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        الفصل االول الفصل االول الفصل االول الفصل االول 
        ))))التعريف بالبحثالتعريف بالبحثالتعريف بالبحثالتعريف بالبحث((((

        مشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحث
الواليات المتحدة االمريكية ان تدريس مادة الواليات المتحدة االمريكية ان تدريس مادة الواليات المتحدة االمريكية ان تدريس مادة الواليات المتحدة االمريكية ان تدريس مادة     اظهرت نتائج ابحاث تربوية اجريت فياظهرت نتائج ابحاث تربوية اجريت فياظهرت نتائج ابحاث تربوية اجريت فياظهرت نتائج ابحاث تربوية اجريت في        

االحياء يعتمد على حفظ المصطلحات والمفاهيم العلمية دون فهم واستيعاب لها، كما ان االحياء يعتمد على حفظ المصطلحات والمفاهيم العلمية دون فهم واستيعاب لها، كما ان االحياء يعتمد على حفظ المصطلحات والمفاهيم العلمية دون فهم واستيعاب لها، كما ان االحياء يعتمد على حفظ المصطلحات والمفاهيم العلمية دون فهم واستيعاب لها، كما ان 
االساليب والطرائق التدريسية المتبعة تقليديـة وتؤكـد علـى الجوانـب الشـكلية والنظريـة االساليب والطرائق التدريسية المتبعة تقليديـة وتؤكـد علـى الجوانـب الشـكلية والنظريـة االساليب والطرائق التدريسية المتبعة تقليديـة وتؤكـد علـى الجوانـب الشـكلية والنظريـة االساليب والطرائق التدريسية المتبعة تقليديـة وتؤكـد علـى الجوانـب الشـكلية والنظريـة 

        ).).).).٨٨٨٨،ص،ص،ص،ص١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩عايش،عايش،عايش،عايش،. (. (. (. (والحفظ والتلقينوالحفظ والتلقينوالحفظ والتلقينوالحفظ والتلقين
التربية العراقية ان مادة االحياء تشارك بعـض المـواد التربية العراقية ان مادة االحياء تشارك بعـض المـواد التربية العراقية ان مادة االحياء تشارك بعـض المـواد التربية العراقية ان مادة االحياء تشارك بعـض المـواد واشارت دراسة في وزارة واشارت دراسة في وزارة واشارت دراسة في وزارة واشارت دراسة في وزارة         

االخرى في صعوبتها في المرحلة الثانوية الن المفاهيم االحيائية لها خصوصية من حيـث االخرى في صعوبتها في المرحلة الثانوية الن المفاهيم االحيائية لها خصوصية من حيـث االخرى في صعوبتها في المرحلة الثانوية الن المفاهيم االحيائية لها خصوصية من حيـث االخرى في صعوبتها في المرحلة الثانوية الن المفاهيم االحيائية لها خصوصية من حيـث 
وتكمن وتكمن وتكمن وتكمن ). ). ). ). ١٢١٢١٢١٢----٤٤٤٤،ص،ص،ص،ص١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤العراق،العراق،العراق،العراق،.(.(.(.(صعوبتها وتشابكها وتفرعها مما يزيد من صعوبة تعلمهاصعوبتها وتشابكها وتفرعها مما يزيد من صعوبة تعلمهاصعوبتها وتشابكها وتفرعها مما يزيد من صعوبة تعلمهاصعوبتها وتشابكها وتفرعها مما يزيد من صعوبة تعلمها

مس العلمـي فـي مـادة مس العلمـي فـي مـادة مس العلمـي فـي مـادة مس العلمـي فـي مـادة مشكلة البحث من انخفاض مستوى تحصيل طالبات الصف الخـامشكلة البحث من انخفاض مستوى تحصيل طالبات الصف الخـامشكلة البحث من انخفاض مستوى تحصيل طالبات الصف الخـامشكلة البحث من انخفاض مستوى تحصيل طالبات الصف الخـا
االحياء عند مقارنته بتحصيلهن في الصف الرابع العام، وقد يعود ذلك الـى طبيعـة مـادة االحياء عند مقارنته بتحصيلهن في الصف الرابع العام، وقد يعود ذلك الـى طبيعـة مـادة االحياء عند مقارنته بتحصيلهن في الصف الرابع العام، وقد يعود ذلك الـى طبيعـة مـادة االحياء عند مقارنته بتحصيلهن في الصف الرابع العام، وقد يعود ذلك الـى طبيعـة مـادة 
االحياء المعقدة نوعا ما فـي هـذا الصـف لتضـمينها مفـاهيم ومبـادئ،وقوانين ومسـائل االحياء المعقدة نوعا ما فـي هـذا الصـف لتضـمينها مفـاهيم ومبـادئ،وقوانين ومسـائل االحياء المعقدة نوعا ما فـي هـذا الصـف لتضـمينها مفـاهيم ومبـادئ،وقوانين ومسـائل االحياء المعقدة نوعا ما فـي هـذا الصـف لتضـمينها مفـاهيم ومبـادئ،وقوانين ومسـائل 
رياضية فسلجية تصعب على الطالبات ادراكها علـى وفـق االسـاليب التدريسـية التقليديـة رياضية فسلجية تصعب على الطالبات ادراكها علـى وفـق االسـاليب التدريسـية التقليديـة رياضية فسلجية تصعب على الطالبات ادراكها علـى وفـق االسـاليب التدريسـية التقليديـة رياضية فسلجية تصعب على الطالبات ادراكها علـى وفـق االسـاليب التدريسـية التقليديـة 

، كما ان التركيز على التلقين وعدم ربط الخبرات السابقة ، كما ان التركيز على التلقين وعدم ربط الخبرات السابقة ، كما ان التركيز على التلقين وعدم ربط الخبرات السابقة ، كما ان التركيز على التلقين وعدم ربط الخبرات السابقة ))))المحاضرةالمحاضرةالمحاضرةالمحاضرة((((في مدارسنافي مدارسنافي مدارسنافي مدارسناالشائعة الشائعة الشائعة الشائعة 
. . . . للطالبات والتقييـد الحرفـي بالكتـاب وعـدم توظيـف المفـاهيم االحيائيـة بصـورة جيـدةللطالبات والتقييـد الحرفـي بالكتـاب وعـدم توظيـف المفـاهيم االحيائيـة بصـورة جيـدةللطالبات والتقييـد الحرفـي بالكتـاب وعـدم توظيـف المفـاهيم االحيائيـة بصـورة جيـدةللطالبات والتقييـد الحرفـي بالكتـاب وعـدم توظيـف المفـاهيم االحيائيـة بصـورة جيـدة

إضافة الى عدم جدية التدريس من قبل اغلب المدرسات وعدم استعمال التقنيات إضافة الى عدم جدية التدريس من قبل اغلب المدرسات وعدم استعمال التقنيات إضافة الى عدم جدية التدريس من قبل اغلب المدرسات وعدم استعمال التقنيات إضافة الى عدم جدية التدريس من قبل اغلب المدرسات وعدم استعمال التقنيات         
لطالبات وهذا ما الحظه الباحـث مـن خـالل لطالبات وهذا ما الحظه الباحـث مـن خـالل لطالبات وهذا ما الحظه الباحـث مـن خـالل لطالبات وهذا ما الحظه الباحـث مـن خـالل الحديثة انعكست هي االخرى على تحصيل االحديثة انعكست هي االخرى على تحصيل االحديثة انعكست هي االخرى على تحصيل االحديثة انعكست هي االخرى على تحصيل ا

        . . . . خبرته المتواضعة وعند زيارته للمدارس الثانوية عند التطبيق الجمعيخبرته المتواضعة وعند زيارته للمدارس الثانوية عند التطبيق الجمعيخبرته المتواضعة وعند زيارته للمدارس الثانوية عند التطبيق الجمعيخبرته المتواضعة وعند زيارته للمدارس الثانوية عند التطبيق الجمعي
مدرس ومدرسة احياء حول معـرفتهم النمـوذج مدرس ومدرسة احياء حول معـرفتهم النمـوذج مدرس ومدرسة احياء حول معـرفتهم النمـوذج مدرس ومدرسة احياء حول معـرفتهم النمـوذج ) ) ) ) ٥٠٥٠٥٠٥٠((((كما وجه الباحث سؤاالً الى كما وجه الباحث سؤاالً الى كما وجه الباحث سؤاالً الى كما وجه الباحث سؤاالً الى         

الندا وكيفية استعماله في التدريس، فكانت أجابتهم جميعا بعدم معرفتهم بهـذا النمـوذج الندا وكيفية استعماله في التدريس، فكانت أجابتهم جميعا بعدم معرفتهم بهـذا النمـوذج الندا وكيفية استعماله في التدريس، فكانت أجابتهم جميعا بعدم معرفتهم بهـذا النمـوذج الندا وكيفية استعماله في التدريس، فكانت أجابتهم جميعا بعدم معرفتهم بهـذا النمـوذج 
        ).).).).التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليدية((((هم اعدو العطاء المحاضرات حسب الطرائق المتبعة هم اعدو العطاء المحاضرات حسب الطرائق المتبعة هم اعدو العطاء المحاضرات حسب الطرائق المتبعة هم اعدو العطاء المحاضرات حسب الطرائق المتبعة وانوانوانوان

        ----::::لذا جاء البحث في اثارة السؤال االتيلذا جاء البحث في اثارة السؤال االتيلذا جاء البحث في اثارة السؤال االتيلذا جاء البحث في اثارة السؤال االتي
        هل النموذج الندا اثر في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياء؟هل النموذج الندا اثر في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياء؟هل النموذج الندا اثر في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياء؟هل النموذج الندا اثر في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياء؟

        أهمية البحثأهمية البحثأهمية البحثأهمية البحث
تعد التربية العلمية احد الجوانب المهمة في هـذا العصـر الـذي امتـاز بـالتغييرات تعد التربية العلمية احد الجوانب المهمة في هـذا العصـر الـذي امتـاز بـالتغييرات تعد التربية العلمية احد الجوانب المهمة في هـذا العصـر الـذي امتـاز بـالتغييرات تعد التربية العلمية احد الجوانب المهمة في هـذا العصـر الـذي امتـاز بـالتغييرات         

العلمية والتكنولوجية الهائلة في جميع مجاالت الحياة فالبد من االهتمام بها بصورة جدية العلمية والتكنولوجية الهائلة في جميع مجاالت الحياة فالبد من االهتمام بها بصورة جدية العلمية والتكنولوجية الهائلة في جميع مجاالت الحياة فالبد من االهتمام بها بصورة جدية العلمية والتكنولوجية الهائلة في جميع مجاالت الحياة فالبد من االهتمام بها بصورة جدية 
ويشير التربويون المختصون فـي هـذا المجـال الـى ان ويشير التربويون المختصون فـي هـذا المجـال الـى ان ويشير التربويون المختصون فـي هـذا المجـال الـى ان ويشير التربويون المختصون فـي هـذا المجـال الـى ان . . . . وعلمية لكي تتساير هذا التطوروعلمية لكي تتساير هذا التطوروعلمية لكي تتساير هذا التطوروعلمية لكي تتساير هذا التطور

التعليم بوجه عام وتدريس العلـوم بشـكل خـاص ال يقتصـر علـى مجـرد نقـل المعرفـة التعليم بوجه عام وتدريس العلـوم بشـكل خـاص ال يقتصـر علـى مجـرد نقـل المعرفـة التعليم بوجه عام وتدريس العلـوم بشـكل خـاص ال يقتصـر علـى مجـرد نقـل المعرفـة التعليم بوجه عام وتدريس العلـوم بشـكل خـاص ال يقتصـر علـى مجـرد نقـل المعرفـة 
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عملية تعني بنموه عقليا ومهاريا ووجدانيا وبتكامل شخصـيتهُ عملية تعني بنموه عقليا ومهاريا ووجدانيا وبتكامل شخصـيتهُ عملية تعني بنموه عقليا ومهاريا ووجدانيا وبتكامل شخصـيتهُ عملية تعني بنموه عقليا ومهاريا ووجدانيا وبتكامل شخصـيتهُ العلمية الى المتعلم بل هو العلمية الى المتعلم بل هو العلمية الى المتعلم بل هو العلمية الى المتعلم بل هو 

في مختلف جوانبها وجعله يفكر بصورة علمية دقيقة تبعدة عن اسلوب حفظ المقـررات في مختلف جوانبها وجعله يفكر بصورة علمية دقيقة تبعدة عن اسلوب حفظ المقـررات في مختلف جوانبها وجعله يفكر بصورة علمية دقيقة تبعدة عن اسلوب حفظ المقـررات في مختلف جوانبها وجعله يفكر بصورة علمية دقيقة تبعدة عن اسلوب حفظ المقـررات 
ولهذا ولهذا ولهذا ولهذا ). ). ). ). ٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦----٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠،ص،ص،ص،ص١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩الحيلة،الحيلة،الحيلة،الحيلة،((((دون فهمها وادراكها ومن ثم توظيفها في الحياة العامةدون فهمها وادراكها ومن ثم توظيفها في الحياة العامةدون فهمها وادراكها ومن ثم توظيفها في الحياة العامةدون فهمها وادراكها ومن ثم توظيفها في الحياة العامة
العلوم باعتبار ان الساليب تـدريس العلوم باعتبار ان الساليب تـدريس العلوم باعتبار ان الساليب تـدريس العلوم باعتبار ان الساليب تـدريس اصبح البحث عن افضل الطرائق التي يجري بها تعلم اصبح البحث عن افضل الطرائق التي يجري بها تعلم اصبح البحث عن افضل الطرائق التي يجري بها تعلم اصبح البحث عن افضل الطرائق التي يجري بها تعلم 

العلوم وطرائقها من دور بارز ومهم في تحقيق اهداف التربيـة العلميـة وهـي الوسـائل العلوم وطرائقها من دور بارز ومهم في تحقيق اهداف التربيـة العلميـة وهـي الوسـائل العلوم وطرائقها من دور بارز ومهم في تحقيق اهداف التربيـة العلميـة وهـي الوسـائل العلوم وطرائقها من دور بارز ومهم في تحقيق اهداف التربيـة العلميـة وهـي الوسـائل 
لتطوير المجتمعات في عصرنا هذا، وقد ظهرت كثير مـن المشـاريع فـي ميـدان العلـوم لتطوير المجتمعات في عصرنا هذا، وقد ظهرت كثير مـن المشـاريع فـي ميـدان العلـوم لتطوير المجتمعات في عصرنا هذا، وقد ظهرت كثير مـن المشـاريع فـي ميـدان العلـوم لتطوير المجتمعات في عصرنا هذا، وقد ظهرت كثير مـن المشـاريع فـي ميـدان العلـوم 

متزايد متزايد متزايد متزايد تعمل جمعيها على رفع كفاءة وفاعلية التدريس تماشيًا مع نمو المعرفة العلمية التعمل جمعيها على رفع كفاءة وفاعلية التدريس تماشيًا مع نمو المعرفة العلمية التعمل جمعيها على رفع كفاءة وفاعلية التدريس تماشيًا مع نمو المعرفة العلمية التعمل جمعيها على رفع كفاءة وفاعلية التدريس تماشيًا مع نمو المعرفة العلمية ال
 ----::::وتنوع االختصاصات العلمية ومنهاوتنوع االختصاصات العلمية ومنهاوتنوع االختصاصات العلمية ومنهاوتنوع االختصاصات العلمية ومنها

    America Association For Advancement of Science (AAAS) _    )))) علــم لكــل علــم لكــل علــم لكــل علــم لكــل
يشير الى التربية العلمية تحقق للمتعلم مـن تفاعلـه مـع الطبيعـة يشير الى التربية العلمية تحقق للمتعلم مـن تفاعلـه مـع الطبيعـة يشير الى التربية العلمية تحقق للمتعلم مـن تفاعلـه مـع الطبيعـة يشير الى التربية العلمية تحقق للمتعلم مـن تفاعلـه مـع الطبيعـة ) ) ) ) ١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩االمريكيين عام االمريكيين عام االمريكيين عام االمريكيين عام 

