركیب وأهمیة القلب لجسم اإلنسان وتتبع : الهدف 

  .الدم من القلب والیه مسار
  .مسار الدم من القلب والیه ،تركیب القلب ،جهاز الدوران

  
  

  .تعبئة القطاعات السبعة بالمفاهیم الجزئیة

  

 ،تعرفنا سابقا على أهمیة الجهاز الهضمي وتركیبة وماذا ینتج من عملیة هضم الغذاء
  ماذا تحتاج كل خلیة من خالیا جسمك؟

  

  األكسجین والطاقة
األكسجین والمواد الغذائیة للقیام بالعملیات  إلىتحتاج خالیا الجسم 

  المختلفة الحیویة
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ما عالقة المواد الغذائیة بجهاز الدوران؟ من اسم هذا : یبدأ المعلم بالمناقشة الجماعیة 
  الجهاز ما ذا تستنتجي؟

؟    وماذا ینقل أیضًا
  بالتحدید؟ماذا حدث للطعام في األمعاء الدقیقة وفي الخمالت 

  
جمیع أجزاء  إلىومن الخمالت سیقوم جهاز الدوران بنقل المواد الغذائیة الممتصة 

  .أجهزة اإلخراج إلىكما یقوم بنقل الفضالت من خالیا الجسم . الجسم
  وحددي أجزاء جهاز الدوران في اإلنسان؟ 27ص) 3-18(الشكل  إلىانظري 

  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة 

ثم عبري عن المفهوم . مختصرة بمفردهن في القطاع األول من مخطط البیت الدائري
من الممكن أن یرسم ، 27ص ) 3-18(یمكنك اإلستعانة بالشكل ،األول برمز أوشكل 
  .ح للمساعدةالمعلم مثاًال على اللو 

  .جهاز الدوران ینقل المواد الغذائیة واألكسجین
  

  ثاني أكسید الكربون
تم هضم الطعام بشكل نهائي في األمعاء وامتصاص المواد 

  .الغذائیة عبر الخمالت
  
  

شعیرات دمویة و  ،الشرایین( األوعیة الدمویة مثل ،الدم ،القلب
  )أوردة

  .تركیب جهازالدوران
  

أجزاء جهازالدوران ووظیفته بشكل تعبئة القطاع األول بتحدید 
  .مختصر في القطاع األول من البیت الدائري والتعبیر عنه بالرسم

  
ما وظیفة جهاز 

  الدوران؟
  
  

حددي أجزاء 
  جهاز الدوران ؟

  ؟28ص )3-19(ماذا تشاهدین في الشكل
  لتحددي موقع القلب؟ 28اقرأي انت وزمیلتك الفقرة األولى من ص 

  .بماذا یحاط القلب؟ یحاط بعضالت ،یعرض مجسم القلب
إذا القلب عضلة یتكون من عضالت مخططه تسمى عضالت قلبیة ال یوجد في  جسم 

  .ویمثل مركز جهاز الدوران. اإلنسان مثیل لها سوى في القلب
تكلیفهن بقبض  ،أن حجم قلب الشخص بحجم قبضة یده إلىلفت انتباه الطالبات 

  القلب
  .الیسار من األسفل إلىیوجد القلب بین الرئتین ویمیل 

  .خطوط
  
  

  . قبض ایدیهن للتعرف على حجم قلبهن

حددي موقع 
  القلب؟
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عجازهو .أیدیهن لیتعرفن على حجم قلبهن   .تثمین قدرة اهللا   . هذا العضو دلیل على عظمة خلق اهللا وإ

یعرض صورة تشریحیة مكبرة لتركیب القلب بواسطة الحاسوب ویوجه انتباه الطالبات 
  :ثم تبدأ المناقشة 28ص ) 3-20(الشكلنحو 

 إلىاألذین األیمن؟ أشیري  إلىاشیري  ،یتكون القلب من أربع حجرات أذینین وبطینین
  األذین األیسر؟ 

ینظم الصمام تدفق (لماذا؟  )یفصل بینهما صمام(ما الذي یفصل األذین عن البطین؟ 
  .نفسه األذین إلىالبطین ویمنع عودة الدم من نفس البطین  إلىالدم من األذین 

  هل یوجد اتصال بین الجهة الیمنى للقلب والجهة الیسرى له؟ ،الحظي الشكل جیداً 
  لماذا الیوجد اتصال بینهما؟ وكیف تربطبین ذلك ومسار الدم عبر القلب؟

  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة 

ثم التعبیر عن المفهوم . مختصرة بمفردهن في القطاع الثاني من مخطط البیت الدائري
من الممكن أن یرسم ، 28ص ) 3-20(یمكنك اإلستعانة بالشكل ،الثاني برمز أوشكل 

  .اعدةالمعلم مثاًال على اللوح للمس

  
  

  .واإلجابة على األسئلة ،مالحظة الشكل التشریحي للقلب
  

  .لیمنع رجوع الدم أو لینظم دخول الدم ،فاصل
  

  .كال ال یوجد اتصال بین الجهة الیمنى من القلب والجهة الیسرى
 ،لوجود  جدار فاصل بفصل الجهة الیمنى عن الجهة الیسرى

الجهة الیسرى إًال  إلىوبالتالي فان الدم في الجهة الیمنى ال ینتقل 
  .بعد مروره في أعضاء الجسم المختلفة

  
صمام بین األذین (  ،كتابة اآلتي في القطاع الثاني تركیب القلب

جدار فاصل بین الیمین والیسار لكي ال  ،والبطین یمنع عودة الدم
  .ینتقل الدم من الیمین للیسار ویختلط

  .رسم رمز أو شكل 

ما الذي یفصل 
األذین عن 

البطین؟ وما 
  أهمیته؟

  
  
  

وجود : عللي 
جدار فاصل بین 
الجهة الیمنى 
والجهة الیسرى 

  للقلب؟

ما العالقات التي )( ماذا یعني هذا الرمز) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،ة الراجعة بشكل فرديیتجول المعلم بین الطالبات أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذی
  .ویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالبات) تجدینها بین مفهوم وآخر

وضحي لماذا لماذا یا . جدار البطین األیسر أسمك من جدار البطین األیمنما ذا  ،سماكة جدران البطینین إلىالحظي الصورة التشریحیة مرة أخرى وانتبهي 
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ان القلب  ،تالحظین على سماكة كل منهما؟ هناك اختالف في سماكة جدار البطینین
جمیع أجزاء الجسم وبالتالي كیف نربط بین سماكة الجدارین وبین ضخ  إلىیضخ الدم 

  االقلب للدم ؟
من جدار البطین األیمن ألن ضخ الدم من الجهة الیسرى  جدارالبطین األیسر أسمك

  . نحو الجسم أقوى من ضخه من الجهة الیمنى نحو الرئتین
  .  ما هو المفهوم الجزئي الثالث؟

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة 
یت الدائري والتعبیر عنه برمز مختصرة بمفردهن في القطاع الثالث من مخطط الب

  .أوشكل

  أستاذ؟
  

جمیع أجزاء الجسم وبقوة ویتم عبر جدار  إلىالقلب یضخ الدم 
  .البطین األیسر

  
  

جدار البطین ( كتابة اآلتي في المقطع الثالث ،تركیب القلب
ورسم رمز أو   ،)الجسم إلىاألیسر أسمك لیضخ الدم بقوة عبره 

  .شكل

جدار البطین 
األیسر أسمك من 

جدار البطین 
  األیمن؟

بماذا یتصل باألذین األیسر؟ وبماذا  ،بالكتاب المدرسي 28ص) 3-20(الحظي الشكل 
  یتصل باألذین األیمن؟

  بماذا یتصل بالبطین األیسر؟ وبماذا یتصل بالبطین األیمن؟
  األوعیة الدمویة المتصلة بالقلب.  ما هو المفهوم الجزئي الرابع؟

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة 
ة بمفردهن في القطاع الرابع من مخطط البیت الدائري والتعبیر عنه برمز مختصر 
  .أوشكل

وباألذین األیمن الوریدان  ،یتصل باألذین األیسر الورید الرئوي
  .األجوفان العلوي والسفلي

یتصل بالبطین األیسر الشریان األبهر ویتصل بالبطین األیمن 
  .الشریان الرئوي

  
  .وكتابة ما یتصل بكل من األذینین والبطینین ،تركیب القلب 

  .ورسم رمز أو شكل
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یعرض فیدیو یوضح آلیة عمل القلب وكیفیة ضخ الدم عبر األوعیة الدمویة لیسهل 
لیه مع التعلیق أثناء المشاهدة   .على الطالبات تتبع مسار الدم من القلب وإ

األذین األیمن قادمًا  إلىسفلي یدخل الدم عبر الورید األجوف العلوي والورید األجوف ال
البطین األیمن ثم ینقبض فیدفع الدم عبر الشریان الرئوي  إلىولذي یدفعه  ،من الجسم

البطین األیسر فینقبض بدوره دافعًا الدم عبر الشریان األبهر  إلىلیعود الدم . الرئتین إلى
  .جمیع أجزاء الجسم إلى

یع أجزاء الجسم؟ومااسم الشریان الذي ینقل جم إلىمااسم الشریان الذي ینقل الدم عبره 
  الرئتین؟ من أكبر الشریان األبهر أم الشریان الرئوي؟ إلىالدم 

یتجول المعلم بین المجموعات لیستمع . لخصي أنت وزمیلتك مسار الدم من القلب والیه
  .لتلخیص الطالبات وتصحیح الفهم الخاطئ

  .  ما هو المفهوم الجزئي الخامس؟
الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة یوجه 

مختصرة بمفردهن في القطاعین الخامس والسادس من مخطط البیت الدائري والتعبیر 
  .عنه برمز أوشكل

لیه   .مشاهدة الفیدیو لتتبع مسار الدم من القلب وإ
  

  .اإلصغاء النشط جیدا للشرح والتوضیح
  
  
  

  الشریان الرئوي ،األبهرالشریان 
  

  .العمل في مجموعات ثنائیة وتلخیص مسار الدم شفویا
  
  

 ،تعبئة القطاعین الخامس والسادس بمسار الدم من القلب والیه
  .والتعبیر عنه بالرسم

  
  
  

تتبع مسار الدم 
  من القلب والیه؟

  

  استنتجي أهمیة القلب؟ ،من الشكل التشریحي وتتبع مسار الدم 
جمیع  إلىیعمل القلب عمل المضخة فیدفع الدم المحمل باألكسجین والمواد الغذائیة 
ویعود الدم ،أجزاء جسم اإلنسان عن طریق شبكة من األوعیة الدمویة وتسمى الشرایین

وتنقبض عضلة القلب بشكل دائم  ،القلب مرة أخرى من األوردة إلىمن أجزاء الجسم 
  .تعبئة القطاع السابع باهمیة القلب ،ومستمر ودون توقف وبشكل تلقائي

ما أهمیة القلب   .جمیع أجزاء الجسم إلىیضخ القلب الدم 
  لجسم اإلنسان؟
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وتقوم كل مجموعة بالشرح عن تركیب القلب وتتبع  ،یقوم المعلم بتشریح قلب خروف
  . مسار الدم شفهیاً 

وتقوم  ،دقائق  7یطلب المعلم من مجموعة بالركض حول الحجرة الدراسیة لمدة 
واألولى بقیاس نبض المجموعة  ،المجموعة الثانیة بقیاس نبض المجموعة األولى

یطرح السؤال التالي؟ ما أثر التمارین الریاضیة على معدل نبض قلب اإلنسان . الثانیة
  السلیم؟

  .30اقرأي انت وزمیلتك الفقرة األولى من ص 
  الحقیقي؟ ولماذا؟؟هل استطاع اإلنسان من صنع قلب اصطناعي شبیه بالقلب 

  
  

مجموعة تركض ومجموعة تالحظ معل التنفس وتقیس نبضات 
  .القلب

الجسم عند أداء التمارین  إلىیزداد معدل تدفق الدم من القلب 
  .الریاضیة وبالتالي یزداد معدل نبض قلب اإلنسان

  
  ألن هذه من قدرة الخالق واعجازه وحده ،ال لم یستطع

  
  

ما أثر التمارین 
على  الریاضیة

معدل نبض قلب 
  اإلنسان؟

    تعبئة النموذج   یوزع المعلم نموذج ضبط مخطط البیت الدائري لتقوم الطالبات بتقییم المخطط

یطلب المعلم من بعض الطالبات بتقدیم عرض شفهي للمخطط  وتلخیص مسار الدم 
لیه مستعینین بمخطط البیت الدائري    .من القلب وإ

    .مخطط البیت الدائريتقدیم عرض شفهي  مستخدمین 

اكتبي قصتك تصفین فیها ماذا سیحدث لك مستعینًة بالبیت الدائري خاصتك وبالرسم  كواجب منزلي لتقومي بتقدیمه في الحصة  ،األذین األیمن إلىتخیلي أنك تقلصت ودخلت : 
  )5(توزیع ورقة العمل اإلثرائیة رقم 
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  تركیب القلب - 3: القلب - 3

جدار البطین األیسر أسمك من 
جدار البطین األیمن لیضخ الدم بقوة 

  .إلى جمیع أجزاء الجسم

 

  

  

  جھاز الدوران - 1

  .الدم، القلب، األوعیة الدمویة

ینقل الغذاء الممتص إلى الجسم، 
ینقل األكسجین إلى الخالیا، وینقل 

Co2 من الخالیا إلى الرئتین.  

