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 ةغز -معة االسالمية اجلا

 املفاهيم تنمية يف املعريف التعارض خمططات أثر معرفة إىل الدراسة هذه هدفت

 على اإلجابة خالل من وذلك . العاشر الصف طالبات لدى الوراثية املسألة حل ومهارات

 : التالية األسئلة

 ؟ الوراثة وحدة يف العاشر الصف طالبات لدى تنميتها جيب اليت العلمية املفاهيم ما .1

 ؟ العاشر الصف طالبات لدى تنميتها الواجب الوراثية املسألة حل هاراتم ما .2

 درجات متوسطي بني( 0.05 ≥ )داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .3

 ؟ الوراثة مفاهيم اختبار يف الضابطة واموعة التجريبية اموعة طالبات

 درجات متوسطي بني( 0.05 ≥ )داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4

 الوراثية؟ املسألة حل مهارات اختبار يف الضابطة واموعة التجريبية اموعة طالبات

 وحتليل الوراثية املسألة حل مهارات قائمة بإعداد الباحثة قامت الدراسة أسئلة على ولإلجابة

 لتحديد الثاين اجلزء– العاشر للصف العامة العلوم كتاب من ( الوراثة ) اخلامسة الوحدة حمتوى

 . تنميتها املراد العلمية املفاهيم قائمة

 خمططات) املستقل املتغري أثر لقياس التجرييب املنهج الدراسة هذه يف الباحثة واستخدمت



 مت حيث ( الوراثية املسألة حل ومهارات املفاهيم تنمية) التابع املتغري على ( املعريف التعارض

 مدرسة يف العاشر الصف طالبات من طالبة ( 95 ) من قصديةمكونة عينة على اسةالدر تطبيق

 ممجموعتني على الدراسة عينة توزيع مت حبيث رفح مبدينة للبنات الثانوية وهب بنت آمنة

 . طالبة ( 49 ) عددها ويبلغ ضابطة واألخرى طالبة ( 46 ) عددها بلغ جتريبية إحدامها

 من اختيار نوع من فقرة ( 40 ) من مكون الوراثة ملفاهيم اختبارا امهاإحد اختبارين بناء مت كما

 من التأكد ومت سؤاال ( 24 ) من مكون الوراثية املسألة حل ملهارات اختبارا واألخر متعدد

 ذلك إىل إضافة ، وبعديا قبليا والتجريبية الضابطة اموعتني على طبق وقد وثباما صدقهما

 . املعريف التعارض ملخططات وفقا املعلم دليل بإعداد الباحثة قامت

 القبلي التطبيق إجراء خالل من والتجريبية الضابطة اموعتني تكافؤ من التأكد مت وقد

 تأثري حجم وملعرفة الدراسة عينة على ( الوراثية املسألة حل ومهارات املفاهيم ) الختباري

 البعدي التطبيق بإجراء الباحثة قامت طةوالضاب التجريبية اموعتني على التدريس طريقة

 .( الوراثية املسألة حل ومهارات املفاهيم ) الختباري

  
 ت ) اختبار الباحثة استخدمت وقد ) ( T-test ) طالبات درجات متوسطي بني الفروق لقياس

 املفاهيم تنمية يف املخططات فاعلية الدراسة نتائج فأظهرت والضابطة التجريبية اموعتني

 : التالية النتائج إىل التوصل خالل من وذلك الوراثية املسألة حل ومهارات

  درجات متوسطي بني( 0.05 = )داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

 الستخدام تعزى الوراثة مفاهيم اختبار يف الضابطة واموعة التجريبية اموعة طالبات

 . التدريس طريقة

  درجات متوسطي بني( 0.05 = )داللة مستوى عند إحصائية اللةد ذات فروق توجد

 الوراثية املسألة حل مهارات اختبار يف الضابطة واموعة التجريبية اموعة طالبات



 . التدريس طريقة الستخدام تعزى

 أمهها التوصيات من عدد وضع مت نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء ويف

 كأحد خاصة والبيولوجي عامة العلوم ريس تد يف املعريف التعارض خمططات استخدام ضرورة

 على املعلمني حث وضرورة العلوم تدريس أهداف حتقيق يف تساهم اليت الفعالة التعلم أساليب

 الوراثية املسألة حل مهارات على الطلبة تدريب وضرورة حديثة بنائية استراتيجيات توظيف

 . هالتنميت أخرى استراتيجيات وتوظيف

 