م والتكنولوجيـا، م والتكنولوجيـا، م والتكنولوجيـا، م والتكنولوجيـا، واستيعابه للمفاهيم والمبادئ العلمية وادراكه العالقة المتبادلة بين العلـواستيعابه للمفاهيم والمبادئ العلمية وادراكه العالقة المتبادلة بين العلـواستيعابه للمفاهيم والمبادئ العلمية وادراكه العالقة المتبادلة بين العلـواستيعابه للمفاهيم والمبادئ العلمية وادراكه العالقة المتبادلة بين العلـ
        واستخدامه لطرائق العلمواستخدامه لطرائق العلمواستخدامه لطرائق العلمواستخدامه لطرائق العلم

    Scope Sequence and Coordination in Scinces(SSCS) _    )))) مشـروع مـنهج المجـال مشـروع مـنهج المجـال مشـروع مـنهج المجـال مشـروع مـنهج المجـال
يهدف الى اعادة تشكيل علوم المرحلـة الثانويـة، اذ يجـب يهدف الى اعادة تشكيل علوم المرحلـة الثانويـة، اذ يجـب يهدف الى اعادة تشكيل علوم المرحلـة الثانويـة، اذ يجـب يهدف الى اعادة تشكيل علوم المرحلـة الثانويـة، اذ يجـب ) ) ) ) والتتابع والتناسق في العلوموالتتابع والتناسق في العلوموالتتابع والتناسق في العلوموالتتابع والتناسق في العلوم

ية الـى ية الـى ية الـى ية الـى تدريس المفاهيم العلمية بشكل شامل وتتابعي ومتكامل ومـن المفـاهيم الحسـتدريس المفاهيم العلمية بشكل شامل وتتابعي ومتكامل ومـن المفـاهيم الحسـتدريس المفاهيم العلمية بشكل شامل وتتابعي ومتكامل ومـن المفـاهيم الحسـتدريس المفاهيم العلمية بشكل شامل وتتابعي ومتكامل ومـن المفـاهيم الحسـ
        ....المفاهيم المجردة، ثم تطبيقات علمية تكنولوجيةالمفاهيم المجردة، ثم تطبيقات علمية تكنولوجيةالمفاهيم المجردة، ثم تطبيقات علمية تكنولوجيةالمفاهيم المجردة، ثم تطبيقات علمية تكنولوجية

National Curriculum Improvement Scientific Education (NCISE) _                                        
يقترح تنظيم مناهج العلوم في المرحلة يقترح تنظيم مناهج العلوم في المرحلة يقترح تنظيم مناهج العلوم في المرحلة يقترح تنظيم مناهج العلوم في المرحلة ) ) ) ) مشروع المركز الوطني لتحسين التربية العلميةمشروع المركز الوطني لتحسين التربية العلميةمشروع المركز الوطني لتحسين التربية العلميةمشروع المركز الوطني لتحسين التربية العلمية((((

كدة االعتقاد بالسـبب والنتيجـة كدة االعتقاد بالسـبب والنتيجـة كدة االعتقاد بالسـبب والنتيجـة كدة االعتقاد بالسـبب والنتيجـة الثانوية من وحدات دراسية ذات مواضيع علمية متنوعة مؤالثانوية من وحدات دراسية ذات مواضيع علمية متنوعة مؤالثانوية من وحدات دراسية ذات مواضيع علمية متنوعة مؤالثانوية من وحدات دراسية ذات مواضيع علمية متنوعة مؤ
        ....واالحتمالية والتنبؤ والتغيير والتنوع وغيرهاواالحتمالية والتنبؤ والتغيير والتنوع وغيرهاواالحتمالية والتنبؤ والتغيير والتنوع وغيرهاواالحتمالية والتنبؤ والتغيير والتنوع وغيرها

Techiques Astemltion Process in the Science (TAPS) _    )))) مشروع تقنيات المهارات مشروع تقنيات المهارات مشروع تقنيات المهارات مشروع تقنيات المهارات
الذي يؤكـد علـى المالحظـة العلميـة الدقيقـة النهـا مـن المهـارات الذي يؤكـد علـى المالحظـة العلميـة الدقيقـة النهـا مـن المهـارات الذي يؤكـد علـى المالحظـة العلميـة الدقيقـة النهـا مـن المهـارات الذي يؤكـد علـى المالحظـة العلميـة الدقيقـة النهـا مـن المهـارات ) ) ) ) العلمية في اسكنلنداالعلمية في اسكنلنداالعلمية في اسكنلنداالعلمية في اسكنلندا

        ).).).).٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥،ص،ص،ص،ص١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥حيدر،حيدر،حيدر،حيدر،) () () () (١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩،ص،ص،ص،ص١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨رواشده،رواشده،رواشده،رواشده،الالالال((((االساسية في تعليم العلوم االساسية في تعليم العلوم االساسية في تعليم العلوم االساسية في تعليم العلوم 
نستدل من هذا على نمو المعرفة العلمية يرتبط بنضج بيئة الطلبة، وتكامل العلوم نستدل من هذا على نمو المعرفة العلمية يرتبط بنضج بيئة الطلبة، وتكامل العلوم نستدل من هذا على نمو المعرفة العلمية يرتبط بنضج بيئة الطلبة، وتكامل العلوم نستدل من هذا على نمو المعرفة العلمية يرتبط بنضج بيئة الطلبة، وتكامل العلوم         

المختلفة الرتباطها الوثيق مع بعضها، وزيادة فعالية التدريس قد تـتم باسـتخدام النمـاذج المختلفة الرتباطها الوثيق مع بعضها، وزيادة فعالية التدريس قد تـتم باسـتخدام النمـاذج المختلفة الرتباطها الوثيق مع بعضها، وزيادة فعالية التدريس قد تـتم باسـتخدام النمـاذج المختلفة الرتباطها الوثيق مع بعضها، وزيادة فعالية التدريس قد تـتم باسـتخدام النمـاذج 
بناءا علـى ذلـك البـد بناءا علـى ذلـك البـد بناءا علـى ذلـك البـد بناءا علـى ذلـك البـد التدريسية التي من شأنها تسهيل عملية التعليم واكتساب المعرفة، والتدريسية التي من شأنها تسهيل عملية التعليم واكتساب المعرفة، والتدريسية التي من شأنها تسهيل عملية التعليم واكتساب المعرفة، والتدريسية التي من شأنها تسهيل عملية التعليم واكتساب المعرفة، و

من ان يتطور تدريس االحيـاء سـواء فـي طرائـق تدريسـه او اسـاليبه فلـم يعـد مقبـوال من ان يتطور تدريس االحيـاء سـواء فـي طرائـق تدريسـه او اسـاليبه فلـم يعـد مقبـوال من ان يتطور تدريس االحيـاء سـواء فـي طرائـق تدريسـه او اسـاليبه فلـم يعـد مقبـوال من ان يتطور تدريس االحيـاء سـواء فـي طرائـق تدريسـه او اسـاليبه فلـم يعـد مقبـوال 
االقتصار على حفـظ المعلومـات بـل كيفيـة معالجتهـا واالهتمـام بالبحـث واالستكشـاف االقتصار على حفـظ المعلومـات بـل كيفيـة معالجتهـا واالهتمـام بالبحـث واالستكشـاف االقتصار على حفـظ المعلومـات بـل كيفيـة معالجتهـا واالهتمـام بالبحـث واالستكشـاف االقتصار على حفـظ المعلومـات بـل كيفيـة معالجتهـا واالهتمـام بالبحـث واالستكشـاف 

        ....بانواعه وحل المشكالتبانواعه وحل المشكالتبانواعه وحل المشكالتبانواعه وحل المشكالت
ات ات ات ات ، بان النماذج التعليمية مصـدر لمعالجـة المعلومـ، بان النماذج التعليمية مصـدر لمعالجـة المعلومـ، بان النماذج التعليمية مصـدر لمعالجـة المعلومـ، بان النماذج التعليمية مصـدر لمعالجـة المعلومـ))))Joyce &Weil,1986((((ويشير ويشير ويشير ويشير         

والخبرات للمتعلم كمـا انهـا تعـدل مـن سـلوكهم وتزيـد مـن تفـاعلهم االجتمـاعي وفقـا والخبرات للمتعلم كمـا انهـا تعـدل مـن سـلوكهم وتزيـد مـن تفـاعلهم االجتمـاعي وفقـا والخبرات للمتعلم كمـا انهـا تعـدل مـن سـلوكهم وتزيـد مـن تفـاعلهم االجتمـاعي وفقـا والخبرات للمتعلم كمـا انهـا تعـدل مـن سـلوكهم وتزيـد مـن تفـاعلهم االجتمـاعي وفقـا 
الستراتيجيات معينة، واتفقا على ان جميع النماذج التمتلك كل منها منفردا االجابة الحقيقية الستراتيجيات معينة، واتفقا على ان جميع النماذج التمتلك كل منها منفردا االجابة الحقيقية الستراتيجيات معينة، واتفقا على ان جميع النماذج التمتلك كل منها منفردا االجابة الحقيقية الستراتيجيات معينة، واتفقا على ان جميع النماذج التمتلك كل منها منفردا االجابة الحقيقية 
عن كـل مسـائل الـتعلم، واليصـلح أي نمـوذج منهـا منفـردا لكـل انـواع الـتعلم ولجميـع عن كـل مسـائل الـتعلم، واليصـلح أي نمـوذج منهـا منفـردا لكـل انـواع الـتعلم ولجميـع عن كـل مسـائل الـتعلم، واليصـلح أي نمـوذج منهـا منفـردا لكـل انـواع الـتعلم ولجميـع عن كـل مسـائل الـتعلم، واليصـلح أي نمـوذج منهـا منفـردا لكـل انـواع الـتعلم ولجميـع 

ــال ــن خ ــك م ــين وذل ــالالمتعلم ــن خ ــك م ــين وذل ــالالمتعلم ــن خ ــك م ــين وذل ــالالمتعلم ــن خ ــك م ــين وذل ــن المتعلم ــر م ــهم الكث ــن ل عرض ــر م ــهم الكث ــن ل عرض ــر م ــهم الكث ــن ل عرض ــر م ــهم الكث ــيم                      ) ) ) ) ٢٥٢٥٢٥٢٥((((ل عرض ــدريس والتعل ــًا للت ــيم                      انموذج ــدريس والتعل ــًا للت ــيم                      انموذج ــدريس والتعل ــًا للت ــيم                      انموذج ــدريس والتعل ــًا للت انموذج
))))Joyce &Weil,1986,p-8-10 ( ( ( ( أي ان هذه النماذج التعليميـة تعـالج الطريقـة واالسـلوب أي ان هذه النماذج التعليميـة تعـالج الطريقـة واالسـلوب أي ان هذه النماذج التعليميـة تعـالج الطريقـة واالسـلوب أي ان هذه النماذج التعليميـة تعـالج الطريقـة واالسـلوب

الذي يستخدمه المدرس الحـداث الـتعلم الفعـال لـدى طلبتـه مـن خـالل ايجـاد الحلـول الذي يستخدمه المدرس الحـداث الـتعلم الفعـال لـدى طلبتـه مـن خـالل ايجـاد الحلـول الذي يستخدمه المدرس الحـداث الـتعلم الفعـال لـدى طلبتـه مـن خـالل ايجـاد الحلـول الذي يستخدمه المدرس الحـداث الـتعلم الفعـال لـدى طلبتـه مـن خـالل ايجـاد الحلـول 
العمل والبحث العلمي، ومن هنا جـاء تاكيـد العمل والبحث العلمي، ومن هنا جـاء تاكيـد العمل والبحث العلمي، ومن هنا جـاء تاكيـد العمل والبحث العلمي، ومن هنا جـاء تاكيـد واستكشافها بانفسهم عن طريق انهماكهم بواستكشافها بانفسهم عن طريق انهماكهم بواستكشافها بانفسهم عن طريق انهماكهم بواستكشافها بانفسهم عن طريق انهماكهم ب

))))Landa,1980 ( ( ( ( على ان النظرية التنظيمية االستكشـافية تسـتند علـى أي عمليـة تعليميـة على ان النظرية التنظيمية االستكشـافية تسـتند علـى أي عمليـة تعليميـة على ان النظرية التنظيمية االستكشـافية تسـتند علـى أي عمليـة تعليميـة على ان النظرية التنظيمية االستكشـافية تسـتند علـى أي عمليـة تعليميـة
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تعلمية البد ان يكون لدى المتعلم المعرفة الخاصـة بالظـاهرة العلميـة فضـال عـن بنـاء تعلمية البد ان يكون لدى المتعلم المعرفة الخاصـة بالظـاهرة العلميـة فضـال عـن بنـاء تعلمية البد ان يكون لدى المتعلم المعرفة الخاصـة بالظـاهرة العلميـة فضـال عـن بنـاء تعلمية البد ان يكون لدى المتعلم المعرفة الخاصـة بالظـاهرة العلميـة فضـال عـن بنـاء 

نميـة قـدراتهم نميـة قـدراتهم نميـة قـدراتهم نميـة قـدراتهم مهارات خاصة بالبحث والسيطرة والتنظيم على هـذه الظـواهر العلميـة لتمهارات خاصة بالبحث والسيطرة والتنظيم على هـذه الظـواهر العلميـة لتمهارات خاصة بالبحث والسيطرة والتنظيم على هـذه الظـواهر العلميـة لتمهارات خاصة بالبحث والسيطرة والتنظيم على هـذه الظـواهر العلميـة لت
        ).).).).Landa,1980,p160. (. (. (. (ودوافعهم وميولهم العلميةودوافعهم وميولهم العلميةودوافعهم وميولهم العلميةودوافعهم وميولهم العلمية

ان المتعلم لديه القدرة على توجيه سلوكه وعملياته نحو ان المتعلم لديه القدرة على توجيه سلوكه وعملياته نحو ان المتعلم لديه القدرة على توجيه سلوكه وعملياته نحو ان المتعلم لديه القدرة على توجيه سلوكه وعملياته نحو ) ) ) ) Landa,1999((((ويضيف ويضيف ويضيف ويضيف         
الهدف التعليمي من خالل عمليتين يقوم بها هي االجراءات بتطبيق طريقة معينة توصله الهدف التعليمي من خالل عمليتين يقوم بها هي االجراءات بتطبيق طريقة معينة توصله الهدف التعليمي من خالل عمليتين يقوم بها هي االجراءات بتطبيق طريقة معينة توصله الهدف التعليمي من خالل عمليتين يقوم بها هي االجراءات بتطبيق طريقة معينة توصله 

ت االجرائية التي قد توصله الى ت االجرائية التي قد توصله الى ت االجرائية التي قد توصله الى ت االجرائية التي قد توصله الى بأستكشاف الخطوات والعمليابأستكشاف الخطوات والعمليابأستكشاف الخطوات والعمليابأستكشاف الخطوات والعمليا: : : : الى الهدف، واالستكشافالى الهدف، واالستكشافالى الهدف، واالستكشافالى الهدف، واالستكشاف
هو تعلـم الطـرق العلميـة للتفكيـر والتـي هو تعلـم الطـرق العلميـة للتفكيـر والتـي هو تعلـم الطـرق العلميـة للتفكيـر والتـي هو تعلـم الطـرق العلميـة للتفكيـر والتـي     Landaان الهدف االساس من انموذج ان الهدف االساس من انموذج ان الهدف االساس من انموذج ان الهدف االساس من انموذج . . . . الحلالحلالحلالحل

ونرى ان ونرى ان ونرى ان ونرى ان ) ) ) ) Landa,1999,p344. (. (. (. (تتطلب من المتعلم مهارات عقلية عليا ومعالجات مبتكرةتتطلب من المتعلم مهارات عقلية عليا ومعالجات مبتكرةتتطلب من المتعلم مهارات عقلية عليا ومعالجات مبتكرةتتطلب من المتعلم مهارات عقلية عليا ومعالجات مبتكرة
العامل الذي يحدد استخدام انموذج محدد دون غيره هـو الموقـف التعليمـي وخصـائص العامل الذي يحدد استخدام انموذج محدد دون غيره هـو الموقـف التعليمـي وخصـائص العامل الذي يحدد استخدام انموذج محدد دون غيره هـو الموقـف التعليمـي وخصـائص العامل الذي يحدد استخدام انموذج محدد دون غيره هـو الموقـف التعليمـي وخصـائص 