  أھمیة القلب- 7

الدم  یعمل عمل المضخة فیضخ
المحمل باألكسجین والمواد الغذائیة  

للجسم عبر الشرایین، وینقل الدم 
إلى الرئتین عبر   Co2المحمل ب

  األوردة

یندفع الدم عبر : مسار الدم- 6
  .الشریان الرئوي إلى الرئتین

 البطین األیسریعود الدم 
  أجزاء الجسم الشریان األبھر

  

  
 

  : مسار الدم من القلب والیھ -5

یدخل الدم من الورید األجوف العلوي 
  البطین  والسفلي      األذین األیمن  

  

 

  : األوعیة الدمویة المتصلة بالقلب- 4 

الورید الرئوي، یتصل  -یتصل باألذین األیسر
  .الوریدان الجوفان العلوي والسفلي -باألذین األیمن

الشریان األبھر، ویتصل  - یتصل بالبطین األیسر
 الشریان الرئوي -بالبطین األیمن

  تركیب القلب- 2

أربع حجرات، صمام بین 
األذین والبطین لیمنع 

البطین إلى عودة الدم من 
،جدار فاصل بین .األذین

الجھة الیمنى والیسرى 
 جھاز الدوران .لكي ال یختلط الدم

مسار 
 الدم

 و

 القلب

 .التعرف على تركیب وأھمیة القلب وتتبع مسار الدم من القلب والیھ: الھدف
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  التاسع متوسط : الصف    العلوم الحیاتیة: المادة/ الثالثة: الوحدة  األوعیة الدمویة/ جهازالدوران: الدرس السابع
  التهیئة  األهداف السلوكیة

  الدمویةیعدد أنواع األوعیة. 
  یربط بین تركیب األوعیة الدمویة والوظائف التي تقوم بها. 
 یشرح كیف أن تركیب الشرایین یتالءم مع وظیفتها. 
 یستنتج سبب عدم انفجار الشعیرات الدمویة عند تدفق الدم الیها من الشرایین. 
 یفسر اآلثار المترتبة على حدوث خلل في صمامات األوردة. 
 یذكر مكونات الدم.  
 لل سبب اختالف عدد أنواع الخالیا في الدمیع. 
 یقارن بین مكونات الدم من حیث الوظیفة. 
 یفسر سبب اإلصابة بمرض فقر الدم. 
 یقدر عظمة اهللا في خلقه. 
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
 ل تعبر عن المفاهیم الجزئیة الموزعة في قطاعات مخطط البیت الدائريیبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكا.  
 یتحدث بطالقة وبالتسلسل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائري  

  .تقدم بعض الطالبات قصتهن داخل القلب
سنكمل الیوم دراسة جهاز الدوران سنتعرف على 

الدورة أهمیة األوعیة الدمویة ونكتشف آلیة 
  .الدمویة

یتحرك الدم في نظام من األنابیب المغلقة تدعى 
 ،ویوجد في جسمك ثالثة أنواع ،األوعیة الدمویة

  واذكریهم ؟   31ص ) 3-23(الشكل  إلىأنظري 
كما سنستخدم مخطط البیت الدائري لدراسة الدورة 

  . الدمویة
صورة لللشرایین / نموذج للقلب: الوسائل والمصادر

بطاقات /الشعیرات الدمویة بالحاسوبواألوردة و 
انبوبة عینة دم مفصول لثالث / نموذج ورید/ ملونة

 الكتاب المدرسي/طبقات صورة نخاع العظم
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  اإلجراءات واألنشطة 

  التقویم  دور الطالب  دور المعلم
یهیئ الطالبات لكیفیة رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحًا لكیفیة رسمه على 

  .السبورة
ما أهمیة البیت   .الدائري تحاكي الطالبات المعلم في رسم مخطط البیت 

  الدائري لك؟
  .ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص الدائري

یوجه المعلم الطالبات لمكان كتابة   هل یمكن أن نحدد  عنوان  فرعي من هذا الموضوع؟
  . العنوان

ت جهاز الدوران و األوعیة الدمویة في منتصف تكتب الطالبا
  .القرص الدائري

  الدم
  

  

  ما الهدف الرئیس الذي تسعین لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟
  .یوجه المعلم الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخطط

وحددي المفاهیم الجزئیة التي سنتعرف علیها  32وص  31ص)3-23(الشكل  إلىانظري 
  . الیوم

خصصي  ،تركیب الدم  ،األوردة ،الشعیرات الدمویة ،الشرایین( المفاهیم الجزئیة اآلتیة
  ) ضغط الدم ،مرض فقر الدم ،قطاعان له

یتجول المعلم بین الطالبات لیتأكد من صحة توزیع المفاهیم ،وزعي تلك المفاهیم الجزئیة 
  .الجزئیة

  .الربط بین تركیب األوعیة الدمویة ووظائفها: الهدف 
  .التعرف على تركیب الدم

  
  تركیب الدم ،األوردة ،الشعیرات الدمویة ،الشرایین

  .تعبئة القطاعات بالمفاهیم الجزئیة

  

 : یبدأ المعلم بالمناقشة الجماعیة 
؟  ،جمیع أجزاء الجسم إلىیضخ القلب الدم عبر الشریان األبهر    بماذا یكون الدم محمًال

تركیب الشرایین في الصورة  إلىفلماذا الیتمزق؟ انظري  ،إذا البد أن یكون ضغط الدم عالي
  التي أمامك وفسري كیف یتالءم تركیبها مع وظیفتها؟

  
غذاء المذاب الدم المتدفق عبر الشرایین یكون محمًال بال

  واألكسجین
تمتاز جدران الشرایین بوجود العضالت السمیكة والمرنة 

  
وضحي كیف 
یتالئم تركیب 
الشرایین مع 
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  هل ضغط الدم عال أم منخفض باألوردة مقارنة بالشرایین؟
  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟

یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة 
مختصرة بمفردهن في القطاع األول من مخطط البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 

  .یمكنك اإلستعانة بالشكل المعروض أمامك أو تزویدهن بصورجاهزة،

لتتحمل ضغط الدم المتدفق عبرها والمحمل باألكسجین 
  .والغذاء وبالتالي التتمزق

ان ضغط الدم في األوردة منخفض مقارنًة بضغطه في 
  .الشرایین

  
  الشرایین

تضخ الدم ( يكتابة اآلتي في القطاع األول من البیت الدائر 
عضالت جدرانها سمیكة  ،المحمل باألكسجین والغذاء الذائب

والتعبیر عنه )  لتتحمل ضغط الدم المرتفع فال تتمزق
  .بالرسم

  وظیفتها؟

بمن ترتبط الشعیرات الدمویة من  ، 31ص)3-23(الحظي صورة الشعیرات الدمویة شكل
  الجانبین؟ 

اتصال الشرایین مع األوردة من خالل الشعیرات الدمویة حتى تكون الدورة الدمویة مكتملة إن 
  .ولذلك یطلق على جهاز الدوران بالجهاز المغلق

وهي أنابیب دقیقة تتركب جدرانها من خالیا طالئیة مبطنة یتم تبادل األكسجین والمواد 
مامصدر الدم المتدفق  ،سم المختلفةالغذائیة المهضومة بین الشعیرات الدمویة  وخالیا الج

  عبر الشعیرات الدمویة؟
  هل تمتلك الشعیرات الدمویة جدرانًا سمیكة؟ 

استنتجي عالقة جدران  ،وتتصل باألوردة من الجهة المقابلة ،إذن هي عكس الشرایین 

جانب وریدي یتصل مع الورید وجانب شریاني  ،لها جانبان 
  .یتصل مع الشریان

  
  
  
  

  الشرایین
  . كال جدرانها رقیقة

جدرانها غیر سمیكة لكي تسمح لألكسجین والمواد الغذائیة 

اربطي بین تركیب 
الشعیرات الدمویة 

  ووظیفتها؟
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  الشعیرات الدمویة بوظیفتها؟
  : تكلیف الطالبات للعمل في مجموعات لمناقشة السؤال اآلتي

ولكن  ،لذا تكیفت جدرانها لتتحمل ذلك الضغط ،ن ضغط الدم المتدفق في الشرایین مرتفعإ
  كیف تفسرین عدم انفجار الشعیرات الدمویة عند تدفق الدم إلیها من الشرایین؟

الماء والمواد الغذائیة من جدرانها مما ) نفاذ(عدم انفجار الشعیرات الدمویة بسبب ارتشاح 
  .لیها فال تنفجریقلل من تأثیرالضغط ع

  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب منهن إعادة كتابته في جملة 
مختصرة بمفردهن في القطاع الثاني من مخطط البیت الدائري والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل 

 .أو تزویدهن بصور 31ص)3-23(یمكنكن اإلستعانة  بشكل،

  .مابین الخالیا إلىالمذابة بالنفاذ عبرها 
  

یخف ضغط ربما سینفذ جزء من الدم عبر جدرانها ولذلك 
  .الدم
  
  
  
  

  الشعیرات الدمویة
جدرانها غیر ( كتابة اآلتي في القطاع الثاني من المخطط 

سمیكة لتسمح للماء والغذاء المذاب واألكسجین بالنفاذ عبرها 
  )للخالیا

ماسبب عدم 
انفجار الشعیرات 
الدمویة من تدفق 

من  الدم القادم
  الشرایین؟

وجمیع األوردة في  ،القلب ورید إلىیسمى كل وعاء دموي یعید الدم  ،نموذج الورید  إلىیشیر 
والفضالت النیتروجینیة عدا ورید واحد هو الورید  Co2جسم اإلنسان تحمل الدم الغني ب 

  .الرئوي
  هل تتذكرن ما الذي كان یفصل بین األذینین والبطینین في القلب؟ ولماذا؟

  فسري لماذا؟  ،وكذلك یوجد في األوردة  صمامات 
  .تمتلك األوردة صمامات تمنع تدفق الدم في اإلتجاه المعاكس
  : تكلیف الطالبات للعمل في مجموعات لمناقشة األسئلة اآلتیة

  
  
  

 إلىلكي الیسمح للدم بالعودة من البطین نفسه  ،الصمام
  .األذین

  .لكي تمنع رجوع الدم باإلتجاه المعاكس
  

  ما وظیفة األوردة؟
  

لماذا یوجد 
صمامات في 

  األوردة؟
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؟  إلى ،هل تتذكرن األوعیة الدمویة المتصلة بالقلب   أین تنقل األوردة الدم؟ بماذا یكون محمًال
  فماذا سیحدث؟ ،فتحة خرطوم المیاه مغلقة أو مسدودة والماء یتدفق وال یجد له منفذتخیلي أن 

  ماذا سیترتب لوحدث خلل في تلك الصمامات؟ وهل تتأثر حیاة اإلنسان؟
سیجد  الدم  ،نعم تتأثر صحة اإلنسان إذا حدث خلل في الصمامات ،یثني على اإلجابات
تجمعه حول الصمامات المتضررة مسببًا توسعها  إلىالقلب مما یؤدي  إلىصعوبة في العودة 

  .وخاصة األطراف السفلیة وینتج عنها آالم وتدعى هذه الحالة بالدوالي
یوجه الطالبات لكتابة معلومات عنه في دفاترهن ثم یطلب .  ما هو المفهوم الجزئي الثالث؟

البیت الدائري  منهن إعادة كتابته في جملة مختصرة بمفردهن في القطاع الثالث من مخطط
  أو تزویدهن بصور 31ص)3-23(یمكنكن اإلستعانة  بشكل،والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل 

  
وهما الوریدین األجوف العلوي  ،تنقل األوردة الدم نحو القلب

  .Co2والسفلي ویكون محمًال بالفضالت و 
ستتجمع كمیة من الماء عند فتحة خرطوم المیاه وسینفجر أو 

  .یتمزق الخرطوم
سیجد الدم المتدفق  عبر األوردة صعوبة  في الرجوع للقلب 

وسیتجمع حول الصمامات ومن المحتمل أن یحث تمزق 
  .فیها

  .أو یحدث نزیف دم ،اإلنسان باأللمربما سیشعر 
  

  األوردة الدمویة
تحمل األوردة الدم الغني ( كتابة اآلتي في القطاع الثالث

الخلل في  ،یوجد بها صمامات لتمنع رجوع الدم ،Co2ب
  )الصمامات یسبب اإلصابة بالدوالي 

  
  

 ما اآلثار المترتبة
على حدوث خلل 

في صمامات 
  األوردة؟

ما العالقات التي )( ماذا یعني هذا الرمز) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،یتجول المعلم بین الطالبات أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فردي
  .ویتأكد من سالمة الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالبات) تجدینها بین مفهوم وآخر

  تحثنا مسبقًا عن  مفهوم ضغط الدم فما المقصود به؟
الدم هو القوة التي یؤثر بها الدم على جدران األوعیة الدمویة وان ارتفاعه سیسبب  ضغط

  .اجهاد القلب واألوعیة الدمویة

    القوة التي تدفع أوتضخ الدم بها
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تكلیف كل مجموعة بكتابة سؤال عن ماتم دراسته لآلن على بطاقة واعطاؤها للمجموعة 
  .ثم تصحیحها شفویا مع المعلم ،)دقائق 7نشاط (الثانیة لتجیب علیها 

كتابة سؤال للمجموعة األخرى واإلجابة على سؤال المجموعة 
  .الثانیة

  

  ماالذي یضخه القلب ویتدفق عبر األوعیة الدمویة؟
  من یتذكر تركیب الدم؟ ،درسنا سابقا تركیب الدم

وخالیا الدم الحمراء  ،ماء %92الدم هو سائل یتكون من بالزما الدم الذي یتكون من 
  .وصفائح دمویة ،والبیضاء

من الكتاب   32ص ) 3-1(إقرأي الجدول: تكلیف الطالبات بالقراءة في مجموعات ثنائیة
والصفائح الدمویة في الملیمتر المكعب  ،المدرسي لتتعرفي على نسبة كل من خالیا الدم

  .رعرض انبوبة الدم المفصول مسبقا في المختب. الواحد من الدم
كیف  ،من الدم 3مم 1الحظي اإلختالف في في أعداد خالیا الدم والصفائح الدمویة في 

  تفسرین ذلك؟
  .اختالف الوظائف التي تقوم بها هذه الخالیا إلىإن اختالف عدد الخالیا یعود 

ما وظیفة خالیا الدم : تكلیف الطالبات للعمل في مجموعات لإلجابة على األسئلة اآلتیة
  .كري ماذا ینقل الدم الحمراء؟ تذ

  .من أین ینقله؟ سنتعرف على هذه الجزئیة بعد دراسة الدورة الدمویة
  .ماذا یؤدي اصابة اإلنسان بأحد أنواع اإللتهابات ؟ شيء موجود في الدم

ألن كریات الدم البیضاء مسؤولة عن مقاومة ومهاجمة األجسام الغریبة أي مسببات األمراض 
  .اإلصابة باإللتهاباتولذلك ترتفع نسبتها عند 

واحدة توضح نزیف من الید األخرى توضح توقف  ،عرض صورتین على جهاز الحاسوب

  الدم
  .بیضاء یتكون الدم من خالیا حمراء وخالیا دم

  
  

  .قراءة الجدول
  
  

  .سبب اإلختالف بسبب اإلختالف في وظیفة كل منها
  
  
  

تقوم خالیا الدم الحمراء بنقل األكسجین وثاني أكسید 
  .الكربون

  
  

  ولكن لماذا؟ . كریات الدم البیضاء
  

حددي تركیب 
  الدم؟

  
  
  

عللي سبب 
اختالف عدد 

أنواع الخالیا في 
  الدم؟

  
ماوظیفة كریات 

  الدم الحمراء؟
  

ت ما وظیفة كریا
  الدم البیضاء؟
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  قارني بین الصورتین؟ ،النزیف
  ما المادة الموجودة في الدم التي ساعدت على توقف النزیف؟ 

إذن الصفائح الدمویة لها دور في تخثر الدم ومنع النزیف في حالة حدوث قطع في أحد 
  .عیة الدمویةاألو 

تكلیف كل مجموعة بعمل جدول للمقارنة بین مكونات الدم من حیث  ،توزیع بطاقات ملونة
  .وظائفها

عرض صورة تركیب الدم ونخاع العظم التي توضح مصدر انتاج خالیا الدم من نخاع 
  .العظم

یتم لتتحلل بعدها في الكبد والطحال ل ،تستمر عمل كریات الدم الحمراء لمدة أربعة أشهر
ولكن ما أهمیة  ،استخدام أیونات الحدید الناتجة عن التحلل في بناء خالیا دم حمراء جدیدة

  ذلك؟
  ما عالقة مرض فقر الدم بكریات الدم الحمراء؟

  إذا ماذا تتوقعین أن ینتج عن التعرض للنزیف الحاد إثر حادث مأساوي؟
  كیف نعوض النقص في الحدید؟ تذكري المجموعات الغذائیة؟

  
اكتشفنا تركیبه ووظائف كل مكوناتة وأهمیته لجسم اإلنسان .  هو المفهوم الجزئي الرابع؟ ما

  خصصي القطاع الرابع والخامس له 
یوجه الطالبات بكتابة جملة مختصرة بمفردهن في القطاع  الرابع والخامس من مخطط البیت 

  .الدائري والتعبیر عنه برسم رمز أوشكل أو تزویدهن بصور

  
  

  .صورة توضح استمرار النزیف وصورة توضح توقف النزیف
  .الصفائح الدمویة

  
  

  .ورسم جدول المقارنة بین مكونات الدمالعمل في مجموعات 
  
  
  

  .لبناء خالیا حمراء جدیدة تقوم بنقل األكسجین بكفاءة عالیة
  كریات الدم الحمراء تحمل أیون الحدید 

  اإلصابة بفقر الدم
إذا قل انتاج خالیا الدم الحمراء یصاب اإلنسان بمرض بفقر 

  الدم
الخضراء بتناول المصادر الغنیة بالحدید مثل األوراق 

  كالسبانخ والبروكلي
  الدم

كریات  ،ماء %92(تعبئة القطاعان الرابع والخامس باآلتي

  
قارني بین أنواع 
الخالیا المكونة 
للدم من حیث 

  الوظیفة؟
  
  
  

فسري سبب 
إصابة البعض 

  بمرض فقر الدم؟
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  .القطاع السادس لمرض فقر الدم خصصي 
  :الواجب

خصصي القطاع السابع لقضیة البحث في اإلنتیرنیت التي ستجریها في البیت عن أسباب 
یطلب المعلم من بعض الطالبات تقدیم  .ارتفاع ضغط الدم لتقدمیها في الحصة المقبلة

  عرض شفهي للمخطط  وتلخیصه

ومصدر هذه الخالیا  ،صفائح دمویة ،بیضاء+ دم حمراء
الحمراء  تنقل + البیضاء تهاجم البكتیریا( ،)نخاع العظم 
  )الصفائح تخثر الدم وتوقف النزیف+ Co2األكسجین و

تتحلل + شهور 4دم الحمراء لمدة تعمل كریات ال( فقر الدم
نقص ( ،)لیعاد استخدام أیون الحدید في بناء حمراء جدیدة

تناول ) الحدید أو حدوث نزیف یسبب اإلصابة بفقر الدم
  الخضروات الورقیة
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  األوردة الدمویة  - 3

، بھا Co2تحمل الدم الغني ب 
خلل .صمامت لتمنع رجوع الدم 

  .فیھا یسبب الدوالي

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  :الدموظائف - 5

  Co2و O2نقل 

  .تھاجم مسببات األمراض

  تخثر الدم

 :أسباب ارتفاع ضغط الدم- 7
تصلب الشرایین، السمنة، التدخین، 

  التوتر، ارتفاع نسبة الكولیسترول

  

تعمل كریات الدم الحمراء لمدة :فقر الدم- 6
تتحلل لیعاد استخدام أیون الحدید + شھور 4

نقص الحدید أو ( ،)في بناء حمراء جدیدة
تناول  +فقر الدمحدوث نزیف یسبب 

  الورقیةالخضروات

  

 

  تركیب - 4

  :الدم

  +ماء  

  الشعیرات الدمویة- 2

  .جانب یتصل بھا بشریان وجانب بورید

  جدرانھا رقیقة 

  O2لتسمح بتبادل  

  والغذاء المذاب بینھا 

  .وبین خالیا الجسم 

: الشرایین - 1
تضخ الدم المحمل 

والغذاء  O2ب
عضالت .المذاب

جدرانھا سمیكة 
لتتحمل ضغط الدم 
  .المرتفع فال تتمزق

 جھاز الدوران

 و الدم

 

 .الدمویة والوظائف التي تقوم بھا، والتعرف على تركیب الدمالربط بین تركیب األوعیة : الھدف

األوعیة 
 الدمویة
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  التاسع متوسط : الصف    العلوم الحیاتیة: المادة/ الثالثة: الوحدة  الدورة الدمویة/ جهازالدوران: الدرس الثامن
  التهیئة  األهداف السلوكیة

 یتتبع مسار الدورة الدمویة الكبرى والصغرى. 
  والدورة الدمویةیربط بین عضلة القلب. 
 یشرح عملیات النقل التي یقوم بها الدم خالل الدورة الدمویة. 
 یستنتج اآلثار الناتجة عن تصلب الشرایین. 
 یعدل من وجهة نظر اآلخرین نحو الوجبات الدسمة والسریعة. 
 یذكر أجزاء الجهاز اللیمفي. 
 یفسر سبب انتشار األوعیة اللمفیة في الجسم. 
  الدوران والجهاز اللیمفيیربط بین جهاز. 
 یقدر عظمة اهللا في خلقه. 
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
 یبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكال تعبر عن المفاهیم الجزئیة الموزعة في قطاعات مخطط البیت الدائري.  
 ل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائريیتحدث بطالقة وبالتسلس  

تقدم بعض الطالبات الواجب عن أسباب ارتفاع 
  .ضغط الدم

 ،یدور الدم في جسمك باستمرار في نظام مغلق
صانعا بدورانه دورتین دمویتین ماهما؟ وما الفرق 