طلبة وطبيعة المحتوى التعليمي الذي يراد تحقيقه لـدى الطلبـة باالضـافة الـى معرفـة طلبة وطبيعة المحتوى التعليمي الذي يراد تحقيقه لـدى الطلبـة باالضـافة الـى معرفـة طلبة وطبيعة المحتوى التعليمي الذي يراد تحقيقه لـدى الطلبـة باالضـافة الـى معرفـة طلبة وطبيعة المحتوى التعليمي الذي يراد تحقيقه لـدى الطلبـة باالضـافة الـى معرفـة الالالال
        . . . . االسس النفسية والنظرية التي يقوم عليها االنموذج من قبل المدرساالسس النفسية والنظرية التي يقوم عليها االنموذج من قبل المدرساالسس النفسية والنظرية التي يقوم عليها االنموذج من قبل المدرساالسس النفسية والنظرية التي يقوم عليها االنموذج من قبل المدرس

ان المدرس الذي يمتلك خلفية فـي تصـميم النمـاذج التدريسـية المناسـبة لطلبتـه ان المدرس الذي يمتلك خلفية فـي تصـميم النمـاذج التدريسـية المناسـبة لطلبتـه ان المدرس الذي يمتلك خلفية فـي تصـميم النمـاذج التدريسـية المناسـبة لطلبتـه ان المدرس الذي يمتلك خلفية فـي تصـميم النمـاذج التدريسـية المناسـبة لطلبتـه         
سه واكثر تنظيما لمادته الدراسية واكثر سه واكثر تنظيما لمادته الدراسية واكثر سه واكثر تنظيما لمادته الدراسية واكثر سه واكثر تنظيما لمادته الدراسية واكثر ولمادته الدراسية يكون اكثر اهتماما بتخطيط دورولمادته الدراسية يكون اكثر اهتماما بتخطيط دورولمادته الدراسية يكون اكثر اهتماما بتخطيط دورولمادته الدراسية يكون اكثر اهتماما بتخطيط دور

سعيا في تصميم البيئة الصفية ورسم الستراتيجيات المناسبة الحداث التعلم المرغوب فيه، سعيا في تصميم البيئة الصفية ورسم الستراتيجيات المناسبة الحداث التعلم المرغوب فيه، سعيا في تصميم البيئة الصفية ورسم الستراتيجيات المناسبة الحداث التعلم المرغوب فيه، سعيا في تصميم البيئة الصفية ورسم الستراتيجيات المناسبة الحداث التعلم المرغوب فيه، 
وهذا يعني ان اكتساب المدرس لمهارات التصميم سيؤدي الـى تحسـين ادائـه التعليمـي وهذا يعني ان اكتساب المدرس لمهارات التصميم سيؤدي الـى تحسـين ادائـه التعليمـي وهذا يعني ان اكتساب المدرس لمهارات التصميم سيؤدي الـى تحسـين ادائـه التعليمـي وهذا يعني ان اكتساب المدرس لمهارات التصميم سيؤدي الـى تحسـين ادائـه التعليمـي 

ويعتقد ويعتقد ويعتقد ويعتقد ). ). ). ). Earle,1991,p13((((وبالتالي سيؤدي هذا التحسن الى رفع مستوى تحصيل طلبته وبالتالي سيؤدي هذا التحسن الى رفع مستوى تحصيل طلبته وبالتالي سيؤدي هذا التحسن الى رفع مستوى تحصيل طلبته وبالتالي سيؤدي هذا التحسن الى رفع مستوى تحصيل طلبته 
الباحث ان دور مُدّرسه االحياء الجيدة والتي لها خلفية علميـة بالنمـاذج التدريسـية تكـون الباحث ان دور مُدّرسه االحياء الجيدة والتي لها خلفية علميـة بالنمـاذج التدريسـية تكـون الباحث ان دور مُدّرسه االحياء الجيدة والتي لها خلفية علميـة بالنمـاذج التدريسـية تكـون الباحث ان دور مُدّرسه االحياء الجيدة والتي لها خلفية علميـة بالنمـاذج التدريسـية تكـون 
قادرة على اكساب طالباتها البنى المعرفية لمادة االحياء وتساعدهن على تنمية مهاراتهن قادرة على اكساب طالباتها البنى المعرفية لمادة االحياء وتساعدهن على تنمية مهاراتهن قادرة على اكساب طالباتها البنى المعرفية لمادة االحياء وتساعدهن على تنمية مهاراتهن قادرة على اكساب طالباتها البنى المعرفية لمادة االحياء وتساعدهن على تنمية مهاراتهن 

        ----::::ى ى ى ى واتجاهاتهن وقيمهن من خالل اختيار االنموذج التدريسي المناسب لهن والذي يبنى علواتجاهاتهن وقيمهن من خالل اختيار االنموذج التدريسي المناسب لهن والذي يبنى علواتجاهاتهن وقيمهن من خالل اختيار االنموذج التدريسي المناسب لهن والذي يبنى علواتجاهاتهن وقيمهن من خالل اختيار االنموذج التدريسي المناسب لهن والذي يبنى عل
الـنفس الـنفس الـنفس الـنفس ((((وانما تنمية المهـارات العقليـة واليدويـة وانما تنمية المهـارات العقليـة واليدويـة وانما تنمية المهـارات العقليـة واليدويـة وانما تنمية المهـارات العقليـة واليدويـة ) ) ) ) االستظهاراالستظهاراالستظهاراالستظهار((((تجنب الحفظ االلي تجنب الحفظ االلي تجنب الحفظ االلي تجنب الحفظ االلي  ....١١١١

 ).).).).حركيةحركيةحركيةحركية
 ....التخطيط والتنظيم في ربط اشكال المعرفة العلمية ببعضها التخطيط والتنظيم في ربط اشكال المعرفة العلمية ببعضها التخطيط والتنظيم في ربط اشكال المعرفة العلمية ببعضها التخطيط والتنظيم في ربط اشكال المعرفة العلمية ببعضها  ....٢٢٢٢
االهتمام بالنوع وليس بالكم من المعرفة العلمية من خالل التركيز على المفاهيم االهتمام بالنوع وليس بالكم من المعرفة العلمية من خالل التركيز على المفاهيم االهتمام بالنوع وليس بالكم من المعرفة العلمية من خالل التركيز على المفاهيم االهتمام بالنوع وليس بالكم من المعرفة العلمية من خالل التركيز على المفاهيم  ....٣٣٣٣

اهيم الرئيسـة االخـرى فـي الصـفوف اهيم الرئيسـة االخـرى فـي الصـفوف اهيم الرئيسـة االخـرى فـي الصـفوف اهيم الرئيسـة االخـرى فـي الصـفوف االحيائية الرئيسـة والتـي لهـا عالقـة بالمفـاالحيائية الرئيسـة والتـي لهـا عالقـة بالمفـاالحيائية الرئيسـة والتـي لهـا عالقـة بالمفـاالحيائية الرئيسـة والتـي لهـا عالقـة بالمفـ
 ).).).).االعلىاالعلىاالعلىاالعلى((((المتقدمة المتقدمة المتقدمة المتقدمة 

 ....اكساب الطالبات خبرات متنوعة تساعدهن على مواجهة المشاكل العلمية وحلهااكساب الطالبات خبرات متنوعة تساعدهن على مواجهة المشاكل العلمية وحلهااكساب الطالبات خبرات متنوعة تساعدهن على مواجهة المشاكل العلمية وحلهااكساب الطالبات خبرات متنوعة تساعدهن على مواجهة المشاكل العلمية وحلها ....٤٤٤٤
 ....استثمار الوقت بافضل صورة في البحث واالستكشاف بحيوية وفعاليةاستثمار الوقت بافضل صورة في البحث واالستكشاف بحيوية وفعاليةاستثمار الوقت بافضل صورة في البحث واالستكشاف بحيوية وفعاليةاستثمار الوقت بافضل صورة في البحث واالستكشاف بحيوية وفعالية ....٥٥٥٥

        ----::::ويمكننا تلخيص اهمية البحث الحالي باالتيويمكننا تلخيص اهمية البحث الحالي باالتيويمكننا تلخيص اهمية البحث الحالي باالتيويمكننا تلخيص اهمية البحث الحالي باالتي
في تحصيل الطلبـة في تحصيل الطلبـة في تحصيل الطلبـة في تحصيل الطلبـة ) ) ) ) Landa((((انموذج الندا انموذج الندا انموذج الندا انموذج الندا ندرة البحوث والدراسات التي اعتمدت ندرة البحوث والدراسات التي اعتمدت ندرة البحوث والدراسات التي اعتمدت ندرة البحوث والدراسات التي اعتمدت  ....١١١١

 ) .) .) .) .حسب علم الباحثحسب علم الباحثحسب علم الباحثحسب علم الباحث((((في العراق في العراق في العراق في العراق 
يتماشى البحث الحالي مع االتجاهات الحديثـة فـي اسـتعمال النمـاذج التدريسـية يتماشى البحث الحالي مع االتجاهات الحديثـة فـي اسـتعمال النمـاذج التدريسـية يتماشى البحث الحالي مع االتجاهات الحديثـة فـي اسـتعمال النمـاذج التدريسـية يتماشى البحث الحالي مع االتجاهات الحديثـة فـي اسـتعمال النمـاذج التدريسـية  ....٢٢٢٢

والتـي توظـف فـي عمليـة التـدريس لتحقيـق االهـداف والتـي توظـف فـي عمليـة التـدريس لتحقيـق االهـداف والتـي توظـف فـي عمليـة التـدريس لتحقيـق االهـداف والتـي توظـف فـي عمليـة التـدريس لتحقيـق االهـداف ) ) ) ) Landaومنها انمـوذج ومنها انمـوذج ومنها انمـوذج ومنها انمـوذج ((((
ت يمكن ان تسهم ت يمكن ان تسهم ت يمكن ان تسهم ت يمكن ان تسهم التربوية لما توفره من اسلوب في البحث والتقويم ومن اجراءاالتربوية لما توفره من اسلوب في البحث والتقويم ومن اجراءاالتربوية لما توفره من اسلوب في البحث والتقويم ومن اجراءاالتربوية لما توفره من اسلوب في البحث والتقويم ومن اجراءا

 ....في تطوير مناهج العلوم وطرائق تدريسها بشكل عام واالحياء بشكل خاصفي تطوير مناهج العلوم وطرائق تدريسها بشكل عام واالحياء بشكل خاصفي تطوير مناهج العلوم وطرائق تدريسها بشكل عام واالحياء بشكل خاصفي تطوير مناهج العلوم وطرائق تدريسها بشكل عام واالحياء بشكل خاص
الحاجة الى تطوير تدريس االحياء بما يتفق مع التطور العلمي والتقنـي الحاصـل الحاجة الى تطوير تدريس االحياء بما يتفق مع التطور العلمي والتقنـي الحاصـل الحاجة الى تطوير تدريس االحياء بما يتفق مع التطور العلمي والتقنـي الحاصـل الحاجة الى تطوير تدريس االحياء بما يتفق مع التطور العلمي والتقنـي الحاصـل  ....٣٣٣٣

 ....في عصرنا هذافي عصرنا هذافي عصرنا هذافي عصرنا هذا



���� ��آ� ا	���ث ا	������   ا	�د ا	���� ���
����� وا	

 
اهتمام وزارة التربية والتربويين في العراق في تطوير طرائق التدريس وتحديثها اهتمام وزارة التربية والتربويين في العراق في تطوير طرائق التدريس وتحديثها اهتمام وزارة التربية والتربويين في العراق في تطوير طرائق التدريس وتحديثها اهتمام وزارة التربية والتربويين في العراق في تطوير طرائق التدريس وتحديثها  ....٤٤٤٤

لتفكير في استعمال انموذج الندا ومعرفة مدى انسـجامه مـع لتفكير في استعمال انموذج الندا ومعرفة مدى انسـجامه مـع لتفكير في استعمال انموذج الندا ومعرفة مدى انسـجامه مـع لتفكير في استعمال انموذج الندا ومعرفة مدى انسـجامه مـع مما اعطى اهمية لمما اعطى اهمية لمما اعطى اهمية لمما اعطى اهمية ل
 ....خصائص المتعلم العراقي ومادة االحياءخصائص المتعلم العراقي ومادة االحياءخصائص المتعلم العراقي ومادة االحياءخصائص المتعلم العراقي ومادة االحياء

اختيار متغير التحصيل بوصفه متغير تابع وبوصفه ناتج اساسي ينظر اليـه باهميـة اختيار متغير التحصيل بوصفه متغير تابع وبوصفه ناتج اساسي ينظر اليـه باهميـة اختيار متغير التحصيل بوصفه متغير تابع وبوصفه ناتج اساسي ينظر اليـه باهميـة اختيار متغير التحصيل بوصفه متغير تابع وبوصفه ناتج اساسي ينظر اليـه باهميـة  ....٥٥٥٥
بالغة في العراق وضروري في تدريس االحياء في التعليم الثانوي ولمـا لـه مـن بالغة في العراق وضروري في تدريس االحياء في التعليم الثانوي ولمـا لـه مـن بالغة في العراق وضروري في تدريس االحياء في التعليم الثانوي ولمـا لـه مـن بالغة في العراق وضروري في تدريس االحياء في التعليم الثانوي ولمـا لـه مـن 

        ).).).).العقليالعقليالعقليالعقلي((((بة المعرفي بة المعرفي بة المعرفي بة المعرفي اهمية في رفع مستوى الطلاهمية في رفع مستوى الطلاهمية في رفع مستوى الطلاهمية في رفع مستوى الطل
        هدف البحثهدف البحثهدف البحثهدف البحث

        ----::::يهدف البحث الحالي الى تعرف يهدف البحث الحالي الى تعرف يهدف البحث الحالي الى تعرف يهدف البحث الحالي الى تعرف         
        أثر أنموذج الندا في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياءأثر أنموذج الندا في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياءأثر أنموذج الندا في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياءأثر أنموذج الندا في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياء    ----

        فرضية البحثفرضية البحثفرضية البحثفرضية البحث
        ----::::لتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية االتيةلتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية االتيةلتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية االتيةلتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية االتية        

توسط درجـات الطالبـات توسط درجـات الطالبـات توسط درجـات الطالبـات توسط درجـات الطالبـات بين مبين مبين مبين م) ) ) ) ٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥((((اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة     ----
الالتي يدرسن مادة االحياء وفق انموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن الالتي يدرسن مادة االحياء وفق انموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن الالتي يدرسن مادة االحياء وفق انموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن الالتي يدرسن مادة االحياء وفق انموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن 

        ....المادة نفسها وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيليالمادة نفسها وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيليالمادة نفسها وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيليالمادة نفسها وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي
        
        

        ::::حدود البحثحدود البحثحدود البحثحدود البحث
        ----::::يقتصر البحث الحالي علىيقتصر البحث الحالي علىيقتصر البحث الحالي علىيقتصر البحث الحالي على        

مديريـة تربيـة مديريـة تربيـة مديريـة تربيـة مديريـة تربيـة ((((بغـداد بغـداد بغـداد بغـداد ////طالبات الصف الخامس االعدادي في اعدادية المعتصم للبنـاتطالبات الصف الخامس االعدادي في اعدادية المعتصم للبنـاتطالبات الصف الخامس االعدادي في اعدادية المعتصم للبنـاتطالبات الصف الخامس االعدادي في اعدادية المعتصم للبنـات ....١١١١
 ).).).).الكرخالكرخالكرخالكرخ

 ....الفصول الخمسة االولى من كتاب االحياء للصف الخامس العلميالفصول الخمسة االولى من كتاب االحياء للصف الخامس العلميالفصول الخمسة االولى من كتاب االحياء للصف الخامس العلميالفصول الخمسة االولى من كتاب االحياء للصف الخامس العلمي ....٢٢٢٢
 ....٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣----٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢الفصالن الدراسيان االول والثاني من العام الدراسي الفصالن الدراسيان االول والثاني من العام الدراسي الفصالن الدراسيان االول والثاني من العام الدراسي الفصالن الدراسيان االول والثاني من العام الدراسي  .٣