  بینهما؟
سنكمل الیوم دراسة جهاز الدوران سنكتشف آلیة 

  . الدورة الدمویة والجهاز اللیمفي
  

كما سنستخدم مخطط البیت الدائري لدراسة الدورة 
/ نموذج للقلب: الوسائل والمصادر . الدمویة

/ بطاقات ملونة/صورة للدورة الدمویة بالحاسوب
بالون نصفه ماء /فیدیو یوضح آلیة الدورة الدمویة

 الكتاب المدرسي/فیدیو عن الجهاز اللیمفي/ 
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  اإلجراءات واألنشطة
  التقویم  دور الطالب  دور المعلم

الدائري ویقدم نموذجًا واضحًا لكیفیة رسمه یهیئ الطالبات لكیفیة رسم مخطط البیت 
  .على السبورة

ما أهمیة البیت   .الدائري تحاكي الطالبات المعلم في رسم مخطط البیت 
  الدائري لك؟

  .ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص الدائري
یوجه المعلم الطالبات لمكان   هل یمكن أن نحدد  عنوان  فرعي من هذا الموضوع؟

  . كتابة العنوان

  .تكتب الطالبات الدورة الدمویة  في منتصف القرص الدائري
  .الجهاز اللیمفي

  

  ما الهدف الرئیس الذي تسعین لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟
  .یوجه المعلم الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخطط

وحددي المفاهیم الجزئیة  34ص )3-25(وشكل  33ص)3-24(الشكل  إلىانظري 
  . التي سنتعرف علیها الیوم

دور  ،الدورة الدمویة الكبرى مقطعان ،الدورة الدمویة الصغرى( المفاهیم الجزئیة اآلتیة
یتجول المعلم ،وزعي تلك المفاهیم الجزئیة )و الجهاز اللیمفي،تصلب الشرایین ،القلب

  .یع المفاهیم الجزئیةبین الطالبات لیتأكد من صحة توز 

  .تتبع الدورة الدمویة والتعرف على أهمیة الجهاز اللیمفي: الهدف 
  

اهمیة الجهاز  ،الدورة الدمویة الكبرى ،الدورة الدمویة الصغرى
  .دور القلب في الدورة الدمویة ،اللیمفي

  
  .تعبئة القطاعات بالمفاهیم الجزئیة

  

  .الدمویة الصغرى والكبرىیعرض فیدیو یشرح آلیة حدوث الدورة 
 .یعرض صورة تشریحیة للدورة الدمویة: یبدأ المعلم بالمناقشة الجماعیة 

الرئتین  إلىویشیر  ،البطین األیمن كیف ینتقل الدم عبر الشریان الرئوي إلىانظرن 
 إلىلیعود مرة أخرى من الرئتین  CO2؟ وهنا یكون الدم محمًال ب------ إلىلینتقل 

وهذه هي الدورة الدمویة  O2األذین األیسر عبر األوردة الرئویة ویكون محمًال بغاز 
  .الصغرى

  ؟ ---تعلمنا سابقا أن جمیع الشرایین تحمل الدم الغني باألكسجین ولكن ما عدا

  
  

  الرئتین
  
  
  

  محمل بثاني أكسید الكربون ،الشریان الرئوي

  
تتبعي مسار 

انتقال الدم في 
الدورة الدمویة 

  الصغرى؟
  

ماذا ینقل الدم في 
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  ماذا تحمل األوردة الرئویة عكس بقیة األوردة؟
  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟

جملة مختصرة عن المفهوم األول في القطاع األول من مخطط یوجه الطالبات لكتابة 
یمكنك اإلستعانة بالشكل المعروض أمامك أو ،البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 

  .تزویدهن بصورجاهزة

  .تحمل األوردة الرئویة الدم الغني باألكسجین
  

یندفع الدم المحمل ب ( كتابة اآلتي ،الدمویة الصغرىالدورة 
CO2 الرئتین إلىمن البطین األیمن عبر الشریان الرئوي(  

  .التعبیر عنه بالرسم

الدورة الدمویة 
  الصغرى؟

  أین وصل الدم اآلن؟ وبماذا هو محمل؟
البطین األیسر ومنه  إلىیندفع الدم اآلن : األجزاء  إلىیستخدم صورة تشریحیة ویشیر 

جمیع  إلىلیتوزع الدم  رئیسةأربع أجزاء  إلىیندفع عبر الشریان األبهر الذي یتفرع 
 ،)الدماغ إلىیشیر (الجزء العلوي من جسم اإلنسان إلىالفرع األول  ،أعضاء الجسم
الرابع األطراف  ،الكلیتین إلىالفرع الثالث  ،الكبد+ األمعاء+ امعدة إلىالفرع الثاني 

  ).الساقین والقدمین واألصابع إلىیشیر _السفلیة من جسم اإلنسان
  ماذا ینقل الدم خالل هذه الدورة؟ ومن أین؟ 

  
  اربطي بین حجم الشریان األبهر ووظیفته؟

  .یستشعر الطالبات بعظمة خلق اهللا
استخدمي الشكل  ،اآلن دوركن لتلخیص الدورة الدمویة الكبرى في مجموعات ثنائیة 

  .ویدور المعلم لیسمع تعلیقاتهن ،33ص)3-24(المعروض أمامك أو الشكل
  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني والثالث؟

یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الثاني في القطاعین الثاني والثالث 

  .الدم اآلن في األذین األیسر ومحمل باألكسجین
  
  
  
  
  

ینقل الدم خالل الدورة الدمویة الكبرى الغذاء واألكسجین من البطین 
  .األیسر عبر الشریان األبهر

ان األبهر من أكبر الشرایین لیحمل أكبر كمیة من الدم یعتبر الشری 
  .جمیع أجزاء الجسم إلىویوزعها 

  .العمل في مجموعات ثنائیة لتتبع مسار الدم في الدورة الدمویة
  

  الدورة الدمویة الكبرى
  .والتعبیر بالرسم ،كتابة جمل مختصرة عن الدورة الدمویة الكبرى

تتبعي مسار 
انتقال الدم في 

الدمویة الدورة 
  الصغرى؟

  
  

ماذا ینقل الدم في 
الدورة الدمویة 

  الكبرى؟
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یمكنك اإلستعانة بالشكل المعروض ،ن مخطط البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل م
  .أمامك أو تزویدهن بصورجاهزة

  :تكلیفهم بالعمل في مجموعات لإلجابة على األسئلة اآلتیة
لىولكن ما القوة التي تدفع الدم من األذین للبطین و  ،تعرفنا على مراحل انتقال الدم  إ

  الرئة وأجزاء الجسم؟
  ما عالقة القلب بالدورة الدمویة؟ 

وبماذا یحاط القلب؟  ،تتذكرن اإلسم الذي أطلقناه على القلب؟ بأنه المضخةهل 
  ماعالقته باندفاع الدم من مكان آلخر؟

أعضاء  إلىدفع الدم عبر الشرایین بقوة تكفي لوصوله  إلىانقباض عضلة القلب یؤدي 
  إذا على ماذا یترتب توقف عضلة القلب على اإلنقباض؟. الجسم المختلفة

 ،هم جدًا المحافظة على سالمة القلب النة العنصر الفعال في الدورة الدمویةإذا من الم
یستخدم بالون مملوء نصفه بالماء لیوضح كیفیة انقباض  ).إثابة إجابات الطالبات(

  .القلب واندفاع الدم
  .  ما هو المفهوم الجزئي الرابع؟

یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الرابع في القطاع الرابع من مخطط 
یمكنك اإلستعانة بالشكل المعروض أمامك أو ،البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 

  .تزویدهن بصورجاهزة

  
  من المحتمل ضغط الدم

  
  .ینتقل الدم من خالل حجراته

  .یقوم القلب بضخ الدم 
  
  

عدم ضخ الدم عبر الشریان الرئوي وعدم نقل الدم الغني باألكسجین 
مما  ،أي عدم وصول األكسجین والغذاء ،جمیع أجزاء الجسم إلى

  .یسبب ربما الشعور بالتعب أو الموت
  
  

انقباض عضلة القلب (كتابة اآلتي ،دور القلب في الدورة الدمویة
  .التعبیر بالرسم ،)میدفع الدم عبر الشرایین بقوة لیصل ألجزاء الجس

ما دور عضلة 
القلب خالل 
دورتي الدم في 

  الجسم؟

من دراستنا : تكلیف الطالبات للتنافس والعمل في مجموعات لإلجابة على األسئلة اآلتیة
یعرض صور لشریان متصلب بالكامل ( الصور اآلتیة إلىانظري  ،لعمل الشرایین 

  .وشریان عادي ،شریان مسدود بالكامل وشریان نصف مسدود
  .یقل سریان الدم في الشرایین المسدودة
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  ین الشرایین؟ما الفرق ب)وشریان طبیعي ،وشریان نصف متصلب
  ماذا یحدث لمسار الدم؟

  
  

إي انسدادها نتیجة تراكم الدهون على جدرانها ممایعیق من  بتصلب الشرایین یقصد
  مااآلثار الناتجة عن عدم تدفق الدم بشكل كاِف؟.   تدفق سریان الدم

  .إثابة عمل المجموعات وتعزیز المجموعة الفائزة
الغذائیة؟ وكیف نحمي الشرایین من عدم كیف تربطین بین ترسب الدهون والوجبات 

  التصلب؟
حسنا غیري من  ،ولكن هذا یعني أن نحرم جسدنا من الوجبات الدسمة والسریعة واللذیذة

  .وجهة نظر زمیلتك بكتابة نصیحة على البطاقة الملونة
  .  ما هو المفهوم الجزئي الخامس؟

ي القطاع الخامس من یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الخامس ف
  مخطط البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 

یتدفق الدم  ،یتوقف مسار الدم كلیا في الشریان المسدود بالكامل
یتدفق الدم بقوة في  ،بكمیات قلیلة في الشریان النصف مسدود

  .الشریان الطبیعي
ربما عدم تدفق الدم بقوة وبالكمیة المناسبة سیؤثر على كمیة الدم 

جمیع أجزاء الجسم وقلة وصول األكسجین والمواد  إلىالمتدفقة 
والفضالت مما یسبب خلل في عمل  Co2الذائبة وقلة تبادل 

  .أعضاء الجسم
  .جبات الغذائیةنحصل على الدهون من بعض أنواع من الو 

نحمي الشرایین من عدم التصلب بعدم تناول المصادر الغنیة 
  .بالدهون

  .تصلب الشرایین
 ،تتأثر الدورة الدمویة  ،ترسب الدهون على جدرانها( كتابة اآلتي

  )التقلیل من تناول الدهون والوجبات السریعة

  
  
  

لخصي اآلثار 
الناتجة عن 

  تصلب الشرایین؟
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إلى  O2+ ینقل الدم الغذاء - 3
ً ب  Co2أجزاء الجسم ویعود محمال

  :  دور القلب - 4

انقباض عضلة القلب 
 یدفع الدم عبر

الشرایین بقوة لیصل 
 الجسم ألجزاء

  

  :تصلب الشرایین- 5

ترسب الدھون على 
تتأثر الدورة  ،جدرانھا
التقلیل من  ،الدمویة 

تناواللدھون والوجبات 
  السریعة

7 -  

  

  :الجھاز اللیمفي- 6

شبكة من الشعیرات بھا 
سائل اللیمف یقاوم 
  مسببات األمراض

  

الدورة الدمویة - 2
یضخ الدم من : الكبرى

البطین األیسر عبر 
الشریان األبھرإلى 

األعلى، والمعدة، اأمعاء 
والكبد واألطراف السفلیة 

  .من الجسم

: الدورة الدمویة الصغرى -1
من CO2یندفع الدم المحمل ب 

البطین األیمن عبر الشریان 
  الرئتین إلىالرئوي 

 الدورة الدمویة

 

 

  .الدورة الدمویة والتعرف على أھمیة الجھاز اللیمفي تتبع:الھدف

 الجھاز اللیمفي
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  التاسع متوسط : الصف    الحیاتیة العلوم: المادة/ الثالثة: الوحدة  الجهاز التنفسي: الدرس التاسع
  التهیئة  األهداف السلوكیة

 یمیز أجزاء الجهاز التنفسي. 
 والرئتین. یوضح التركیب الداخلي لألنف. 
 یشرح أهمیة األهداب الموجودة في القصبة الهوائیة. 
  الرئتین عن طریق الفم واألنف من حیث درجة الحرارة والنقاء إلىیقارن بین الهواء الداخل. 
 یشرح أهمیة الحبال الصوتیة. 
 یستنتج أسباب التهاب الحنجرة. 
 یحدد تركیب القصبة الهوائیة. 
 یفسر سبب وجود الشعیرات الدمویة حول الحویصالت الهوائیة. 
  الحویصلة الهوائیة إلىیتتبع مسار الهواء من األنف. 
 یقدر عظمة اهللا في خلقه. 
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
  المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیحیعید كتابة.  
 یبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكال تعبر عن المفاهیم الجزئیة الموزعة في قطاعات مخطط البیت الدائري.  
 یتحدث بطالقة وبالتسلسل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائري  

  :المناقشة بطرح األئسئلة التالیة
بماذا یزودك جهازك التنفسي؟ هل یعمل بالتوازن 

  مع جهاز الدوران؟ 
هل یتعرض  ،لوحدث خلل في أحد أعضاء الجهاز

  اإلنسان للموت؟
الیوم سنتعرف على تركیب الجهاز التنفسي وكیف 

  یؤدي وظائفة؟
كما سنستخدم مخطط البیت الدائري لدراسة الدورة 

 . الدمویة
صورة للجهاز / نموذج للقلب: الوسائل والمصادر
فیدیو یوضح / بطاقات ملونة/التنفسي بالحاسوب

.                                                                                                                الكتاب المدرسي/آلیة الحویصالت الهوائیة
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  واألنشطةاإلجراءات 
  التقویم  دور الطالب  دور المعلم

یهیئ الطالبات لكیفیة رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحًا لكیفیة رسمه 
  .على السبورة

ما أهمیة البیت   .الدائري تحاكي الطالبات المعلم في رسم مخطط البیت 
  الدائري لك؟

  .منتصف القرص الدائريما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في 
یوجه المعلم الطالبات لمكان   هل یمكن أن نحدد  عنوان  فرعي من هذا الموضوع؟

  . كتابة العنوان

  .تكتب الطالبات الجهاز التنفسي  في منتصف القرص الدائري
  وظیفته

  

  ما الهدف الرئیس الذي تسعین لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟
  .لكتابة الهدف أسفل المخططیوجه المعلم الطالبات 

 37ص ) 3-29(وشكل   36ص)3-27(وشكل  35ص)3-26(الشكل  إلىانظري 
  . وحددي المفاهیم الجزئیة التي سنتعرف علیها الیوم

 ،القصبة الهوائیة،الحنجرة ،األنف ،أهمیة الجهاز التنفسي(المفاهیم الجزئیة اآلتیة
یتجول المعلم ،المفاهیم الجزئیة  وزعي تلك) الحویصلة الهوائیة ،خصصي قطاعین لها

  .بین الطالبات لیتأكد من صحة توزیع المفاهیم الجزئیة

  . التعرف على أجزاء الجهاز التنفسي و على وظیفته: الهدف 
  
  

آلیة  ،القصبة الهوائیة ،الحنجرة ،األنف ،أجزاء الجهاز التنفسي
  .الحویصالت الهوائیة ،التنفس

  
  .الجزئیةتعبئة القطاعات بالمفاهیم 

  

أنت وزمیلتك وحددي  35ص) 3-26(الشكل  إلىانظري نموذج الجهاز التنفسي ثم  
  أجزاء الجهاز التنفسي؟

  من أین یحصل اإلنسان على األكسجین؟
  وكیف یدخل الهواء للجسم؟ ومن ماذا یخلص الجسم؟

یزود جسمك بحاجته من األكسجین الالزم لحرق إذن ما أهمیة الجهاز التنفسي؟ 
كما یخلص الجسم من غاز ثاني اكسید الكربون بالتعاون مع  ،الغذاء وانتاج الطاقة

  .جهاز الدوران

 ،قصبة هوائیة ،البلعوم ،الحنجرة ،لسان المزمار ،فم ،أنف،الرئتین
  .شعبة هوائیة

  من الهواء
 Co2من  ،عن طریق الفم أو األنف

  
  
  

  
  
  

عددي أجزاء 
  الجهاز التنفسي؟

  
ما أهمیة الجهاز 
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  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟
یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم األول في القطاع األول من مخطط 

  یمكنك اإلستعانة بالشكل المعروض أمامك ،البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 

لسان  ،فم ،أنف،الرئتین( كتابة اآلتي ،أهمیة الجهاز التنفسي 
یمد ( ،.)شعبة هوائیة ،قصبة هوائیة ،البلعوم ،الحنجرة ،المزمار

  CO2یتخلص من + باألكسجین لیحرق الغذاء وینتج طاقة

  التنفسي؟ 

  ولكن كیف یسهم كل جزء من الجهاز التنفسي بعملیة التنفس؟ 
وحددي مم یتركب األنف؟یتكون األنف من   36ص) 3-27(الشكل  إلىأنظري 

  )وأهداب ،غدد مخاطیة ،الشعیرات الدمویة،الشعر(

ما وظیفة كل : تكلیف الطالبات للعمل في مجموعات لمناقشة السؤال التالي 
  ).الرئتین إلىیعمل الشعر على تنقیة الهواء الداخل (واحد منها؟

غدد مخاطیة  ،الرئتین إلىشبكة من الشعیرات الدمویة تعمل على تدفئة الهواء الداخل 
األهداب في الغشاء .تفرز المخاط الذي یعمل على تنقیة الهواء من الغبار والجراثیم

المبطن لتجویف األنف تساهم في طرح المخاط باتجاه البلعوم لنشعر به ونطرحه 
برأیك ما  هو األفضل التنفس عبر األنف  .خارج الجسم عند السعال أو العطاس

لمخاط الخارج  عن طریق السعال؟ وما أهیة ذلك وما محتویات ا أوعبر الفم ؟
  للرئتین؟

إن الهواء الداخل عبر األنف یكون نظیفا ودافئا لذلك ینصح بالتنفس من األنف وعدم 
  . التنفس من الفم

  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟
یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الثاني في القطاع الثاني من مخطط 

  .ربما یساعد كل جزء الجزء اآلخر
  .شعر ومخاط وأهداب

  
  .لیس له وظیفة أو ربما یساعد على مرور الهواء

 ،ربما المخاط مهم لیحمل األتربة واألوساخ الداخله لألنف خارجاً 
  .ربما الشعیرات تسمح للهواء بالدخول

  
  
  
  
  

  .األنف لیتم تنقیة الهواء وحمایة الرئتین عبر
  
  

یمر الهواء عبره والمخاط الذي ینقي الهواء ( كتابة اآلتي ،األنف
به )( من الغبار وتدفعه األهداب نحو البلعوم ثم یطرح بالعطاس 

حددي مما یتكون 
  األنف؟

  
  

ما وظیفة 
الشعیرات الدمویة 

والمخاط في 
  األنف؟

  
  

أیهما أفضل 
التنفس من األنف 

أم من الفم؟ 
  ولماذا؟
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  ).شعیرات دمویة تدفئ الهواء الداخل للرئتین  أو تزویدهن بصورجاهزة ،بیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل ال

 إلىأین یتجه الهواء بعد دخوله  إلىنموذج الجهاز التنفسي وحددي  إلىواآلن أنظري 
  األنف؟ 

التي بها  ،الحنجرة إلىالبلعوم ومن ثم  إلىیمر الهواء : یستخدم النموذج للشرح
  .والحنجرة تشبه شكل القمع وهي عبارة عن نسیج غضروفي  ،األحبال الصوتیة 

  .ماذا یأتي بعد الحنجرة؟ القصبة الهوائیة
القصبة  إلىتحتوي الحنجرة على لسان المزمار الذي یعمل على تنظیم دخول الطعام 

وناقشي زمیلتك في األسئلة  37ص )3-29(الشكل  إلىأنظري  ،الهوائیة أثناء البلع
  .ي الشكل تماماوالفقرة  التي تل

  هل من الممكن التعرض إللتهاب في الحنجرة؟ وماالسبب في رأیك؟
؟   مارأیك بعادة التدخین هل هي عادة صحیحة؟ هل دخان المصانع له تأثیر أیضًا

واستنشاق أبخرة مواد التنظیف له عالقة بالتهاب  ،وشرب الكحول ،هل دخان التبغ
  ة الرئتین؟الحنجرة؟إذا هل یؤثر دخان التبغ على سالم

  أكتبي نصیحة على البطاقة الملونة لترسلیها ألحد أقربائك المدخنین ؟
  .  ما هو المفهوم الجزئي الثالث؟

یمكنك ( ،یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الثالث في القطاع الثالث
من مخطط البیت الدائري والتعبیربرسم  ،)استخدام القطاع المكبر إذا أردت التوسع

  أو تزویدهن بصورجاهزة ،رمز أوشكل 

  .البلعوم ثم  الحنجرة فالقصبة الهوائیة إلى
  

  .اإلصغاء النشط
  

  .القصبة الهوائیة
  .المناقشة ومالحظة الشكل

  
  

نتیجة التعرض للهواء البارد جدا أو  ،نعم كثیرا تعرضنا لذلك
  .تدخین سیئة ومزعجةعادة ال. اإلصابة باألنفلونزا

  .تهیج أو التهاب الحنجرة إلىسیؤدي  ،نعم
كما یصاب المدخنین بضیق في  ،بالتأكید فرئة المدخنین سوداء

  .التنفس
  

تنظم دخول الطعام من خالل لسان المزمار ( كتابة اآلتي ،الحنجرة
. تحتوي على األحبال الصوتي ،فتمنعه من دخوله للقصبة الهوائیة

  .ألسباب التهاب الحنجرةالقطاع المكبر 

  
  

ما أسباب التهاب 
  الحنجرة؟

ما العالقات التي )( ماذا یعني هذا الرمز) (أخبریني عن رسمك( بأسئلة یوجهها للطالبة مثل ،یتجول المعلم بین الطالبات أثناء الرسم والكتابة ویقدم التغذیة الراجعة بشكل فردي
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  .الجمل المختصرة داخل القطاعات وتصحیح سوء الفهم للمادة العلمیة لدى بعض الطالباتویتأكد من سالمة ) تجدینها بین مفهوم وآخر

 38ص )3-30(الحظي الشكل ،القصبة الهوائیة إلىیمر الهواء اآلن من الحنجرة 
حلقات ناقصة اإلستدارة مكونة من (ما شكل الحلقات المكونة للقصبة الهوائیة؟  ،جیدا

تساعد حلقات القصبة الهوائیة على بقاء القصبة مفتوحة بشكل دائم   ،نسیج غضروفي
  ).ومستمرللسماح للهواء بالمرور

هل تعلمین أنه یوجد بالقصبات أیضا أهداب وغدد مخاطیة كتلك الموجودة في األنف 
  إذا اشرحي كیف تعمل القصبة الهوائیة على تخلیص الهواء من الشوائب؟. 