        تحديد المصطلحاتتحديد المصطلحاتتحديد المصطلحاتتحديد المصطلحات
            Teaching Modelاالنموذج التعليمي االنموذج التعليمي االنموذج التعليمي االنموذج التعليمي 

        ....هناك عدة تعاريف للنماذج التعليمية ومن ابرزهاهناك عدة تعاريف للنماذج التعليمية ومن ابرزهاهناك عدة تعاريف للنماذج التعليمية ومن ابرزهاهناك عدة تعاريف للنماذج التعليمية ومن ابرزها
 _ _ _ _))))Jones et.al,1980 ( ( ( ( خطة او تصميم الستراتيجية ذات خطوات معينـة يمكـن للمـدرس خطة او تصميم الستراتيجية ذات خطوات معينـة يمكـن للمـدرس خطة او تصميم الستراتيجية ذات خطوات معينـة يمكـن للمـدرس خطة او تصميم الستراتيجية ذات خطوات معينـة يمكـن للمـدرس

        ) ) ) ) Jones et.al,1980,p321((((. . . . توجيه تدريس موضوع ماتوجيه تدريس موضوع ماتوجيه تدريس موضوع ماتوجيه تدريس موضوع ما    استخدامها بهدفاستخدامها بهدفاستخدامها بهدفاستخدامها بهدف
 _ _ _ _))))Joyce &Weil,1986 ( ( ( ( مجموعة من المبادئ والتعميمات والخبرات التجريبية التي تؤكد مجموعة من المبادئ والتعميمات والخبرات التجريبية التي تؤكد مجموعة من المبادئ والتعميمات والخبرات التجريبية التي تؤكد مجموعة من المبادئ والتعميمات والخبرات التجريبية التي تؤكد

        وتستخلصوتستخلصوتستخلصوتستخلص
 Joyce .(.(.(.(ت والكفـاءاتت والكفـاءاتت والكفـاءاتت والكفـاءاتاالوضاع والشروط التي يكتسـب فيهـا المـتعلم بعـض المهـارااالوضاع والشروط التي يكتسـب فيهـا المـتعلم بعـض المهـارااالوضاع والشروط التي يكتسـب فيهـا المـتعلم بعـض المهـارااالوضاع والشروط التي يكتسـب فيهـا المـتعلم بعـض المهـارا            

&Weil,1986,p217(((( 
 _ _ _ _))))Mayer,1989 ( ( ( (تعلمية تعتمد نظريات التعلم المعرفية وتستخدم لتحسين تعلمية تعتمد نظريات التعلم المعرفية وتستخدم لتحسين تعلمية تعتمد نظريات التعلم المعرفية وتستخدم لتحسين تعلمية تعتمد نظريات التعلم المعرفية وتستخدم لتحسين     ----تقنية تعليميةتقنية تعليميةتقنية تعليميةتقنية تعليمية

        ))))Mayer,1989,p43. (. (. (. (العلميةالعلميةالعلميةالعلمية    فهم الطلبة للتفسيراتفهم الطلبة للتفسيراتفهم الطلبة للتفسيراتفهم الطلبة للتفسيرات
توظيف لحركات متتابعة يتبعها المعلم في معالجة بنية المـادة التعليميـة توظيف لحركات متتابعة يتبعها المعلم في معالجة بنية المـادة التعليميـة توظيف لحركات متتابعة يتبعها المعلم في معالجة بنية المـادة التعليميـة توظيف لحركات متتابعة يتبعها المعلم في معالجة بنية المـادة التعليميـة ) ) ) ) ١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥ملحم،ملحم،ملحم،ملحم،((((_ _ _ _ 

 ))))٨٨٨٨،ص،ص،ص،ص١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥ملحم،ملحم،ملحم،ملحم،((((    ....متعلمينمتعلمينمتعلمينمتعلمينالمقدمة للالمقدمة للالمقدمة للالمقدمة لل
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خطة يمكن استخدامها في تنظيم عمـل المعلـم ومهاراتـه مـن مـواد خطة يمكن استخدامها في تنظيم عمـل المعلـم ومهاراتـه مـن مـواد خطة يمكن استخدامها في تنظيم عمـل المعلـم ومهاراتـه مـن مـواد خطة يمكن استخدامها في تنظيم عمـل المعلـم ومهاراتـه مـن مـواد ) ) ) ) ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨قطامي،قطامي،قطامي،قطامي،((((_ _ _ _ 

 ))))٣٢٣٢٣٢٣٢،ص،ص،ص،ص١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨قطامي،قطامي،قطامي،قطامي،((((وخبرات تعليمية وتدريسية وخبرات تعليمية وتدريسية وخبرات تعليمية وتدريسية وخبرات تعليمية وتدريسية 
االستراتيجيات التي يوظفها المعلم في الموقف التعليمي بهدف االستراتيجيات التي يوظفها المعلم في الموقف التعليمي بهدف االستراتيجيات التي يوظفها المعلم في الموقف التعليمي بهدف االستراتيجيات التي يوظفها المعلم في الموقف التعليمي بهدف ) ) ) ) ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨قطامي ونايفة،قطامي ونايفة،قطامي ونايفة،قطامي ونايفة،((((_ _ _ _ 

        تحقيق نواتج تعليميةتحقيق نواتج تعليميةتحقيق نواتج تعليميةتحقيق نواتج تعليمية
فيها الى افتراضات يقوم عليها االنمـوذج ويتحـدد فيـه دور المعلـم فيها الى افتراضات يقوم عليها االنمـوذج ويتحـدد فيـه دور المعلـم فيها الى افتراضات يقوم عليها االنمـوذج ويتحـدد فيـه دور المعلـم فيها الى افتراضات يقوم عليها االنمـوذج ويتحـدد فيـه دور المعلـم لدى الطلبة مستندة لدى الطلبة مستندة لدى الطلبة مستندة لدى الطلبة مستندة             

 ))))٣٦٣٦٣٦٣٦،ص،ص،ص،ص١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨قطامي ونايفة،قطامي ونايفة،قطامي ونايفة،قطامي ونايفة،. (. (. (. (والطالب واسلوب التقويموالطالب واسلوب التقويموالطالب واسلوب التقويموالطالب واسلوب التقويم
        

        التعريف االجرائيالتعريف االجرائيالتعريف االجرائيالتعريف االجرائي
ستراتيجيات وظفها الباحث لتدريس مادة االحياء لمرحلـة الخـامس العلمـي فـي ستراتيجيات وظفها الباحث لتدريس مادة االحياء لمرحلـة الخـامس العلمـي فـي ستراتيجيات وظفها الباحث لتدريس مادة االحياء لمرحلـة الخـامس العلمـي فـي ستراتيجيات وظفها الباحث لتدريس مادة االحياء لمرحلـة الخـامس العلمـي فـي         

نظيم المعرفة لديهن نظيم المعرفة لديهن نظيم المعرفة لديهن نظيم المعرفة لديهن تتتت((((تعلمية تعلمية تعلمية تعلمية     ----الموقف التعليمي داخل الصف بهدف تحقيق نواتج تعليميةالموقف التعليمي داخل الصف بهدف تحقيق نواتج تعليميةالموقف التعليمي داخل الصف بهدف تحقيق نواتج تعليميةالموقف التعليمي داخل الصف بهدف تحقيق نواتج تعليمية
اكتشـاف موجـة، الشـرح والتوضـيح، المزاوجـه اكتشـاف موجـة، الشـرح والتوضـيح، المزاوجـه اكتشـاف موجـة، الشـرح والتوضـيح، المزاوجـه اكتشـاف موجـة، الشـرح والتوضـيح، المزاوجـه ((((واستكشافها، مستندا على انمـوذج النـدا واستكشافها، مستندا على انمـوذج النـدا واستكشافها، مستندا على انمـوذج النـدا واستكشافها، مستندا على انمـوذج النـدا 

        ))))واالشتراكواالشتراكواالشتراكواالشتراك
             Achievementالتحصيل التحصيل التحصيل التحصيل  •

        - - - - ::::انتقى الباحث التعاريف االتيةانتقى الباحث التعاريف االتيةانتقى الباحث التعاريف االتيةانتقى الباحث التعاريف االتية
 _ _ _ _))))Chaplin,1971 ( ( ( ( مستوى االنجاز الذي يصل اليه المتعلم في العمل المدرسي وتقاس مستوى االنجاز الذي يصل اليه المتعلم في العمل المدرسي وتقاس مستوى االنجاز الذي يصل اليه المتعلم في العمل المدرسي وتقاس مستوى االنجاز الذي يصل اليه المتعلم في العمل المدرسي وتقاس

        ))))Chaplin,1971,p5.  (.  (.  (.  (المعلمينالمعلمينالمعلمينالمعلمينباالختبارات اوتقديرات باالختبارات اوتقديرات باالختبارات اوتقديرات باالختبارات اوتقديرات 
 _ _ _ _))))Webster,1971 ( ( ( ( انجاز او اداء الطالـب داخـل الصـف لعمـل مـا مـن الناحيـة الكميـة انجاز او اداء الطالـب داخـل الصـف لعمـل مـا مـن الناحيـة الكميـة انجاز او اداء الطالـب داخـل الصـف لعمـل مـا مـن الناحيـة الكميـة انجاز او اداء الطالـب داخـل الصـف لعمـل مـا مـن الناحيـة الكميـة

 ))))Webster,1971,p16. (. (. (. (والنوعية وخالل مدة محدودةوالنوعية وخالل مدة محدودةوالنوعية وخالل مدة محدودةوالنوعية وخالل مدة محدودة
 _ _ _ _))))Good,1973 ( ( ( ( مدى االتقان في اداء المهارة او المعارف المكتسبة وهو ايضا مجموعة مدى االتقان في اداء المهارة او المعارف المكتسبة وهو ايضا مجموعة مدى االتقان في اداء المهارة او المعارف المكتسبة وهو ايضا مجموعة مدى االتقان في اداء المهارة او المعارف المكتسبة وهو ايضا مجموعة

        من المعارفمن المعارفمن المعارفمن المعارف
يكتسبها الطالب نتيجة تعلمه موضـوعات دراسـية معينـة وتقـاس مـن يكتسبها الطالب نتيجة تعلمه موضـوعات دراسـية معينـة وتقـاس مـن يكتسبها الطالب نتيجة تعلمه موضـوعات دراسـية معينـة وتقـاس مـن يكتسبها الطالب نتيجة تعلمه موضـوعات دراسـية معينـة وتقـاس مـن والمهارات التي والمهارات التي والمهارات التي والمهارات التي             

 ))))Good,1973,p7. (. (. (. (خالل الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار التحصيلخالل الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار التحصيلخالل الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار التحصيلخالل الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار التحصيل
 _ _ _ _))))Page,1977 ( ( ( ( االنجاز الذي يقاس بسلسلة من االختبارات التربوية المقننة ويستعمل في االنجاز الذي يقاس بسلسلة من االختبارات التربوية المقننة ويستعمل في االنجاز الذي يقاس بسلسلة من االختبارات التربوية المقننة ويستعمل في االنجاز الذي يقاس بسلسلة من االختبارات التربوية المقننة ويستعمل في

 ))))Page,1977,p10. (. (. (. (االنجاز في المواد الدراسيةاالنجاز في المواد الدراسيةاالنجاز في المواد الدراسيةاالنجاز في المواد الدراسية    االغلب لوصفاالغلب لوصفاالغلب لوصفاالغلب لوصف
 _ _ _ _))))Brown,1981 ( ( ( ( المعرفة والفهم والمهارات التي اكتسبها المتعلم نتيجة خبـرات تربويـة المعرفة والفهم والمهارات التي اكتسبها المتعلم نتيجة خبـرات تربويـة المعرفة والفهم والمهارات التي اكتسبها المتعلم نتيجة خبـرات تربويـة المعرفة والفهم والمهارات التي اكتسبها المتعلم نتيجة خبـرات تربويـة

        ....محددةمحددةمحددةمحددة
            ))))Brown,1981,p16(((( 
ذلك المستوى الـذي وصـل اليـه التلميـذ فـي تحصـيله المـواد الدراسـية ذلك المستوى الـذي وصـل اليـه التلميـذ فـي تحصـيله المـواد الدراسـية ذلك المستوى الـذي وصـل اليـه التلميـذ فـي تحصـيله المـواد الدراسـية ذلك المستوى الـذي وصـل اليـه التلميـذ فـي تحصـيله المـواد الدراسـية ) ) ) ) ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١عبادة، عبادة، عبادة، عبادة، ((((_ _ _ _ 
        ))))١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩،ص،ص،ص،ص٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١عبادة، عبادة، عبادة، عبادة، ((((

        التعريف االجرائيالتعريف االجرائيالتعريف االجرائيالتعريف االجرائي
فـي موضـوعات فـي موضـوعات فـي موضـوعات فـي موضـوعات     ----مجموعتـا البحـثمجموعتـا البحـثمجموعتـا البحـثمجموعتـا البحـث    ----مس العلمـيمس العلمـيمس العلمـيمس العلمـياالنجاز المعرفي لطالبات الخـااالنجاز المعرفي لطالبات الخـااالنجاز المعرفي لطالبات الخـااالنجاز المعرفي لطالبات الخـا        

التي درست التي درست التي درست التي درست ) ) ) ) التغذية والهضم، النقل، التنفس، االخراج، الحركةالتغذية والهضم، النقل، التنفس، االخراج، الحركةالتغذية والهضم، النقل، التنفس، االخراج، الحركةالتغذية والهضم، النقل، التنفس، االخراج، الحركة((((االحياء الفصول الخمس االحياء الفصول الخمس االحياء الفصول الخمس االحياء الفصول الخمس 
لهم مقدرة بالدرجات التي يحصلون عليها في االختبار المعرفي البعدي المعـد مـن قبـل لهم مقدرة بالدرجات التي يحصلون عليها في االختبار المعرفي البعدي المعـد مـن قبـل لهم مقدرة بالدرجات التي يحصلون عليها في االختبار المعرفي البعدي المعـد مـن قبـل لهم مقدرة بالدرجات التي يحصلون عليها في االختبار المعرفي البعدي المعـد مـن قبـل 

        ....الباحثالباحثالباحثالباحث
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        الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 
        ))))خلفية نظرية دراسات سابقةخلفية نظرية دراسات سابقةخلفية نظرية دراسات سابقةخلفية نظرية دراسات سابقة((((

        
شك ان الطلبة يختلفون في مقدار استعدادهم لتعلم موضوع ما ومدى تقبلهم له شك ان الطلبة يختلفون في مقدار استعدادهم لتعلم موضوع ما ومدى تقبلهم له شك ان الطلبة يختلفون في مقدار استعدادهم لتعلم موضوع ما ومدى تقبلهم له شك ان الطلبة يختلفون في مقدار استعدادهم لتعلم موضوع ما ومدى تقبلهم له الالالال        

وهذا راجع الى اختالفهم فـي النمـو العقلـي والنفسـي واالجتمـاعي فضـال عـن التنـوع وهذا راجع الى اختالفهم فـي النمـو العقلـي والنفسـي واالجتمـاعي فضـال عـن التنـوع وهذا راجع الى اختالفهم فـي النمـو العقلـي والنفسـي واالجتمـاعي فضـال عـن التنـوع وهذا راجع الى اختالفهم فـي النمـو العقلـي والنفسـي واالجتمـاعي فضـال عـن التنـوع 
الحاصل في طرق تفكيرهم ورغبتهم لتعلم ذلك الموضوع فلذلك ظهرت نمـاذج تعليميـة الحاصل في طرق تفكيرهم ورغبتهم لتعلم ذلك الموضوع فلذلك ظهرت نمـاذج تعليميـة الحاصل في طرق تفكيرهم ورغبتهم لتعلم ذلك الموضوع فلذلك ظهرت نمـاذج تعليميـة الحاصل في طرق تفكيرهم ورغبتهم لتعلم ذلك الموضوع فلذلك ظهرت نمـاذج تعليميـة 

. . . . ية والتعليم لزيادة فهم عملية التعلم وتفعيلهاية والتعليم لزيادة فهم عملية التعلم وتفعيلهاية والتعليم لزيادة فهم عملية التعلم وتفعيلهاية والتعليم لزيادة فهم عملية التعلم وتفعيلهامختلفة تتعلق برغبة المختصين بشؤون التربمختلفة تتعلق برغبة المختصين بشؤون التربمختلفة تتعلق برغبة المختصين بشؤون التربمختلفة تتعلق برغبة المختصين بشؤون الترب
والنماذج التعليمية بالرغم من اختالفها تجمعها قواسـم مشـتركة بكونهـا مصـدر للتفاعـل والنماذج التعليمية بالرغم من اختالفها تجمعها قواسـم مشـتركة بكونهـا مصـدر للتفاعـل والنماذج التعليمية بالرغم من اختالفها تجمعها قواسـم مشـتركة بكونهـا مصـدر للتفاعـل والنماذج التعليمية بالرغم من اختالفها تجمعها قواسـم مشـتركة بكونهـا مصـدر للتفاعـل 
االجتماعي داخل الصف وكمصدر للخبرات الشخصية ومعالجة المعلومات وتعديل السلوك االجتماعي داخل الصف وكمصدر للخبرات الشخصية ومعالجة المعلومات وتعديل السلوك االجتماعي داخل الصف وكمصدر للخبرات الشخصية ومعالجة المعلومات وتعديل السلوك االجتماعي داخل الصف وكمصدر للخبرات الشخصية ومعالجة المعلومات وتعديل السلوك 

ولما كان انموذج النـدا ولما كان انموذج النـدا ولما كان انموذج النـدا ولما كان انموذج النـدا     ))))Joyes&Weil,1986,P8-10.(.(.(.(للمتعلمين وفقا الستراتيجيات معينةللمتعلمين وفقا الستراتيجيات معينةللمتعلمين وفقا الستراتيجيات معينةللمتعلمين وفقا الستراتيجيات معينة
        ....هو المتغير االساسي في البحث الحالي فان الباحث سيتناوله بالعرض والتحليل الموجزهو المتغير االساسي في البحث الحالي فان الباحث سيتناوله بالعرض والتحليل الموجزهو المتغير االساسي في البحث الحالي فان الباحث سيتناوله بالعرض والتحليل الموجزهو المتغير االساسي في البحث الحالي فان الباحث سيتناوله بالعرض والتحليل الموجز

        
        ****Landa Modelانموذج الندا انموذج الندا انموذج الندا انموذج الندا     ----

        هناك ثالث استراتيجيات تتدرج كاالتي في انموذج الندا هناك ثالث استراتيجيات تتدرج كاالتي في انموذج الندا هناك ثالث استراتيجيات تتدرج كاالتي في انموذج الندا هناك ثالث استراتيجيات تتدرج كاالتي في انموذج الندا         
 Guided discoveryاالكتشاف الموجه االكتشاف الموجه االكتشاف الموجه االكتشاف الموجه  - - - - ١١١١
  Expoitory teachingالشرح والتوضيح الشرح والتوضيح الشرح والتوضيح الشرح والتوضيح  - - - - ٢٢٢٢
 Combination approach) ) ) ) تفعيلتفعيلتفعيلتفعيل((((اوجة واالشتراك اوجة واالشتراك اوجة واالشتراك اوجة واالشتراك المزالمزالمزالمز - - - - ٣٣٣٣

وهذه الستراتيجيات تسير بخطوات متسلسلة تساعد في حل أي مشكلة علمية مع بعـض وهذه الستراتيجيات تسير بخطوات متسلسلة تساعد في حل أي مشكلة علمية مع بعـض وهذه الستراتيجيات تسير بخطوات متسلسلة تساعد في حل أي مشكلة علمية مع بعـض وهذه الستراتيجيات تسير بخطوات متسلسلة تساعد في حل أي مشكلة علمية مع بعـض 
التلميحات والشرح والتعريف من قبل المدرس للحفاظ علـى الوقـت والتاكـد مـن بعـض التلميحات والشرح والتعريف من قبل المدرس للحفاظ علـى الوقـت والتاكـد مـن بعـض التلميحات والشرح والتعريف من قبل المدرس للحفاظ علـى الوقـت والتاكـد مـن بعـض التلميحات والشرح والتعريف من قبل المدرس للحفاظ علـى الوقـت والتاكـد مـن بعـض 

وات وات وات وات القواعد المعرفية الشائعة وذلك لغرض مراجعة الدرس او الموضـوع وهـذه الخطـالقواعد المعرفية الشائعة وذلك لغرض مراجعة الدرس او الموضـوع وهـذه الخطـالقواعد المعرفية الشائعة وذلك لغرض مراجعة الدرس او الموضـوع وهـذه الخطـالقواعد المعرفية الشائعة وذلك لغرض مراجعة الدرس او الموضـوع وهـذه الخطـ
        ----::::هي هي هي هي 

االكتشاف الموجه بعد االكتشاف الحر، التركيز على ما يكتشفه الطلبة وتحويله الى تركيب االكتشاف الموجه بعد االكتشاف الحر، التركيز على ما يكتشفه الطلبة وتحويله الى تركيب االكتشاف الموجه بعد االكتشاف الحر، التركيز على ما يكتشفه الطلبة وتحويله الى تركيب االكتشاف الموجه بعد االكتشاف الحر، التركيز على ما يكتشفه الطلبة وتحويله الى تركيب 
منطقي معقول يتالئم مع مستوى الطلبة، التطبيق، ومن ثم تعميم الطريقة بعد تطبيقها، منطقي معقول يتالئم مع مستوى الطلبة، التطبيق، ومن ثم تعميم الطريقة بعد تطبيقها، منطقي معقول يتالئم مع مستوى الطلبة، التطبيق، ومن ثم تعميم الطريقة بعد تطبيقها، منطقي معقول يتالئم مع مستوى الطلبة، التطبيق، ومن ثم تعميم الطريقة بعد تطبيقها، 
االلية في العمل، تكرار الخطوات السابقة للوصـول بالطلبـة الـى المسـتوى المطلـوب او االلية في العمل، تكرار الخطوات السابقة للوصـول بالطلبـة الـى المسـتوى المطلـوب او االلية في العمل، تكرار الخطوات السابقة للوصـول بالطلبـة الـى المسـتوى المطلـوب او االلية في العمل، تكرار الخطوات السابقة للوصـول بالطلبـة الـى المسـتوى المطلـوب او 

        ))))Reigeluth,1999,p200. (. (. (. (ههههالمخطط لالمخطط لالمخطط لالمخطط ل
        تصنيف الندا للعملياتتصنيف الندا للعملياتتصنيف الندا للعملياتتصنيف الندا للعمليات    ----

        ----::::يصنف الندا العمليات الىيصنف الندا العمليات الىيصنف الندا العمليات الىيصنف الندا العمليات الى        
        motor operation) ) ) ) مهاريهمهاريهمهاريهمهاريه((((عمليات حركية عمليات حركية عمليات حركية عمليات حركية  ----    أأأأ

                                                 
صاحب انموذج الند هو الروسي ايف الندا نال شهادة الدكتوراه في موسكو وعمل في جامعة كولومبيا ورئيس  *

 منظمة الندا في نيويورك
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ويغيــر مــن شــكله او هيئتــه او ويغيــر مــن شــكله او هيئتــه او ويغيــر مــن شــكله او هيئتــه او ويغيــر مــن شــكله او هيئتــه او ) ) ) ) مــاديمــاديمــاديمــادي((((يســتطيع المــتعلم ان يكــون أي شــيء ملمــوس يســتطيع المــتعلم ان يكــون أي شــيء ملمــوس يســتطيع المــتعلم ان يكــون أي شــيء ملمــوس يســتطيع المــتعلم ان يكــون أي شــيء ملمــوس 

خصائصــه ويطلــق علــى هــذه العمليــات الحركيــة االجرائيــة وان هــذه العمليــات يمكــن خصائصــه ويطلــق علــى هــذه العمليــات الحركيــة االجرائيــة وان هــذه العمليــات يمكــن خصائصــه ويطلــق علــى هــذه العمليــات الحركيــة االجرائيــة وان هــذه العمليــات يمكــن خصائصــه ويطلــق علــى هــذه العمليــات الحركيــة االجرائيــة وان هــذه العمليــات يمكــن 
ظتها من قبل مالحظ او متعلم اخر كما يمكن ان يكون المتعلم المؤدي لهذه المهارة ظتها من قبل مالحظ او متعلم اخر كما يمكن ان يكون المتعلم المؤدي لهذه المهارة ظتها من قبل مالحظ او متعلم اخر كما يمكن ان يكون المتعلم المؤدي لهذه المهارة ظتها من قبل مالحظ او متعلم اخر كما يمكن ان يكون المتعلم المؤدي لهذه المهارة مالحمالحمالحمالح

        ....على علم بمدى تقدمه واتقانه للمهارة ويمن الحصول على المعلومات الضرورية حولهاعلى علم بمدى تقدمه واتقانه للمهارة ويمن الحصول على المعلومات الضرورية حولهاعلى علم بمدى تقدمه واتقانه للمهارة ويمن الحصول على المعلومات الضرورية حولهاعلى علم بمدى تقدمه واتقانه للمهارة ويمن الحصول على المعلومات الضرورية حولها
        

     Cognitive operation) ) ) ) عقليةعقليةعقليةعقلية((((عمليات معرفية عمليات معرفية عمليات معرفية عمليات معرفية     ----بببب
في التصـور المـادي لـذلك في التصـور المـادي لـذلك في التصـور المـادي لـذلك في التصـور المـادي لـذلك     يمكن المتعلم ان يغير الشكل المادي او هيئته بعقله أي يغيريمكن المتعلم ان يغير الشكل المادي او هيئته بعقله أي يغيريمكن المتعلم ان يغير الشكل المادي او هيئته بعقله أي يغيريمكن المتعلم ان يغير الشكل المادي او هيئته بعقله أي يغير

الشيء ويطلق على هذه العمليات المعرفية وهذه العمليـات تـدخل فـي عـدة عمليـات الشيء ويطلق على هذه العمليات المعرفية وهذه العمليـات تـدخل فـي عـدة عمليـات الشيء ويطلق على هذه العمليات المعرفية وهذه العمليـات تـدخل فـي عـدة عمليـات الشيء ويطلق على هذه العمليات المعرفية وهذه العمليـات تـدخل فـي عـدة عمليـات 
اليمكن مالحظتها من قبل المدرس او متعلم اخر او انهـم علـى معرفـة اليمكن مالحظتها من قبل المدرس او متعلم اخر او انهـم علـى معرفـة اليمكن مالحظتها من قبل المدرس او متعلم اخر او انهـم علـى معرفـة اليمكن مالحظتها من قبل المدرس او متعلم اخر او انهـم علـى معرفـة ) ) ) ) مهاريهمهاريهمهاريهمهاريه((((حركية حركية حركية حركية 

بجزء قليل منها وربما اليكونوا قادرين على اعطاء كشف عنها، وعليه يستطيع المتعلم ان بجزء قليل منها وربما اليكونوا قادرين على اعطاء كشف عنها، وعليه يستطيع المتعلم ان بجزء قليل منها وربما اليكونوا قادرين على اعطاء كشف عنها، وعليه يستطيع المتعلم ان بجزء قليل منها وربما اليكونوا قادرين على اعطاء كشف عنها، وعليه يستطيع المتعلم ان 
ــر  ــر يغي ــر يغي ــر يغي ــرات خاصــة بافتراضــاته يغي ــار وهــذه المتغي ــات واالفك ــادئ والنظري ــاهيم والمب ــرات خاصــة بافتراضــاته المف ــار وهــذه المتغي ــات واالفك ــادئ والنظري ــاهيم والمب ــرات خاصــة بافتراضــاته المف ــار وهــذه المتغي ــات واالفك ــادئ والنظري ــاهيم والمب ــرات خاصــة بافتراضــاته المف ــار وهــذه المتغي ــات واالفك ــادئ والنظري ــاهيم والمب المف

Propositions ))))Landa,1980,p168-171((((        
        
        تصنيف الندا للمعرفةتصنيف الندا للمعرفةتصنيف الندا للمعرفةتصنيف الندا للمعرفة    ----

        ----::::تتضح المعرفة عند الندا باالشكال االتيةتتضح المعرفة عند الندا باالشكال االتيةتتضح المعرفة عند الندا باالشكال االتيةتتضح المعرفة عند الندا باالشكال االتية        
            Imagesالتصورات التصورات التصورات التصورات     ----

ن ن ن ن عندما يدرك المتعلم أي شيء مادي فانه يكون تصورًا عقليًا خاص به يختلف ععندما يدرك المتعلم أي شيء مادي فانه يكون تصورًا عقليًا خاص به يختلف ععندما يدرك المتعلم أي شيء مادي فانه يكون تصورًا عقليًا خاص به يختلف ععندما يدرك المتعلم أي شيء مادي فانه يكون تصورًا عقليًا خاص به يختلف ع
        ....المتعلمين االخرين وذلك حسب مشاهدته وطريقة ادراكه لذلك الشيءالمتعلمين االخرين وذلك حسب مشاهدته وطريقة ادراكه لذلك الشيءالمتعلمين االخرين وذلك حسب مشاهدته وطريقة ادراكه لذلك الشيءالمتعلمين االخرين وذلك حسب مشاهدته وطريقة ادراكه لذلك الشيء

            Conceptsالمفاهيم المفاهيم المفاهيم المفاهيم     ----
المفهوم صيغه من صيغ المعرفة العلمية لدى المتعلم فهو يفهم ويصور من خالل المفهوم صيغه من صيغ المعرفة العلمية لدى المتعلم فهو يفهم ويصور من خالل المفهوم صيغه من صيغ المعرفة العلمية لدى المتعلم فهو يفهم ويصور من خالل المفهوم صيغه من صيغ المعرفة العلمية لدى المتعلم فهو يفهم ويصور من خالل         

        ....معرفة المتعلم بخصائصه وادراكه واستيعابه للمفهوممعرفة المتعلم بخصائصه وادراكه واستيعابه للمفهوممعرفة المتعلم بخصائصه وادراكه واستيعابه للمفهوممعرفة المتعلم بخصائصه وادراكه واستيعابه للمفهوم
            Propositionsاالفتراضات االفتراضات االفتراضات االفتراضات     ----

وعالقة ذلك الشيء المادي من قبل المتعلم باالشـياء وعالقة ذلك الشيء المادي من قبل المتعلم باالشـياء وعالقة ذلك الشيء المادي من قبل المتعلم باالشـياء وعالقة ذلك الشيء المادي من قبل المتعلم باالشـياء ادراك ومعرفة المعلومات ادراك ومعرفة المعلومات ادراك ومعرفة المعلومات ادراك ومعرفة المعلومات         
وعليه عندما يكون التعلم او اللغة اعلى من وعليه عندما يكون التعلم او اللغة اعلى من وعليه عندما يكون التعلم او اللغة اعلى من وعليه عندما يكون التعلم او اللغة اعلى من )  )  )  )  Landa,1980,p171.(.(.(.(االخرى المرتبطة به االخرى المرتبطة به االخرى المرتبطة به االخرى المرتبطة به 

المستوى الذي يكون فيـه المـتعلم فسـوف يكـون هنـاك  فشـل فـي االتصـال الن هنـا المستوى الذي يكون فيـه المـتعلم فسـوف يكـون هنـاك  فشـل فـي االتصـال الن هنـا المستوى الذي يكون فيـه المـتعلم فسـوف يكـون هنـاك  فشـل فـي االتصـال الن هنـا المستوى الذي يكون فيـه المـتعلم فسـوف يكـون هنـاك  فشـل فـي االتصـال الن هنـا 
وف يحصل تعلـم او وف يحصل تعلـم او وف يحصل تعلـم او وف يحصل تعلـم او المتعلمين يحتاجون الى التنازع مع تصوراتهم وتفكيرهم ومن ثم سالمتعلمين يحتاجون الى التنازع مع تصوراتهم وتفكيرهم ومن ثم سالمتعلمين يحتاجون الى التنازع مع تصوراتهم وتفكيرهم ومن ثم سالمتعلمين يحتاجون الى التنازع مع تصوراتهم وتفكيرهم ومن ثم س