  ماذا تتفرع القصبة الهوائیة؟ إلى. 39ص)3-31(الحظي الشكل 
  .تكلیفهن باإلجابة على األسئلة التي تلي الشكل في مجموعات

إذن تتكون الرئة من قصبات هوائیة متشعبة تنتهي بعدد كبیر من الحویصالت 
  الهوائیة

  .  ما هو المفهوم الجزئي الرابع؟
( ،ع الرابع والخامسیوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الرابع في القطا

من مخطط البیت الدائري  ،)یمكنك استخدام القطاع المكبر إذا أردت التوسع
  أو تزویدهن بصورجاهزة ،والتعبیربرسم رمز أوشكل 

  .حلقات دائریة
  
  

ربما یقوم المخاط بأخذ األتربة والجراثیم وتقوم األهداب بدفع 
  .األعلى قبل وصوله للرئتین إلىالمخاط 

  شعبتین هوائیتین؟ إلىة الهوائیة تتفرع القصب
وتنتهي القصیبات  ،قصیبات إلىتتفرع كل شعیبة هوائیة 

  .بالحویصالت الهوائیة
  
  

بها  ،حلقات لتبقیها مفتوحة دائما(كتابة اآلتي ،القصبة الهوائیة
  )وأهداب لتتدفع المخاط لألعلى وتنقي الهواء

وكل  ،شعبتین هوائیتین داخل الرئة إلىتتفرع القصبة الهوائیة 
  حویصالت هوائیة إلىثم  ،قصیبات إلىشعیبة هوائیة 

وضحي وظیفة 
  القصبات الهوائیة؟

  .هل تعلمین أن الحویصالت تشبه عنقود العنب
  بماذا تحاط؟ ،الحظي الحویصالت جیداً 

 تتم عملیة تبادل. یعرض فیدیو یوضح آلیة عمل احویصالت أو یرسمها على اللوح
ناقشي  ،الغازات بین الحویصالت والشعیرات بخاصیة اإلنتشار التي درسناها سابقاً 

  
  .تحاط بالشعیرات الدمویة

  
المناقشة للتعرف على آلیة تبادل الغازات بین الحویصلة الهوائیة 

ما أهمیة 
الحویصالت 

  الهوائیة؟
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یتجول بینهن لیتأكد من فهمهن  ،CO2انت وزمیلتك آلیة تبادل األكسجین وغاز 
  . الصحیح

  .  ما هو المفهوم الجزئي الخامس؟
یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الخامس في القطاع السادس من 

  أو تزویدهن بصورجاهزة ،مخطط البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 

  .والشعیرات الدمویة
  

من خالل  O2یتم فیها تبادل (كتابة االتي ،ائیةالحویصلة الهو 
  Co2الشعیرات الدمویة للدم بخاصیة اإلنتشار لینتقل الیها 

  

  .الحویصلة الهوائیة مع زمیلتك  إلىواآلن تتبعي مسار الهواء من األنف 
الحویصالت الهوائیة   إلىرحلة الهواء من األنف  اكتبي في القطاع السابع

  .أو تزویدهن بصورجاهزة  ،والتعبیربرسم رمز أوشكل 

 إلىمناقشة ثم تعبئة القطاع السابع بمسار الهواء من األنف 
  . الحویصلة الهوائیة

الحنجرة ثم للقصبة الهوائیة ثم  إلىیدخل الهواء عبر فتحات األنف 
لىالشعبتین و  إلى الحویصالت الهوائیة   إلىالهوائیة ثم  القصیبات إ

لیثم تبادل الغازات مع الشعیرات الدمویة داخل الدم ثم یعود الدم 
  البطین األیسر لیضخ عبر الشریان األبهر إلى

تتبعي مسار 
الهواء من األنف 

الحویصلة  إلى
  الهوائیة؟

    وذج تعبئة النم  یوزع المعلم نموذج ضبط مخطط البیت الدائري لتقوم الطالبات بتقییم المخطط

    .تقدیم عرض شفهي  باستخدام مخطط البیت الدائري  یطلب المعلم من بعض الطالبات تقدیم عرض شفهي للمخطط  وتلخیصه

  اكتبي قصة رحلتك داخل الجهاز التنفسي مستعینة بمخطط البیت الدائري؟ ،تخیلي أنك الهواء الذي یتنفسه اإلنسان: الواجب المنزلي
  مضار التدخین ونسبة المدخنین في األردن ثم صممي شعارًا باستخدام برنامج الرسام عن مضار التدخین؟ابحثي في اإلنترنت عن 
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تنظم : الحنجرة - 3
دخول الطعام من 

خالل لسان المزمار 
فتمنعھ من دخولھ 

   ،الھوائیةللقصبة 
القصبة  - 3

حلقات : الھوائیة
 ،لتبقیھا مفتوحة دائما
بھا وأھداب لتتدفع 

ألعلى وتنقي المخاط 
  )الھواء

  

  

تتفرع القصبة :- 5
شعبتین  إلىالھوائیة 

 ،ھوائیتین داخل الرئة
وكل شعیبة ھوائیة 

 إلىثم  ،قصیبات إلى
  حویصالت ھوائیة

 إلىمن األنف :مسار الھواء - 7
        الشعبتانالحنجرة للقصبة

الحویصالت        القصیبات
الھوائیة ثم تبادل الغازات مع 

الشعیرات الدمویة داخل الدم ثم 
یعود الدم إلى البطین األیسر لیضخ 

  عبر الشریان

 O2یتم فیھا تبادل :الحویصلة الھوائیة- 6  األبھر 
من خالل الشعیرات الدمویة للدم 

  Co2بخاصیة اإلنتشار لینتقل الیھا 

  

  

یمر الھواء : األنف- 2
عبره والمخاط الذي 

ینقي الھواء من الغبار 
داب نحو وتدفعھ األھ

البلعوم ثم یطرح 
بھ شعیرات ) بالعطاس

  دمویة

تدفئ الھواء الداخل  

تركیب الجھاز - 1
: التنفسي

 ،فم ،أنف،الرئتین
الحنجرة، البلعوم، 

یمد ( ،)قصبة ھوائیة
باألكسجین لیحرق 
+ الغذاء وینتج طاقة

 CO2یتخلص من 

 الجھاز التنفسي

 

 

  التعرف على أجزاء الجھاز التنفسي و على وظیفتھ:الھدف

. 

 وظیفتھ
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  التاسع متوسط : الصف    العلوم الحیاتیة: المادة/ الثالثة: الوحدة  الجهاز التنفسي وآلیة التنفس: / الدرس العاشر
  التهیئة  األهداف السلوكیة

 یستنتج اآلثار الناتجة عن تلیف الرئتین. 
 یذكر أشكال عملیة التنفس. 
 یحلل العالقة بین أشكال التنفس. 
 یشرح آلیة الشهیق والزفیر. 
  تفتیت الصخوریستخدم معرفته باعطاء نصائح للمدخنین وعمال. 
 یربط بین الشهیق والزفیر وحجم الرئتین. 
 یقدر عظمة اهللا في خلقه. 
 یرسم البیت الدائري بمهارة.  
 یعید كتابة المعلومات داخل قطاعات البیت الدائري بشكل مختصر وصحیح.  
  الدائريیبدي اهتمامًا برسم صور أوأشكال تعبر عن المفاهیم الجزئیة الموزعة في قطاعات مخطط البیت.  
 یتحدث بطالقة وبالتسلسل المنطقي عن المفاهیم الجزئیة الموزعة داخل البیت الدائري  

  :المناقشة بطرح األئسئلة التالیة
تقدیم بعض الطالبات لقصتهم عن رحلتهم داخل 

عرض فیدیو قصیر عن عمال ،الجهاز التنفسي
سندرس الیوم  ،مناجم الفحم وكسارة الصخور

  وآلیة التنفس ،األضرار التي یتعرضو لها
كما سنستخدم مخطط البیت الدائري لدراسة الدورة 

   . الدمویة
صورة للجهاز التنفسي : /الوسائل والمصادر

فیدیو یوضح حركات / بطاقات ملونة/بالحاسوب
.                                                                                                                الكتاب المدرسي/التنفس
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  اإلجراءات واألنشطة
  التقویم  الطالبدور   دور المعلم

یهیئ الطالبات لكیفیة رسم مخطط البیت الدائري ویقدم نموذجًا واضحًا لكیفیة رسمه 
  .على السبورة

ما أهمیة البیت   .الدائري تحاكي الطالبات المعلم في رسم مخطط البیت 
  الدائري لك؟

  .ما الموضوع الرئیسي الذي سندرسه الیوم؟ نكتبه في منتصف القرص الدائري
یوجه المعلم الطالبات لمكان   یمكن أن نحدد  عنوان  فرعي من هذا الموضوع؟هل 

  وكذلك أشكال التنفس. كتابة العنوان

  .تكتب الطالبات أشكال التنفس  في منتصف القرص الدائري
  آلیة التنفس

  

یوجه المعلم  ما الهدف الرئیس الذي تسعین لتحقیقه من رسم مخطط البیت الدائري؟
  .الطالبات لكتابة الهدف أسفل المخطط

انت وزمیلتك ثم حددي المفاهیم الجزئیة  ،41 ،40والفرعیةص  رئیسةاقرأي العناوین ال
  . التي سنتعرف علیها الیوم

تكامل الجهاز التنفسي ،الزفیر ،الشهیق ،أشكال التنفس ،تلیف الرئة(المفاهیم الجزئیة اآلتیة
یتجول المعلم ،وزعي تلك المفاهیم الجزئیة  )مشكالت الجهاز التنفسي ،والدوران والهضمي

  .بین الطالبات لیتأكد من صحة توزیع المفاهیم الجزئیة

  . التعرف على أشكال التنفس و آلیة التفس: الهدف 
  
  

  والزفیر ،الشهیق ،أشكال التنفس ،تلیف الرئتین
  

  .تعبئة القطاعات بالمفاهیم الجزئیة

  

  تبادل الغازات بالتحدید؟أین یحدث .
ویطلب من الطالبات  ،یعرض صورًا لحویصالت هوائیة سلیمة وحویصالت ملتهبة 

  .40المقارنة بین الصورتین؟ ثم تكلیف المجموعات بقراءة الفقرة األولى من ص 
 ،ان اي التهاب للرئة ینتج عنه تراكم خالیا غیر طبیعیة حول الحویصالت الهوائیة

  ب على ذلك؟اشرحي ماذا سیترت
  ماعالقة عمال المناجم وتفتیت الصخور والمدخنین بالتهاب الحویصالت الهوائیة؟

  للتقلیل من التعرض لهذا المرض؟ طرائقفكري انت وزمیلتك في 

 .في الحویصالت الهوائیة
  
  

لن تؤدي الحویصالت الهوائیة دورها في تبادل األكسجین بین 
  .حدوث ضیق في التنفس إلىالشعیرات الدمویة مما یؤدي 

یتعرضون لتهیج في القصبات والشعب والرئة وبالتالي یحدث 
  .التهاب في الحویصالت الهوائیة 

  
استنتجي اآلثار 

الناتجه عن تلیف 
  الرئتین؟
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  .  ما هو المفهوم الجزئي األول؟
یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم األول في القطاع األول من مخطط 

  عروض أمامك یمكنك اإلستعانة بالشكل الم،البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 

  
ینتج عنه تراكم خالیا غیر طبیعیة ( كتابة اآلتي ،تلیف الرئتین

  )یقلل من تبادل الغازات مع الشعیرات ،حول الحویصلة
. انت وزمیلتك 40أدرسي األشكال في ص ،تحدث عملیة التنفس في جسمك بثالثة أشكال

  كم شكل للتنفس؟ وأین یحدث؟
الدم الذي ینقله  إلىویتم فیه نقل االكسجین من الحویصالت الهوائیة : التنفس الخارجي

  .خالیا الجسم إلى

 .خالیا الجسم إلىوفیه یتم نقل االكسجین من الدم : التنفس الداخلي 

ویحدث داخل الخلیة في عضیة تسمى المیتوكندریا حیث یتم حرق : التنفس الخلوي  
  .الغذاء النتاج الطاقة

أي من أشكال التنفس ینتج طاقة تحرق الغذاء في الخالیا عبر سلسلة من التفاعالت 
  الكیمیائیة؟

  اربطي بینهم؟  هل یمكن أن تقتصر عملیة التنفس على أحد هذه األشكال؟ لماذا؟

  
  .  ما هو المفهوم الجزئي الثاني؟

 الثاني في القطاع الثاني من مخططیوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم 
  عروض یمكنك اإلستعانة بالشكل الم،البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 