سوف يحصل او يكون هناك نجاح مؤقت او ظاهري فالمتعلم قد يحفـظ مفهـوم معـين سوف يحصل او يكون هناك نجاح مؤقت او ظاهري فالمتعلم قد يحفـظ مفهـوم معـين سوف يحصل او يكون هناك نجاح مؤقت او ظاهري فالمتعلم قد يحفـظ مفهـوم معـين سوف يحصل او يكون هناك نجاح مؤقت او ظاهري فالمتعلم قد يحفـظ مفهـوم معـين 
        ....ولكن قد اليعرف عالقته بالمفاهيم االخرى او اليستطيع ان يبين الخطوات او يفهمهاولكن قد اليعرف عالقته بالمفاهيم االخرى او اليستطيع ان يبين الخطوات او يفهمهاولكن قد اليعرف عالقته بالمفاهيم االخرى او اليستطيع ان يبين الخطوات او يفهمهاولكن قد اليعرف عالقته بالمفاهيم االخرى او اليستطيع ان يبين الخطوات او يفهمها

        النظرية التنظيمية االستكشافية لالنداالنظرية التنظيمية االستكشافية لالنداالنظرية التنظيمية االستكشافية لالنداالنظرية التنظيمية االستكشافية لالندا    ----
ل مع فهم االساليب واالداء ل مع فهم االساليب واالداء ل مع فهم االساليب واالداء ل مع فهم االساليب واالداء تصُف نظرية الندا بانها نظرية التعلم واالداء فهي تتعامتصُف نظرية الندا بانها نظرية التعلم واالداء فهي تتعامتصُف نظرية الندا بانها نظرية التعلم واالداء فهي تتعامتصُف نظرية الندا بانها نظرية التعلم واالداء فهي تتعام        

وتنظيم الفعاليات العقلية بادراك واعي من خـالل تحويـل المعرفـة وتنظيم الفعاليات العقلية بادراك واعي من خـالل تحويـل المعرفـة وتنظيم الفعاليات العقلية بادراك واعي من خـالل تحويـل المعرفـة وتنظيم الفعاليات العقلية بادراك واعي من خـالل تحويـل المعرفـة ) ) ) ) العمليات االجرائيةالعمليات االجرائيةالعمليات االجرائيةالعمليات االجرائية((((
وهي تفيد المتعلم بمعرفة المعلومات او موضوع الدرس وترجمتها وهي تفيد المتعلم بمعرفة المعلومات او موضوع الدرس وترجمتها وهي تفيد المتعلم بمعرفة المعلومات او موضوع الدرس وترجمتها وهي تفيد المتعلم بمعرفة المعلومات او موضوع الدرس وترجمتها . . . . الى مهارات وقدراتالى مهارات وقدراتالى مهارات وقدراتالى مهارات وقدرات

مـن قبـل مـن قبـل مـن قبـل مـن قبـل في حل المشكالت العلمية التي تواجهة ويقترح الندا الداء فعاليات عقلية مثلى في حل المشكالت العلمية التي تواجهة ويقترح الندا الداء فعاليات عقلية مثلى في حل المشكالت العلمية التي تواجهة ويقترح الندا الداء فعاليات عقلية مثلى في حل المشكالت العلمية التي تواجهة ويقترح الندا الداء فعاليات عقلية مثلى 
        ----::::المتعلم ما يليالمتعلم ما يليالمتعلم ما يليالمتعلم ما يلي

        ----::::تفكيك المعرفة لمعالجتها بصورة افضل كما يأتيتفكيك المعرفة لمعالجتها بصورة افضل كما يأتيتفكيك المعرفة لمعالجتها بصورة افضل كما يأتيتفكيك المعرفة لمعالجتها بصورة افضل كما يأتي    ----١١١١
يتم معالجـة الموضـوعات الغامضـة والمبهمـة الـى موضـوعات مالحظـة يتم معالجـة الموضـوعات الغامضـة والمبهمـة الـى موضـوعات مالحظـة يتم معالجـة الموضـوعات الغامضـة والمبهمـة الـى موضـوعات مالحظـة يتم معالجـة الموضـوعات الغامضـة والمبهمـة الـى موضـوعات مالحظـة     ←←←←االهـداف االهـداف االهـداف االهـداف     ----أأأأ

        ....ومحسوسةومحسوسةومحسوسةومحسوسة
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يتم معالجة المهمات المعقدة الى مهمات رئيسة والى مهـارات اساسـية يتم معالجة المهمات المعقدة الى مهمات رئيسة والى مهـارات اساسـية يتم معالجة المهمات المعقدة الى مهمات رئيسة والى مهـارات اساسـية يتم معالجة المهمات المعقدة الى مهمات رئيسة والى مهـارات اساسـية         ←←←←المهمات المهمات المهمات المهمات     ----بببب

        ....مكونة لتلك المهاممكونة لتلك المهاممكونة لتلك المهاممكونة لتلك المهام
يتم معالجتها بتحويل المعرفة المعقـدة والمركبـة الـى خطـوات يتم معالجتها بتحويل المعرفة المعقـدة والمركبـة الـى خطـوات يتم معالجتها بتحويل المعرفة المعقـدة والمركبـة الـى خطـوات يتم معالجتها بتحويل المعرفة المعقـدة والمركبـة الـى خطـوات     ←←←←يب المعرفة يب المعرفة يب المعرفة يب المعرفة اسالاسالاسالاسال    ----جـجـجـجـ

        ....اساسية منظمة تنظيما منطقيااساسية منظمة تنظيما منطقيااساسية منظمة تنظيما منطقيااساسية منظمة تنظيما منطقيا
يتم معالجتها بتحويل عمليات المعرفة غير المالحظة او المحسوسة الـى يتم معالجتها بتحويل عمليات المعرفة غير المالحظة او المحسوسة الـى يتم معالجتها بتحويل عمليات المعرفة غير المالحظة او المحسوسة الـى يتم معالجتها بتحويل عمليات المعرفة غير المالحظة او المحسوسة الـى     ←←←←العمليات العمليات العمليات العمليات _ _ _ _ ءءءء

        ....عناصرها االساسية المحسوسةعناصرها االساسية المحسوسةعناصرها االساسية المحسوسةعناصرها االساسية المحسوسة
كـون كـل مـن المعرفـة كـون كـل مـن المعرفـة كـون كـل مـن المعرفـة كـون كـل مـن المعرفـة التعامل مع المعرفـة والعمليـات بصـورة تنظيميـة متوازنـة لالتعامل مع المعرفـة والعمليـات بصـورة تنظيميـة متوازنـة لالتعامل مع المعرفـة والعمليـات بصـورة تنظيميـة متوازنـة لالتعامل مع المعرفـة والعمليـات بصـورة تنظيميـة متوازنـة ل    ----٢٢٢٢

والعمليات يكمل احدهما االخر، اذ ان العمليات ليست فقط تحويل المعرفة الى مهـارات والعمليات يكمل احدهما االخر، اذ ان العمليات ليست فقط تحويل المعرفة الى مهـارات والعمليات يكمل احدهما االخر، اذ ان العمليات ليست فقط تحويل المعرفة الى مهـارات والعمليات يكمل احدهما االخر، اذ ان العمليات ليست فقط تحويل المعرفة الى مهـارات 
بل هي عملية اكتساب لهذه المعرفة واتقان المهارات ويرى الندا ان المعرفة والعلميات بل هي عملية اكتساب لهذه المعرفة واتقان المهارات ويرى الندا ان المعرفة والعلميات بل هي عملية اكتساب لهذه المعرفة واتقان المهارات ويرى الندا ان المعرفة والعلميات بل هي عملية اكتساب لهذه المعرفة واتقان المهارات ويرى الندا ان المعرفة والعلميات 

        ))))Landa,1980,p171-175. (. (. (. (يستقبلها المتعلم بحواسه ومن ثم يعكسها في عقلهيستقبلها المتعلم بحواسه ومن ثم يعكسها في عقلهيستقبلها المتعلم بحواسه ومن ثم يعكسها في عقلهيستقبلها المتعلم بحواسه ومن ثم يعكسها في عقله
        ظرية النداظرية النداظرية النداظرية الندادالالت من ندالالت من ندالالت من ندالالت من ن

        ----::::هناك بعض النقاط الرئيسة  التي يمكن ان نستدل عليها من نظرية الندا ومنهاهناك بعض النقاط الرئيسة  التي يمكن ان نستدل عليها من نظرية الندا ومنهاهناك بعض النقاط الرئيسة  التي يمكن ان نستدل عليها من نظرية الندا ومنهاهناك بعض النقاط الرئيسة  التي يمكن ان نستدل عليها من نظرية الندا ومنها        
التعلم بانها التعلم بانها التعلم بانها التعلم بانها     ----وصف الندا في نظريته طرقا خاصة بالعمليات حيث وصف عملية التعليموصف الندا في نظريته طرقا خاصة بالعمليات حيث وصف عملية التعليموصف الندا في نظريته طرقا خاصة بالعمليات حيث وصف عملية التعليموصف الندا في نظريته طرقا خاصة بالعمليات حيث وصف عملية التعليم - - - - ١١١١

تنظيم محتوى المادة الدراسية على المستوى المصغر بحيث تنظم مجموعة مفاهيم تنظيم محتوى المادة الدراسية على المستوى المصغر بحيث تنظم مجموعة مفاهيم تنظيم محتوى المادة الدراسية على المستوى المصغر بحيث تنظم مجموعة مفاهيم تنظيم محتوى المادة الدراسية على المستوى المصغر بحيث تنظم مجموعة مفاهيم 
        ....مية او فصل دراسي يدرس في شهر او شهرينمية او فصل دراسي يدرس في شهر او شهرينمية او فصل دراسي يدرس في شهر او شهرينمية او فصل دراسي يدرس في شهر او شهرينواجراءات تضمها وحدة تعليواجراءات تضمها وحدة تعليواجراءات تضمها وحدة تعليواجراءات تضمها وحدة تعلي

الستراتيجية التي يتسم بها االنموذج ودورها في ممارسة العديد من العمليات العقلية الستراتيجية التي يتسم بها االنموذج ودورها في ممارسة العديد من العمليات العقلية الستراتيجية التي يتسم بها االنموذج ودورها في ممارسة العديد من العمليات العقلية الستراتيجية التي يتسم بها االنموذج ودورها في ممارسة العديد من العمليات العقلية  - - - - ٢٢٢٢
العليا واالكتشاف الحر ثم االكتشاف الموجه واالستدالل واالستنتاج وتنظـيم المعرفـة العليا واالكتشاف الحر ثم االكتشاف الموجه واالستدالل واالستنتاج وتنظـيم المعرفـة العليا واالكتشاف الحر ثم االكتشاف الموجه واالستدالل واالستنتاج وتنظـيم المعرفـة العليا واالكتشاف الحر ثم االكتشاف الموجه واالستدالل واالستنتاج وتنظـيم المعرفـة 

كالت باتبـاع نهـج كالت باتبـاع نهـج كالت باتبـاع نهـج كالت باتبـاع نهـج في بنية المتعلم العقلية وبناء قاعدة معرفية توصله الى حل المشفي بنية المتعلم العقلية وبناء قاعدة معرفية توصله الى حل المشفي بنية المتعلم العقلية وبناء قاعدة معرفية توصله الى حل المشفي بنية المتعلم العقلية وبناء قاعدة معرفية توصله الى حل المش
تنظمي تراكمي اكتشافي وجعله يفكر بدال من استقبال المعلومات واسترجاعها وهو تنظمي تراكمي اكتشافي وجعله يفكر بدال من استقبال المعلومات واسترجاعها وهو تنظمي تراكمي اكتشافي وجعله يفكر بدال من استقبال المعلومات واسترجاعها وهو تنظمي تراكمي اكتشافي وجعله يفكر بدال من استقبال المعلومات واسترجاعها وهو 
بذلك يختلف عن اوزبل الذي يرى ان غالبية التعلم يحصل عليه المـتعلم عـن طريـق بذلك يختلف عن اوزبل الذي يرى ان غالبية التعلم يحصل عليه المـتعلم عـن طريـق بذلك يختلف عن اوزبل الذي يرى ان غالبية التعلم يحصل عليه المـتعلم عـن طريـق بذلك يختلف عن اوزبل الذي يرى ان غالبية التعلم يحصل عليه المـتعلم عـن طريـق 

 ....ويقترب من برونر في االكتشاف والتنظيمويقترب من برونر في االكتشاف والتنظيمويقترب من برونر في االكتشاف والتنظيمويقترب من برونر في االكتشاف والتنظيم. . . . تقديم معلومات جاهزة لهتقديم معلومات جاهزة لهتقديم معلومات جاهزة لهتقديم معلومات جاهزة له
المعلومات وتحليل المعرفـة واالسـس المرتبطـة المعلومات وتحليل المعرفـة واالسـس المرتبطـة المعلومات وتحليل المعرفـة واالسـس المرتبطـة المعلومات وتحليل المعرفـة واالسـس المرتبطـة     قدم تصورًا شامالً وعلميًا لمعالجةقدم تصورًا شامالً وعلميًا لمعالجةقدم تصورًا شامالً وعلميًا لمعالجةقدم تصورًا شامالً وعلميًا لمعالجة - - - - ٣٣٣٣

        ....التعلميالتعلميالتعلميالتعلمي    ----بخطوات تحليل المضمون في اختيار وتتابع المحتوى التعليميبخطوات تحليل المضمون في اختيار وتتابع المحتوى التعليميبخطوات تحليل المضمون في اختيار وتتابع المحتوى التعليميبخطوات تحليل المضمون في اختيار وتتابع المحتوى التعليمي
ــافي  - - - - ٤٤٤٤ ــيم االستكش ــي والتنظ ــيم المعرف ــين التنظ ــع ب ــة تجم ــدم نظري ــافي ق ــيم االستكش ــي والتنظ ــيم المعرف ــين التنظ ــع ب ــة تجم ــدم نظري ــافي ق ــيم االستكش ــي والتنظ ــيم المعرف ــين التنظ ــع ب ــة تجم ــدم نظري ــافي ق ــيم االستكش ــي والتنظ ــيم المعرف ــين التنظ ــع ب ــة تجم ــدم نظري ــة ((((ق ــة المعرف ــة المعرف ــة المعرف المعرف

والترابط بينهما أي وضع حدًا للجدل القائم بـين التربـويين فـي ايهمـا والترابط بينهما أي وضع حدًا للجدل القائم بـين التربـويين فـي ايهمـا والترابط بينهما أي وضع حدًا للجدل القائم بـين التربـويين فـي ايهمـا والترابط بينهما أي وضع حدًا للجدل القائم بـين التربـويين فـي ايهمـا ) ) ) ) واالستكشافواالستكشافواالستكشافواالستكشاف
ليم العلوم التنظيم المعرفي ام االستكشافي ام كالهما في اثراء تفكيـر ليم العلوم التنظيم المعرفي ام االستكشافي ام كالهما في اثراء تفكيـر ليم العلوم التنظيم المعرفي ام االستكشافي ام كالهما في اثراء تفكيـر ليم العلوم التنظيم المعرفي ام االستكشافي ام كالهما في اثراء تفكيـر اهم في تعاهم في تعاهم في تعاهم في تع

 ....المتعلمالمتعلمالمتعلمالمتعلم
انموذج يهدف الى تحليل العمليات العقلية المعقدة والمواكبـة الـى عمليـات بسـيطة انموذج يهدف الى تحليل العمليات العقلية المعقدة والمواكبـة الـى عمليـات بسـيطة انموذج يهدف الى تحليل العمليات العقلية المعقدة والمواكبـة الـى عمليـات بسـيطة انموذج يهدف الى تحليل العمليات العقلية المعقدة والمواكبـة الـى عمليـات بسـيطة  - - - - ٥٥٥٥

تجري تحت شروط محددة او غيـر محـددة وتنفـذ عبـر االستكشـاف والتحليـل التـي تجري تحت شروط محددة او غيـر محـددة وتنفـذ عبـر االستكشـاف والتحليـل التـي تجري تحت شروط محددة او غيـر محـددة وتنفـذ عبـر االستكشـاف والتحليـل التـي تجري تحت شروط محددة او غيـر محـددة وتنفـذ عبـر االستكشـاف والتحليـل التـي 
 ....ف عن كفاءة المتعلمف عن كفاءة المتعلمف عن كفاءة المتعلمف عن كفاءة المتعلموالكشوالكشوالكشوالكش) ) ) ) المعرفي واالستكشافيالمعرفي واالستكشافيالمعرفي واالستكشافيالمعرفي واالستكشافي((((تعكس التنظيم تعكس التنظيم تعكس التنظيم تعكس التنظيم 

        

        ����                                                                                                                                 درا@�ت @��?� 
اجريت في الفترة االخيرة دراسات حول النماذج التعليمية ولكنهـا اقتصـرت علـى اجريت في الفترة االخيرة دراسات حول النماذج التعليمية ولكنهـا اقتصـرت علـى اجريت في الفترة االخيرة دراسات حول النماذج التعليمية ولكنهـا اقتصـرت علـى اجريت في الفترة االخيرة دراسات حول النماذج التعليمية ولكنهـا اقتصـرت علـى         

تينســون، وهيلــدا تايــا، وكلوزمــاير، وجانيــه، وفــان هــل، وكمــب، وديــك تينســون، وهيلــدا تايــا، وكلوزمــاير، وجانيــه، وفــان هــل، وكمــب، وديــك تينســون، وهيلــدا تايــا، وكلوزمــاير، وجانيــه، وفــان هــل، وكمــب، وديــك تينســون، وهيلــدا تايــا، وكلوزمــاير، وجانيــه، وفــان هــل، وكمــب، وديــك     ----انمــوذج ميــرلانمــوذج ميــرلانمــوذج ميــرلانمــوذج ميــرل
البحـث اال الدراسـات االتيـة التـي قـد تكـون البحـث اال الدراسـات االتيـة التـي قـد تكـون البحـث اال الدراسـات االتيـة التـي قـد تكـون البحـث اال الدراسـات االتيـة التـي قـد تكـون الخ ولكن انموذج الندا لم تتناولـه بالخ ولكن انموذج الندا لم تتناولـه بالخ ولكن انموذج الندا لم تتناولـه بالخ ولكن انموذج الندا لم تتناولـه ب............وكاريوكاريوكاريوكاري

        ----::::مشابهة للبحث الحاليمشابهة للبحث الحاليمشابهة للبحث الحاليمشابهة للبحث الحالي
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اجريت الدراسة في العراق وهدفت الى بناء انموذج في التصميم اجريت الدراسة في العراق وهدفت الى بناء انموذج في التصميم اجريت الدراسة في العراق وهدفت الى بناء انموذج في التصميم اجريت الدراسة في العراق وهدفت الى بناء انموذج في التصميم : : : : ١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦دراسة االمام دراسة االمام دراسة االمام دراسة االمام     ----

التعلمي لقواعد التكوين التشكيلي باالستناد الى نظرية الندا، وفاعلية االنموذج التعلمي لقواعد التكوين التشكيلي باالستناد الى نظرية الندا، وفاعلية االنموذج التعلمي لقواعد التكوين التشكيلي باالستناد الى نظرية الندا، وفاعلية االنموذج التعلمي لقواعد التكوين التشكيلي باالستناد الى نظرية الندا، وفاعلية االنموذج     ----التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي
) ) ) ) ٣٣٣٣((((طالب وطالبة قسموا الـى طالب وطالبة قسموا الـى طالب وطالبة قسموا الـى طالب وطالبة قسموا الـى ) ) ) ) ٥٤٥٤٥٤٥٤((((عينة الدراسة من عينة الدراسة من عينة الدراسة من عينة الدراسة من     واستبقاء اثره في التعلم، وتكونتواستبقاء اثره في التعلم، وتكونتواستبقاء اثره في التعلم، وتكونتواستبقاء اثره في التعلم، وتكونت

مجموعات متكافئة، واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انموذج مجموعات متكافئة، واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انموذج مجموعات متكافئة، واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انموذج مجموعات متكافئة، واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انموذج 
الندا فـي االختبـار التحصـيلي والقـدرة علـى تحليـل االعمـال الفنيـة علـى المجمـوعتين الندا فـي االختبـار التحصـيلي والقـدرة علـى تحليـل االعمـال الفنيـة علـى المجمـوعتين الندا فـي االختبـار التحصـيلي والقـدرة علـى تحليـل االعمـال الفنيـة علـى المجمـوعتين الندا فـي االختبـار التحصـيلي والقـدرة علـى تحليـل االعمـال الفنيـة علـى المجمـوعتين 

        ))))١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠----١١١١، ، ، ، ١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦االمام، االمام، االمام، االمام، . (. (. (. (الضابطتينالضابطتينالضابطتينالضابطتين
    ----يت الدراسة في العراق ايضا وهدفت الى بناء انموذج تعليمييت الدراسة في العراق ايضا وهدفت الى بناء انموذج تعليمييت الدراسة في العراق ايضا وهدفت الى بناء انموذج تعليمييت الدراسة في العراق ايضا وهدفت الى بناء انموذج تعليمياجراجراجراجر    ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨دراسة الجلبي دراسة الجلبي دراسة الجلبي دراسة الجلبي     ----

تعلمي مبني على اسس نظرية الندا واثره في تحصيل طالبات اعداد المعلمات في مادة تعلمي مبني على اسس نظرية الندا واثره في تحصيل طالبات اعداد المعلمات في مادة تعلمي مبني على اسس نظرية الندا واثره في تحصيل طالبات اعداد المعلمات في مادة تعلمي مبني على اسس نظرية الندا واثره في تحصيل طالبات اعداد المعلمات في مادة 
مجموعات متكافئة مجموعات متكافئة مجموعات متكافئة مجموعات متكافئة ) ) ) ) ٣٣٣٣((((طالبة وزعت الى طالبة وزعت الى طالبة وزعت الى طالبة وزعت الى ) ) ) ) ٩٠٩٠٩٠٩٠((((الهندسة التحليلية وتكونت عينة الدراسة من الهندسة التحليلية وتكونت عينة الدراسة من الهندسة التحليلية وتكونت عينة الدراسة من الهندسة التحليلية وتكونت عينة الدراسة من 

واظهرت واظهرت واظهرت واظهرت ). ). ). ). التنظيم، التطبيق، االستكشافالتنظيم، التطبيق، االستكشافالتنظيم، التطبيق، االستكشافالتنظيم، التطبيق، االستكشاف((((واعدت الباحثة اختبارًا تحصيليا وفق مستويات واعدت الباحثة اختبارًا تحصيليا وفق مستويات واعدت الباحثة اختبارًا تحصيليا وفق مستويات واعدت الباحثة اختبارًا تحصيليا وفق مستويات 
النتائج تفوق المجموعة التجريبيـة التـي درسـت وفـق انمـوذج النـدا علـى المجمـوعتين النتائج تفوق المجموعة التجريبيـة التـي درسـت وفـق انمـوذج النـدا علـى المجمـوعتين النتائج تفوق المجموعة التجريبيـة التـي درسـت وفـق انمـوذج النـدا علـى المجمـوعتين النتائج تفوق المجموعة التجريبيـة التـي درسـت وفـق انمـوذج النـدا علـى المجمـوعتين 

الضابطتين فضال عن اداء الطالبات بشـكل عـام فـي التنظـيم افضـل مـن االستكشـاف              الضابطتين فضال عن اداء الطالبات بشـكل عـام فـي التنظـيم افضـل مـن االستكشـاف              الضابطتين فضال عن اداء الطالبات بشـكل عـام فـي التنظـيم افضـل مـن االستكشـاف              الضابطتين فضال عن اداء الطالبات بشـكل عـام فـي التنظـيم افضـل مـن االستكشـاف              
        ))))١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠----١٩٩٨،١١٩٩٨،١١٩٩٨،١١٩٩٨،١الجلبي، الجلبي، الجلبي، الجلبي، ((((
راق وهـدفت الـى التعـرف علـى اثـر راق وهـدفت الـى التعـرف علـى اثـر راق وهـدفت الـى التعـرف علـى اثـر راق وهـدفت الـى التعـرف علـى اثـر اجريـت الدراسـة فـي العـاجريـت الدراسـة فـي العـاجريـت الدراسـة فـي العـاجريـت الدراسـة فـي العـ    ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢دراسة الشمري دراسة الشمري دراسة الشمري دراسة الشمري     ----

تعلمـي لالنـدا فـي اكتسـاب طالبـات الخـامس االدبـي تعلمـي لالنـدا فـي اكتسـاب طالبـات الخـامس االدبـي تعلمـي لالنـدا فـي اكتسـاب طالبـات الخـامس االدبـي تعلمـي لالنـدا فـي اكتسـاب طالبـات الخـامس االدبـي ----استخدام تصميم انموذج تعليمياستخدام تصميم انموذج تعليمياستخدام تصميم انموذج تعليمياستخدام تصميم انموذج تعليمي
للمفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها مقارنة بالطريقة التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من للمفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها مقارنة بالطريقة التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من للمفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها مقارنة بالطريقة التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من للمفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها مقارنة بالطريقة التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من 

ة في ة في ة في ة في طالبة واظهرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابططالبة واظهرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابططالبة واظهرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابططالبة واظهرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابط) ) ) ) ٦٢٦٢٦٢٦٢((((
        ))))١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩----١١١١، ، ، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢الشمري، الشمري، الشمري، الشمري، ((((اكتساب المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها اكتساب المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها اكتساب المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها اكتساب المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها 

        
        
        
        
            
            

        الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 
        ))))اجراءات البحثاجراءات البحثاجراءات البحثاجراءات البحث((((

        ----::::يتضمن الفصل الثالث عرضًا موجزًا لإلجراءات المستخدمة والتي قام بها الباحثيتضمن الفصل الثالث عرضًا موجزًا لإلجراءات المستخدمة والتي قام بها الباحثيتضمن الفصل الثالث عرضًا موجزًا لإلجراءات المستخدمة والتي قام بها الباحثيتضمن الفصل الثالث عرضًا موجزًا لإلجراءات المستخدمة والتي قام بها الباحث        
 ً ً اوال ً اوال ً اوال يطـة يطـة يطـة يطـة تخطيط الظروف والعوامل المحتخطيط الظروف والعوامل المحتخطيط الظروف والعوامل المحتخطيط الظروف والعوامل المح((((يقصد بالتصميم التجريبي يقصد بالتصميم التجريبي يقصد بالتصميم التجريبي يقصد بالتصميم التجريبي : : : : التصميم التجريبيالتصميم التجريبيالتصميم التجريبيالتصميم التجريبي    ----اوال

لذا لذا لذا لذا ) ) ) ) ٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦، ص، ص، ص، ص١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠داود وانور،داود وانور،داود وانور،داود وانور،) () () () (بالظاهرة التي ندرسها بطريقة معينة ومالحظة ما يحدثبالظاهرة التي ندرسها بطريقة معينة ومالحظة ما يحدثبالظاهرة التي ندرسها بطريقة معينة ومالحظة ما يحدثبالظاهرة التي ندرسها بطريقة معينة ومالحظة ما يحدث
تم اختيار التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي ذا االختبار البعدي في قياس التحصيل كما تم اختيار التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي ذا االختبار البعدي في قياس التحصيل كما تم اختيار التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي ذا االختبار البعدي في قياس التحصيل كما تم اختيار التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي ذا االختبار البعدي في قياس التحصيل كما 

        ))))١١١١((((في الشكل في الشكل في الشكل في الشكل 
        المجموعةالمجموعةالمجموعةالمجموعة
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        اداة القياساداة القياساداة القياساداة القياس        المتغير التابعالمتغير التابعالمتغير التابعالمتغير التابع        المتغير المستقلالمتغير المستقلالمتغير المستقلالمتغير المستقل
التدريس باستخدام انموذج التدريس باستخدام انموذج التدريس باستخدام انموذج التدريس باستخدام انموذج         تجريبيةتجريبيةتجريبيةتجريبية

        التحصيلالتحصيلالتحصيلالتحصيل        النداالنداالنداالندا
االختبار التحصيلي االختبار التحصيلي االختبار التحصيلي االختبار التحصيلي 
        المعد يطبق بعدياالمعد يطبق بعدياالمعد يطبق بعدياالمعد يطبق بعديا

        التدريس بالطريقة االعتياديةالتدريس بالطريقة االعتياديةالتدريس بالطريقة االعتياديةالتدريس بالطريقة االعتيادية        ضابطةضابطةضابطةضابطة
        التصميم التجريبي للبحثالتصميم التجريبي للبحثالتصميم التجريبي للبحثالتصميم التجريبي للبحث) ) ) ) ١١١١((((شكل شكل شكل شكل 
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تمثل مجتمع البحث بطالبات الصف الخامس العلمـي فـي الثانويـات تمثل مجتمع البحث بطالبات الصف الخامس العلمـي فـي الثانويـات تمثل مجتمع البحث بطالبات الصف الخامس العلمـي فـي الثانويـات تمثل مجتمع البحث بطالبات الصف الخامس العلمـي فـي الثانويـات : : : : مجتمع البحثمجتمع البحثمجتمع البحثمجتمع البحث    ----ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا

        ....في مدينة بغدادفي مدينة بغدادفي مدينة بغدادفي مدينة بغداد    ١١١١////الكرخالكرخالكرخالكرخواالعداديات التابعة لمديرية تربية واالعداديات التابعة لمديرية تربية واالعداديات التابعة لمديرية تربية واالعداديات التابعة لمديرية تربية 
اختيرت اعدادية المعتصم للبنات قصديا من بين مدارس مجتمع البحـث اختيرت اعدادية المعتصم للبنات قصديا من بين مدارس مجتمع البحـث اختيرت اعدادية المعتصم للبنات قصديا من بين مدارس مجتمع البحـث اختيرت اعدادية المعتصم للبنات قصديا من بين مدارس مجتمع البحـث : : : : عينة البحثعينة البحثعينة البحثعينة البحث    ----ثالثًاثالثًاثالثًاثالثًا

مـع الباحـث، وتضـمنت مـع الباحـث، وتضـمنت مـع الباحـث، وتضـمنت مـع الباحـث، وتضـمنت ) ) ) ) ولتدريب مُدّرسة االحياء وتعاونهـاولتدريب مُدّرسة االحياء وتعاونهـاولتدريب مُدّرسة االحياء وتعاونهـاولتدريب مُدّرسة االحياء وتعاونهـا((((وذلك لتعاون ادارة المدرسة وذلك لتعاون ادارة المدرسة وذلك لتعاون ادارة المدرسة وذلك لتعاون ادارة المدرسة 
ددهن ددهن ددهن ددهن شعب للصف الخامس العلمي اختيرت الشعبتين أ وجـ عشوائيًا وبلغ عشعب للصف الخامس العلمي اختيرت الشعبتين أ وجـ عشوائيًا وبلغ عشعب للصف الخامس العلمي اختيرت الشعبتين أ وجـ عشوائيًا وبلغ عشعب للصف الخامس العلمي اختيرت الشعبتين أ وجـ عشوائيًا وبلغ ع) ) ) ) ٣٣٣٣((((المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة 