والمیتوكندریا  ،والدم وخالیا الجسم ،بین الدم والرئة ،ثالثة أشكال
  .والسیتوبالزم

  
  
  
  
  

  .التنفس الخلوي
  
  

إن عملیة التنفس ال تقتصر على ،جمیعها مرتبطه ببعضها ،كال
احد أشكال التنفس حیث أنه ال بد من حدوث التنفس الخارجي 

  لحدوث التنفس الداخلي والخلوي
داخلي بین  ،خارجي بین الدم والرئة( كتابة اآلتي ،أشكال التنفس

  )خلوي في المیتوكندریا النتاج الطاقة ،الدم وخالیا الجسم

وضحي أشكال 
  التنفس؟
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الحظي .یعرض فیدیو یوضح آلیة الشهیق والزفیر ،واآلن لنتعرف على حركات التنفس
  .أنت وزمیلتك  41ص) 3-33(الشكل 

قارني بینهما من حیث عضلة  ،قارني بین حجم الرئتین في صورة الشهیق وصورة الزفیر
  ما التغیرات التي تحدث لها؟ ،الحجاب الحاجز واألضالع

  
  

  .  ما هو المفهوم الجزئي الثالث والرابع؟
والمفهوم  ،یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الثالث في القطاع الثالث

یمكنك ،الرابع في القطاع الرابع من مخطط البیت الدائري والتعبیربرسم رمز أوشكل 
  اإلستعانة بالشكل المعروض أمامك أو تزویدهن بصورجاهزة

  

  .مالحظة الشكل والمناقشة
دخول الهواء ممایؤدي لحدوثانقباض للعضالت بین :في الشهیق
كها لألسفل و انقباض عضلة الحجاب الحاجز وتحر  ،األضالع

 ،عند خروج الهواء من الرئتین یحدث: اتساع الرئة بینما الزفیر
انبساط عضالت بین االضالع وتحركها لألعلى و انخفاض 

 تقلص حجم الرئة) األضالع لألسفل وتقلص القفص الصدري و 
 ،الحجاب الحاجز ألسفل،دخول الهواء( كتابة اآلتي ،الشهیق

  )توسع القفص الصدري،اتساع الرئة ،األضالع لألعلى
تحرك عضلة الحجاب الحاجز ،خروج الهواء( الزفیر كتابة اآلتي

 ،تقلص القفص الصدري ،انخفاض األضالع لألسفل ،لألعلى
  )تقلص الرئة

إشرحي كیف 
یحدث الشهیق 

  والزفیر؟

  :تكلیفهن للعمل في مجموعات لإلجابة عن السؤال التالي
  والجهاز التنفسي؟ ،وجهاز الدوران ،كیف تكامل عمل كل من الجهاز الهضمي

  
  

  .  ما هو المفهوم الجزئي الخامس ؟
یوجه الطالبات لكتابة جملة مختصرة عن المفهوم الخامس في القطاع الخامس من 

یمكنك اإلستعانة بالشكل المعروض ،برسم رمز أوشكل  مخطط البیت الدائري والتعبیر
  جاهزة أمامك أو تزویدهن بصور

مواد بسیطة  إلىضمي على هضم الطعام وتحویله یقوم الجهازاله
قابلة لإلمتصاص لیتم أكسدة جزء منه إلنتاج الطاقة خالل 

ویقوم الجهاز التنفسي بادخال األكسجین  ،عملیة التنفس الخلوي
ویقوم جهاز الدوران بنقل الغذاء  ،الالزم للتنفس الخلوي

  .الخالیا النتاج الطاقة إلىواألكسجین 
  

  التنفسي والدوران والهضمي تكامل الجهاز
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خصصي القطاع السادس والسابع لقضیة المشكالت أو أمراض الجهاز التنفسي كواجب 
  .واعطاء نصیحة لعمال المناجم والمدخنین. منزلي

    

    .تقدیم عرض شفهي  مستخدمین مخطط البیت الدائري  یطلب المعلم من بعض الطالبات تقدیم عرض شفهي للمخطط  وتلخیصه

    تعبئة النموذج   یوزع المعلم نموذج ضبط مخطط البیت الدائري لتقوم الطالبات بتقییم المخطط

  اكتبي تقریر عن اشكال التنفس مستعینة بمخطط البیت الدائري؟: الواجب المنزلي
 Microsoft Publisherامج ابحثي في النیت عن المشكالت الصحیة التي یتعرض لها الجهاز التنفسي ثم صممي بروشور عنها باستخدام برن
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ینتج :تلیف الرئتین - 1
عنھ تراكم خالیا 

غیر طبیعیة حول 
یقلل  ،الحویصلة

من تبادل الغازات 
  مع الشعیرات

دخول :الشھیق- 3
الحجاب  ،الھواء

الحاجز 
األضالع ،ألسفل

اتساع  ،لألعلى
توسع القفص ،الرئة

  الصدري

تكامل الجھاز التنفسي والدوران - 5
  یعمل: والھضمي

لجھازالھضمي على ھضم ا
الجھاز التنفسي بادخال ،الطعام

 ،األكسجین الالزم للتنفس الخلوي
ویقومجھاز الدوران بنقل 

إنتاج  الخالیا داواألكسجین إلى الغذاء
  .الطاقة

  التنفسيأمراض الجھاز  - 6

  الربو

  

  

 الزفیر- 4

تحرك عضلة ،خروج الھواء
 ،الحجاب الحاجز لإلعلى

انخفاض األضالع 
 ،تقلص القفص الصدري،لألسفل

  تقلص الرئة

  :أشكال التنفس- 2

داخلي بین  ،خارجي بین الدم والرئة
ي في خلو ،الدم وخالیا الجسم

  المیتوكندریا النتاج الطاقة
 أشكال التنفس

 

 

 .التعرف على أشكال التنفس و آلیة التفس:الھدف

 آلیة التنفس
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أوراق العمل اإلثرائیة
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  ):1(ورقة العمل 

  حددي الوحدة البنائیة للكربوهیدرات؟- 1

--------------------------- ----------------------------  

  حددي الوحدة البنائیة للدهون؟-2

 ---------------------------------------------------  

  ما أهمیة الغذاء لجسم اإلنسان؟ - 3

   -------------------------------------------------  

  :الصقي صورًا أو أرسمي رموز تعبر عن مصادر كل من الكربوهیدرات والدهون في الجدول اآلتي- 4

  مصادر الدهون  مصادر الكربوهیدرات
    

  
  

  

  لجسم اإلنسان؟والدهون  ما أهمیة الكربوهیدرات - 5

   -------------------------------------------------  

  

   -------------------------------------------------  

  ما سبب إصابة بعض األشخاص بمرض السمنة؟- 6

   -------------------------------------------------  



248 
 

  

  ):2(العمل ورقة 

  حددي الوحدة البنائیة للبروتینات؟- 1

  --------------------------------- ------------------------------  

  البروتینات ضروریة لألطفال والمراهقین؟: عللي- 2

  --------------------------------- ------------------------------  

  والفیتامینات من حیث األهمیة والمصادر الغنیة بها؟قارني بین البروتینات  - 3

  الفیتامینات  البروتینات  
    األهمیة

  
  

    المصادر
  

  

  

 قارني بین أنواع الفیتامینات من حیث المادة الغذائیة واألهمیة؟- 4

 فیتامین د فیتامین ج 12فیتامین ب  فیتامین أ اسم الفیتامین

   

 المادة الغذائیة

     

   

  

  

 

   

   

   

 األهمیة
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  ):3(ورقة العمل 

  ما اآلثار المترتبة على نقص الحدید؟- 1

   -------------------------------------------------  

  ما اآلثار المترتبة عن نقصالفسفور في جسم اإلنسان؟- 2

   ------------------------------------------  

  المیاه بعد ممارسته لریاضة الجري؟فسري لماذا یحتاج أحمد لشرب  - 3

   ---------------------------------------------------------------  

 قارني بین األمالح المعدنیة المختلفة التي یحتاج الیها الجسم من حیث المصدر الغذائي وأهمیتها لجسم اإلنسان؟- 4

 امالح الكالسیوم امالح الفسفور امالح الحدید امالح الصودیوم اسم الملح

   

   

   

 المادة الغذائیة 

    

    

      

     

 

   

  

     أهمیة الملح

  ارسمي وجبة غذاء متوازنة داخل هذا الصحن باإلستعانة بالهرم الغذائي في الكتاب؟- 5
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  ):4(ورقة العمل 

  أین یتم افراز أنزیم األمیلیز في الجسم؟ وما وظیفته؟ - 1

   ---------------------------------------------------------------  

  لماذا ینصح عادة بعدم التحدث أثناء بلع الطعام؟ - 2

   ---------------------------------------------------------------  

  اشرحي عملیة الهضم في الفم؟ - 3

  ----------------------------------------------- ---------------  

  ما دور المریئ في عملیة هضم الغذاء؟ - 4

   --------------------------------------------------------------  

  أرسمي الجهاز الهضمي لجسم اإلنسان وحددي أسماء كل عضو فیه؟ - 5
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  ):5(ورقة العمل 

  أربطي بین تركیب المعدة ووظیفتها؟- 1

   ---------------------------------------------------------------  

  على ماذا تحتوي العصارة المعدیة؟ وما دورهم في الهضم؟ - 2

 ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- -  

  فسري سبب عدم حدوث تآكل لجدار المعدة بالرغم من احتوائها على أنزیمات حامضیة كاویة؟- 3

 --------------------------------------------------------------  

  كیف تتأثر عملیة الهضم في حال توقف إفراز العصارة الصفراویة؟ - 4

 ---------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------  

قارني بین األنزیمات التي تفرز في األمعاء لتساعد على اإلمتصاص من حیث مكان اإلفراز؟ وما دورها في - 5
  الهضم؟

        األنزیمات
        مكان اإلفراز

    وظیفتها في الهضم
  
  

    

  وضحي دور األمعاء الغلیظة في عملیة الهضم؟- 6

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------- -----  

  أین یتم امتصاص الغذاء المهضوم؟ وكیف؟- 7

 ---------------------------------------------------------------------  
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  ):6(ورقة العمل 

 حددي أجزاء جهاز الدوران؟- 1

 ---------------------------------------------------------------------  

  البطین؟ وما أهمیته؟ما الذي یفصل األذین عن - 2

 ---------------------------------------------------------------------  

  لماذا ال یوجد اتصال بین الجهة الیمنى من القلب مع الجهة الیسرى؟ - 3

 ------------------------------------------------------------------  

  من جدار البطین األیمن؟جدار البطین األیسر أسمك : عللي - 4

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------  

  ما أثر التمارین الریاضیة على معدل نبض قلب اإلنسان السلیم؟- 5

---------------------------------- -----------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------  

  ارسمي القلب موضحة أجزاءة ثم تتبعي مسار الدم من القلب والیة؟ - 6
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  ):7(ورقة العمل 

  الشرایین؟عدم انفجار الشعیرات الدمویة نتیجة تدفق الدم القادم من : عللي- 1

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------  

  حددي وظیفة األوردة؟ - 2

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------  

  ماسبب اإلصابة بمرض فقر الدم؟ وما نصیحتك لمن أصیب به؟ - 3

------------------------------------------------------------- --------
 ---------------------------------------------------------------------  

  ما اآلثار المترتبة على حدوث خلل في صمامات األوردة؟ - 4

 ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- --------------  

  مما یتركب الدم ؟وما وظیفة كل جزء منه مع الرسم؟ - 5

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- -----------------  
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  ):8(ورقة العمل 

  

  تتبعي مسار الدورة الدمویة الصغرى والكبرى؟  - 1

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- --------------------
 ---------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------  

  

 ،الشریان األبهر ،Co2وأماكن سریان الدم المحمل بغاز  ،عیني على الرسم أماكن سریان الدم الغني باألكسجین- 2
  البطین األیسر؟ ،الشریان الرئوي
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  ):9(ورقة العمل 

 قارني بین األنف والقصیبات الهوائیة من حیث أوجه التشابة واإلختالف؟ - 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ینصح بالتنفس من األنف بدًال من التنفس من الفم؟: عللي- 2

 ------------------------------------------------------------------  

  ما وظیفة لسان المزمار؟- 3

 --------------------------------------------------------------------  

  إشرحي آلیة عمل الحویصالت الهوائیة؟ مع الرسم؟- 4

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------  

ثم صممي شعار باستخدام برنامج الرسام عن  ،ابحثي في النیت عن مضار التدخین ونسبة المدخنین في األردن- 5
  مضار التدخین؟
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  ):10(ورقة العمل 

  ما اآلثار الناتجة عن التدخین؟- 1

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------  

  ماسبب حدوث تلیف الرئتین؟ وماذا ینتج عنه؟- 2

 ------------------------- --------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------  

  حدي أشكال التنفس التي تحدث في الجسم؟ مع الشرح؟- 3

 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------  

  قارني بین آلیة الشهیق والزفیر مع الرسم؟- 4

  الزفیر  الشهیق
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  )6(ملحق رقم 

رسومات الطالبات لمخطط البیت الدائري نماذج من  
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  )7(ملحق رقم 

نماذج من الحقیبة التعلیمیة المحوسبة
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  )5(ملحق رقم 

 طلب تحكیم الحقیبة التعلیمیة المحوسبة
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  صور لطالبات المجموعة التجریبیة الثانیة) 8(ملحق رقم 
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  )9(ملحق رقم 

  استطالع آراء السادة المحكمین حول الحقیبة التعلیمیة المحوسبة

  المحترم--------------------- -----------/ الدكتور/ السید

قامت الباحثة رهف محمود  ،انطالقا مما یتطلبة استكمال الحصول على  درجة الماجستیر

محوسبة في مادة العلوم الحیاتیة لتدریس وحدة جسم اإلنسان وصحته عطایا ببناء حقیبة تعلیمیة 

وقد استمدت الحقیبة التعلیمیة المحوسبة المادة  ،لطالبات الصف التاسع المتوسط في مدینة عمان

وهي بعنوان حقیبة  ،العلمیة من الكتاب المدرسي للعلوم الحیاتیة ودلیل المعلم األردني للفصل الثاني

  .صحته لبحث أثر الحقیبة التعلیمیة المحوسبة في التحصیل واإلتجاه نحو المادةجسم اإلنسان و 

فإن الباحثة تتشرف  ،وألهمیة رأیكم في تحدید مدى صدق هذه الحقیبة التعلیمیة المحوسبة

بإستطالع آرائكم حول هذه الحقیبة التعلیمیة المحوسبة من خالل تعبئة الفقرات المدرجة في 

  .بالحقیبةاإلستبانة المرفقة 

كما یسعد الباحثة أن توجه لكم خالص الشكر والعرفان لحسن تعاونكم من أجل خدمة 

  .تدریس العلوم الحیاتیة طرائقالبحث العلمي والمساهمة في تطویر 

  شكرًا لحسن تعاونكم

  رهف محمود شحادة عطایا: الباحثة

  --------------------- :الدرجة العلمیة

  --------------------------- :الوظیفة
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  استمارة إبداء الرأي لتحدید درجة مناسبة للوحدة التعلیمیة المحوسبة

  اإلقتراحات والتعدیالت  غیر مناسبة  مناسبة  فقرات الحقیبة

        :األهداف- 1

.مصاغة بطریقة صحیحة        

.قابلة للقیاس        

        .مرتبطة باألهداف العامة

.متنوعة        

        :المحتوى- 2

.مرتبط بأهداف الدروس  

.مرتب بتسلسل منطقي        

خالي من األخطاء العلمیة 

.واللغویة  

      

.یحتوي عل الصور المناسبة        

.یحتوي على األفالم  

.یوفر البدائل لإلختیار  

.طریقة عرضه جذابة  

.یراعي الفروق الفردیة  

      

        :اسالیب التقویم- 3
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.تتمیز بالتنوع  

.تحقق األهداف        

.توفر التغذیة الراجعة  

تحقق مبدأ التعلم حتى 

 اإلتقان

      

.توفر اإلختبار القبلي        

.توفر اإلختبارالبعدي        

        تنوع األنشطة اإلثرائیة- 4

  

 :مقترحات إضافیة
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  )10(ملحق 

  طلب تحكیم اإلختبار التحصیلي
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  التحصیليتحكیم اإلختبار : الموضوع

  حفظه اهللا ------------ --------------:  األستاذ الدكتور

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

تتشرف الباحثة بالتفضل من سیادتكم بتحكیم اإلختبار التحصیلي لوحدة أجهزة الجسم وصحته من 

" ماجستیر بعنوانالذي یعد أداة رسالة . كتاب العلوم الحیاتیة الجزء الثاني للصف التاسع المتوسط

فاعلیة استخدام استراتیجیة مخطط البیت الدائري وحقیبة تعلیمیة محوسبة في تدریس مادة العلوم 

إلستكمال متطلبات ." الحیاتیة وأثرهما في تحصیل طالبات الصف التاسع واتجاهاتهن نحو المادة

یرجى من  ،تحصیليالحصول على الماجستیر في هذا السیاق قامت الباحثة باعداد اإلختبار ال

  :سیادتكم التكرم بتحكیم هذا اإلختبار من حیث

  .الصحة العلمیة واللغویة للفقرات  .أ 

  .مدى ارتباط الفقرات بالمحتوى واألهداف   .ب 

  .امكانیة الحذف واإلضافة والتعدیل  .ج 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم معنا وداعیة لكم بالصحة والعافیة

  رهف محمود عطایا: الباحثة

  ---------------------- ----------- --: اسم المحكم

  ------------------------------- --: الدرجة العلمیة

  -------------------------- -------: سنوات الخبرة

  ------------------------- ---------- : جهة العمل
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  )11(ملحق رقم 

  طلب تحكیم مقیاس اإلتجاه نحو مادة العلوم الحیاتیة
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  ةتحكیم مقیاس اإلتجاه نحو مادة العلوم الحیاتی: الموضوع

  حفظه اهللا--------------------- --------------- :  األستاذ الدكتور

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

تتشرف الباحثة بالتفضل من سیادتكم بتحكیم مقیاس اإلتجاهنحو مادة العلوم الحیاتیة الجزء الثاني 

فاعلیة استخدام استراتیجیة مخطط " الذي یعد أداة رسالة ماجستیر بعنوان. المتوسطللصف التاسع 

البیت الدائري وحقیبة تعلیمیة محوسبة في تدریس مادة العلوم الحیاتیة وأثرهما في تحصیل طالبات 

إلستكمال متطلبات الحصول على الماجستیر في هذا ." الصف التاسع واتجاهاتهن نحو المادة

  .یرجى من سیادتكم التكرم بتحكیم هذا المقیاس ،مت الباحثة باعداد مقیاس اإلتجاهالسیاق قا

 

ایارهف محمود عط: الباحثة  
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)12(ملحق رقم   

تحكیم دلیل المعلم: الموضوع  

  عمان- جامعة الشرق األوسط

              كلیة التربیة

  التدریس طرائققسم المناهج و 

حفظه اهللا-------------------------- ----- الفاضل / السید/ األستاذ الدكتور  

  السالم علیم ورحمة اهللا وبركاته

فاعلیة استخدام استراتیجیة مخطط البیت الدائري وحقیبة تعلیمیة " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

محوسبة في تدریس مادة العلوم الحیاتیة وأثرهما في تحصیل طالبات الصف التاسع واتجاهاتهن 

وتتطلب . للحصول على درجة الماجستیر من كلیة التربیة بجامعة الشرق األوسط ."مادةنحو ال

لذا أرجو من  ،الدراسة في بعض إجراءاتها إعداد دلیل المعلم وفقًا الستراتیجیة مخطط البیت الدائري

بداء وجهة نظركم فیه من حیثسیادتكم التكرم والتفضل بقراءة الدل   :یل وإ

 وارتباط أهداف الدرس بالموضوع ،صحة التحضیر.  

  تطبیق خطوات اإلستراتیجیة.  

 السالمة اللغویة والعلمیة.  

 مناسبة أوراق العمل مع أهداف الدرس.  

  ًاإلضافة والتعدیل بما ترونه مناسبا.  

 شاكرة لكم حسن تعاونكم ولكم كل التقدیر واإلحترام

  رهف محمود شحادة عطایا:الباحثة
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  ومقیاس اإلتجاه أسماء محكمي اإلختبار التحصیلي

  التخصص  اإلسم  
، تدریس الدراسات اإلجتماعیة طرائقمناهج و   األستاذ الدكتور جودت أحمد سعادة 1

  جامعة الشرق األوسط

جامعة الشرق  مناهج البحث العلمي واإلحصاء  األستاذ الدكتور عبد الجبار البیاتي 2

  األوسط ،

مناهج  ،أستاذ مشارك في الجامعة األردنیة  الدكتور عدنان الدوالت 3

  تدریس علوم طرائقو 

األستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن  4

  الحدیدي

، جامعة الشرق تدریس طرائقأستاذ مناهج و 

  األوسط

  جامعة الشرق األوسط، ادارة وقیادة تربویة  الدكتور عباس عبد مهدي الشریفياألستاذ  5

تدریس  طرائقأستاذ مشارك مناهج و    الدكتور ابراهیم الشرع  6

  الجامعة األردنیة ،الریاضیات

مشرف تربوي لمادة علوم  ،بكالوریوس أحیاء  محمد مسعود المراني 7

  األحیاء 

مشرف  ،دبلوم عالي تربیة ،بكالوریوس أحیاء  ولید أحمد سعد الخطیب 8

  تربوي 

مدرس علوم حیاتیة  ،بكالوریوس علوم أحیاء  البستنجيطارق  9

  للمرحلة المتوسطة والثانویة

مدرسة علوم حیاتیة  ،بكالوریوس علوم أحیاء  دیما وفا 10

  للمرحلة الثانویة

  



285 
 

  الخطة التدریسیة لمخطط البیت الدائريأسماء محكمي 

  التخصص  اإلسم  
  تدریس الدراسات اإلجتماعیة طرائقمناهج و   .األستاذ الدكتور جودت أحمد سعادة 1
  مشرف تربوي  ،دبلوم عالي تربیة ،بكالوریوس أحیاء  .ولید أحمد سعد الخطیب 2

مدرس علوم حیاتیة للمرحلة  ،بكالوریوس علوم أحیاء  .طارق البستنجي 3

  المتوسطة والثانویة

علوم حیاتیة للمرحلة بكالوریوس علوم أحیاء، مدرسة   .حالوةتهاني  4

  المتوسطة والثانویة

  أسماء محكمي الحقیبة التعلیمیة المحوسبة

  التخصص  اإلسم  

رئیس قسم تكنولوجیا  ،أستاذ مشارك في تكنولوجیا التعلیم  الدكتور عبد الحافظ سالمه 1

  جامعة الشرق األوسط،التعلیم

  جامعة الشرق األوسط ،أستاذ مساعد قسم تكنولوجیا التعلیم  الدكتور عاطف محمد الشرمان 2

تدریس  طرائقمناهج و  ،أستاذ مشارك في الجامعة األردنیة  الدكتور عدنان الدوالت 3

  علوم

  الجامعة األردنیة ،استاذ مشارك في تكنولوجیا التعلیم  الدكتور عبد المهدي الجراح 4

  مشرف تربوي  ،دبلوم عالي تربیة ،بكالوریوس أحیاء  ولید أحمد سعد الخطیباألستاذ  5

مدرس علوم حیاتیة للمرحلة  ،بكالوریوس علوم أحیاء  طارق البستنجياألستاذ  6

  المتوسطة والثانویة

 