        ....طالبةطالبةطالبةطالبة) ) ) ) ٣٠٣٠٣٠٣٠((((الضابطة الضابطة الضابطة الضابطة ) ) ) ) أأأأ((((طالبة وشعبة طالبة وشعبة طالبة وشعبة طالبة وشعبة ) ) ) ) ٢٩٢٩٢٩٢٩((((التجريبية التجريبية التجريبية التجريبية ) ) ) ) جـجـجـجـ((((طالبة تضم شعبة طالبة تضم شعبة طالبة تضم شعبة طالبة تضم شعبة ) ) ) ) ٥٩٥٩٥٩٥٩((((
لغرض التحقق من تكافؤ المجموعتين تم التكافؤ في متغيري لغرض التحقق من تكافؤ المجموعتين تم التكافؤ في متغيري لغرض التحقق من تكافؤ المجموعتين تم التكافؤ في متغيري لغرض التحقق من تكافؤ المجموعتين تم التكافؤ في متغيري : : : : تكافؤ المجموعتينتكافؤ المجموعتينتكافؤ المجموعتينتكافؤ المجموعتين    ----رابعًارابعًارابعًارابعًا

الذكاء، والمعلومات االحيائية السابقة والتي يعتقد انها قد تؤثر فـي نتـائج التجربـة، وتـم الذكاء، والمعلومات االحيائية السابقة والتي يعتقد انها قد تؤثر فـي نتـائج التجربـة، وتـم الذكاء، والمعلومات االحيائية السابقة والتي يعتقد انها قد تؤثر فـي نتـائج التجربـة، وتـم الذكاء، والمعلومات االحيائية السابقة والتي يعتقد انها قد تؤثر فـي نتـائج التجربـة، وتـم 
    ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢////١٠١٠١٠١٠////٢٢٢٢يـومي، يـومي، يـومي، يـومي،     ****رافن المقنن للبيئة العراقية واختبار المعلومات السابقةرافن المقنن للبيئة العراقية واختبار المعلومات السابقةرافن المقنن للبيئة العراقية واختبار المعلومات السابقةرافن المقنن للبيئة العراقية واختبار المعلومات السابقة    تطبيق اختبارتطبيق اختبارتطبيق اختبارتطبيق اختبار

وبعد تصحيح اجابات الطالبات على االختبارين وايجاد المتوسط الحسابي والتباين لدرجات وبعد تصحيح اجابات الطالبات على االختبارين وايجاد المتوسط الحسابي والتباين لدرجات وبعد تصحيح اجابات الطالبات على االختبارين وايجاد المتوسط الحسابي والتباين لدرجات وبعد تصحيح اجابات الطالبات على االختبارين وايجاد المتوسط الحسابي والتباين لدرجات 
وباستخدام االختبار التـائي لعينـين مسـتقلتين غيـر متسـاويتين وباستخدام االختبار التـائي لعينـين مسـتقلتين غيـر متسـاويتين وباستخدام االختبار التـائي لعينـين مسـتقلتين غيـر متسـاويتين وباستخدام االختبار التـائي لعينـين مسـتقلتين غيـر متسـاويتين ) ) ) ) في االختبارينفي االختبارينفي االختبارينفي االختبارين((((الطالبات الطالبات الطالبات الطالبات 

م وجود فرق ذي داللة احصائية بـين طالبـات المجمـوعتين فـي م وجود فرق ذي داللة احصائية بـين طالبـات المجمـوعتين فـي م وجود فرق ذي داللة احصائية بـين طالبـات المجمـوعتين فـي م وجود فرق ذي داللة احصائية بـين طالبـات المجمـوعتين فـي العدد اظهرت النتائج عدالعدد اظهرت النتائج عدالعدد اظهرت النتائج عدالعدد اظهرت النتائج عد
        ))))٢٢٢٢((((، وجدول ، وجدول ، وجدول ، وجدول ))))١١١١((((الذكاء والمعلومات االحيائية السابقة كما في جدول الذكاء والمعلومات االحيائية السابقة كما في جدول الذكاء والمعلومات االحيائية السابقة كما في جدول الذكاء والمعلومات االحيائية السابقة كما في جدول 

        
        
        
        
        
        

        ))))١١١١((((جدول جدول جدول جدول 
        المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لمجموعتي البحث في متغير الذكاءالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لمجموعتي البحث في متغير الذكاءالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لمجموعتي البحث في متغير الذكاءالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لمجموعتي البحث في متغير الذكاء

عدد عدد عدد عدد         المجموعةالمجموعةالمجموعةالمجموعة
        الطالباتالطالباتالطالباتالطالبات

المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط 
        ننننالتبايالتبايالتبايالتباي        الحسابيالحسابيالحسابيالحسابي

الداللة الداللة الداللة الداللة         القيمة التائيةالقيمة التائيةالقيمة التائيةالقيمة التائية
        الجدوليةالجدوليةالجدوليةالجدولية        المحسوبة المحسوبة المحسوبة المحسوبة         االحصائيةاالحصائيةاالحصائيةاالحصائية

التجريبية التجريبية التجريبية التجريبية 
        ))))جـجـجـجـ((((

٨٥.٩٧٨٥.٩٧٨٥.٩٧٨٥.٩٧        ٣٤.٥١٣٤.٥١٣٤.٥١٣٤.٥١        ٢٩٢٩٢٩٢٩        
٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١        ١.٠٨١١.٠٨١١.٠٨١١.٠٨١        

        غير دالةغير دالةغير دالةغير دالة

        ٧١.٧٥٧١.٧٥٧١.٧٥٧١.٧٥        ٣١.٩٦٣١.٩٦٣١.٩٦٣١.٩٦        ٣٠٣٠٣٠٣٠        ))))أأأأ((((الضابطة الضابطة الضابطة الضابطة 
        

        ))))٢٢٢٢((((جدول جدول جدول جدول 
المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لمجموعتي البحث في متغير المعلومات المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لمجموعتي البحث في متغير المعلومات المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لمجموعتي البحث في متغير المعلومات المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة لمجموعتي البحث في متغير المعلومات 

        االحيائية السابقةاالحيائية السابقةاالحيائية السابقةاالحيائية السابقة

عدد عدد عدد عدد         المجموعةالمجموعةالمجموعةالمجموعة
        الطالباتالطالباتالطالباتالطالبات

المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط 
        التباينالتباينالتباينالتباين        الحسابيالحسابيالحسابيالحسابي

الداللة الداللة الداللة الداللة         القيمة التائيةالقيمة التائيةالقيمة التائيةالقيمة التائية
        الجدوليةالجدوليةالجدوليةالجدولية        المحسوبة المحسوبة المحسوبة المحسوبة         االحصائيةاالحصائيةاالحصائيةاالحصائية

التجريبية التجريبية التجريبية التجريبية 
        ))))جـجـجـجـ((((

١٤.٤٠١٤.٤٠١٤.٤٠١٤.٤٠        ١٧.٨٦١٧.٨٦١٧.٨٦١٧.٨٦        ٢٩٢٩٢٩٢٩        
        غير دالةغير دالةغير دالةغير دالة        ٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١        ٠.٥٩٣٠.٥٩٣٠.٥٩٣٠.٥٩٣

        ٩.١٩٩.١٩٩.١٩٩.١٩        ١٧.٣٣١٧.٣٣١٧.٣٣١٧.٣٣        ٣٠٣٠٣٠٣٠        ))))أأأأ((((الضابطة الضابطة الضابطة الضابطة 
 

                                                 
 فقرة من نوع االختيار من متعدد ذي اربع بدائل) 30(االختبار مؤلف من  *
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لمعلومات االحيائية لمعلومات االحيائية لمعلومات االحيائية لمعلومات االحيائية اعاله ان القيمة التائية المحسوبة للذكاء وااعاله ان القيمة التائية المحسوبة للذكاء وااعاله ان القيمة التائية المحسوبة للذكاء وااعاله ان القيمة التائية المحسوبة للذكاء وا) ) ) ) ٢٢٢٢((((، ، ، ، ))))١١١١((((يتبن من الجدولين يتبن من الجدولين يتبن من الجدولين يتبن من الجدولين 

) ) ) ) ٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥((((عنـد مسـتوى داللـة عنـد مسـتوى داللـة عنـد مسـتوى داللـة عنـد مسـتوى داللـة ) ) ) ) ٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١((((اقل من القيمة الجدوليـة اقل من القيمة الجدوليـة اقل من القيمة الجدوليـة اقل من القيمة الجدوليـة ) ) ) ) ٠.٥٩٣٠.٥٩٣٠.٥٩٣٠.٥٩٣((((، ، ، ، ))))١.٠٨١١.٠٨١١.٠٨١١.٠٨١((((السابقة السابقة السابقة السابقة 
مما يدل على المجموعتين متكافئتين في المتغيرين اعـاله وباالمكـان مما يدل على المجموعتين متكافئتين في المتغيرين اعـاله وباالمكـان مما يدل على المجموعتين متكافئتين في المتغيرين اعـاله وباالمكـان مما يدل على المجموعتين متكافئتين في المتغيرين اعـاله وباالمكـان ) ) ) ) ٥٧٥٧٥٧٥٧((((ودرجة حرية ودرجة حرية ودرجة حرية ودرجة حرية 

        ....اعتمادها لتطبيق التجربةاعتمادها لتطبيق التجربةاعتمادها لتطبيق التجربةاعتمادها لتطبيق التجربة
        

        ::::تهيئة مستلزمات التجربة واعداد االداةتهيئة مستلزمات التجربة واعداد االداةتهيئة مستلزمات التجربة واعداد االداةتهيئة مستلزمات التجربة واعداد االداة    ----خامسًاخامسًاخامسًاخامسًا
، الفـروق ، الفـروق ، الفـروق ، الفـروق ****توزيـع الحصـص، المـادة الدراسـية، التـدريستوزيـع الحصـص، المـادة الدراسـية، التـدريستوزيـع الحصـص، المـادة الدراسـية، التـدريستوزيـع الحصـص، المـادة الدراسـية، التـدريس: (: (: (: (غيرات الدخيلـةغيرات الدخيلـةغيرات الدخيلـةغيرات الدخيلـةضبط المتضبط المتضبط المتضبط المت - - - - ١١١١

        ).).).).المادية والبيئة، المدة الزمنيةالمادية والبيئة، المدة الزمنيةالمادية والبيئة، المدة الزمنيةالمادية والبيئة، المدة الزمنية
حددت المـادة العلميـة بالفصـول الخمـس مـن كتـاب االحيـاء حددت المـادة العلميـة بالفصـول الخمـس مـن كتـاب االحيـاء حددت المـادة العلميـة بالفصـول الخمـس مـن كتـاب االحيـاء حددت المـادة العلميـة بالفصـول الخمـس مـن كتـاب االحيـاء : : : : تحديد المادة العلميةتحديد المادة العلميةتحديد المادة العلميةتحديد المادة العلمية - - - - ٢٢٢٢

 ).).).).التغذية والهضم، النقل، التنفس، االخراج، الحركةالتغذية والهضم، النقل، التنفس، االخراج، الحركةالتغذية والهضم، النقل، التنفس، االخراج، الحركةالتغذية والهضم، النقل، التنفس، االخراج، الحركة((((
السـلوكية وحـددت مسـتوياتها حسـب السـلوكية وحـددت مسـتوياتها حسـب السـلوكية وحـددت مسـتوياتها حسـب السـلوكية وحـددت مسـتوياتها حسـب اشـتقت االغـراض اشـتقت االغـراض اشـتقت االغـراض اشـتقت االغـراض : : : : صياغة االغراض السلوكيةصياغة االغراض السلوكيةصياغة االغراض السلوكيةصياغة االغراض السلوكية - - - - ٣٣٣٣

، ، ، ، ))))٤٦٤٦٤٦٤٦((((، تحليـل ، تحليـل ، تحليـل ، تحليـل ))))٣٠٣٠٣٠٣٠((((تطبيـق تطبيـق تطبيـق تطبيـق ) ) ) ) ٥٥٥٥٥٥٥٥((((، استيعاب ، استيعاب ، استيعاب ، استيعاب ))))٥٦٥٦٥٦٥٦((((تذكر تذكر تذكر تذكر ((((تصنيف بلوم للمجال المعرفي تصنيف بلوم للمجال المعرفي تصنيف بلوم للمجال المعرفي تصنيف بلوم للمجال المعرفي 
 ).).).).٣٢٣٢٣٢٣٢((((، تقويم ، تقويم ، تقويم ، تقويم ))))٣١٣١٣١٣١((((تركيب تركيب تركيب تركيب 

خطة تدريسية يومية للمجموعة التجريبية خطة تدريسية يومية للمجموعة التجريبية خطة تدريسية يومية للمجموعة التجريبية خطة تدريسية يومية للمجموعة التجريبية ) ) ) ) ٤٠٤٠٤٠٤٠((((اعدت اعدت اعدت اعدت : : : : اعداد الخطط التدريسية اليوميةاعداد الخطط التدريسية اليوميةاعداد الخطط التدريسية اليوميةاعداد الخطط التدريسية اليومية - - - - ٤٤٤٤
اون مع مدرسة االحياء التـي اون مع مدرسة االحياء التـي اون مع مدرسة االحياء التـي اون مع مدرسة االحياء التـي على وفق انموذج الندا ومثلها للمجموعة الضابطة بالتععلى وفق انموذج الندا ومثلها للمجموعة الضابطة بالتععلى وفق انموذج الندا ومثلها للمجموعة الضابطة بالتععلى وفق انموذج الندا ومثلها للمجموعة الضابطة بالتع

 ))))١١١١ملحقملحقملحقملحق.(.(.(.(قامت بالتدريسقامت بالتدريسقامت بالتدريسقامت بالتدريس
 ----::::تم وفق االتيتم وفق االتيتم وفق االتيتم وفق االتي: : : : بناء االختبار التحصيلي بناء االختبار التحصيلي بناء االختبار التحصيلي بناء االختبار التحصيلي  - - - - ٥٥٥٥
فقرة بعد تداول الباحث مع عدد من مدرسات االحياء وفي فقرة بعد تداول الباحث مع عدد من مدرسات االحياء وفي فقرة بعد تداول الباحث مع عدد من مدرسات االحياء وفي فقرة بعد تداول الباحث مع عدد من مدرسات االحياء وفي ) ) ) ) ٥٠٥٠٥٠٥٠((((تحديد فقرات االختبار بـتحديد فقرات االختبار بـتحديد فقرات االختبار بـتحديد فقرات االختبار بـ    ----أأأأ

        ضوء االغراض السلوكية والوقت المخصص للتدريس وقدرة الطالباتضوء االغراض السلوكية والوقت المخصص للتدريس وقدرة الطالباتضوء االغراض السلوكية والوقت المخصص للتدريس وقدرة الطالباتضوء االغراض السلوكية والوقت المخصص للتدريس وقدرة الطالبات
بهدف توزيع فقرات االختبار التحصيلي علـى اجـزاء المـادة بهدف توزيع فقرات االختبار التحصيلي علـى اجـزاء المـادة بهدف توزيع فقرات االختبار التحصيلي علـى اجـزاء المـادة بهدف توزيع فقرات االختبار التحصيلي علـى اجـزاء المـادة اعداد الخارطة االختبارية اعداد الخارطة االختبارية اعداد الخارطة االختبارية اعداد الخارطة االختبارية     ----بببب

 ....التعليمية وعلى االغراض السلوكية المحددة بصورة متجانسةالتعليمية وعلى االغراض السلوكية المحددة بصورة متجانسةالتعليمية وعلى االغراض السلوكية المحددة بصورة متجانسةالتعليمية وعلى االغراض السلوكية المحددة بصورة متجانسة
فقرة موضوعية من نوع االختيار من متعدد باربع فقرة موضوعية من نوع االختيار من متعدد باربع فقرة موضوعية من نوع االختيار من متعدد باربع فقرة موضوعية من نوع االختيار من متعدد باربع ) ) ) ) ٢٢٢٢٢٢٢٢((((صيغت صيغت صيغت صيغت : : : : نوع االختبار التحصيلينوع االختبار التحصيلينوع االختبار التحصيلينوع االختبار التحصيلي    ----جـجـجـجـ

        ....فقرة مقاليةفقرة مقاليةفقرة مقاليةفقرة مقالية) ) ) ) ٢٨٢٨٢٨٢٨((((بدائل وبدائل وبدائل وبدائل و
ق الظـاهري وصـدق المحتـوى وقـد تـم ق الظـاهري وصـدق المحتـوى وقـد تـم ق الظـاهري وصـدق المحتـوى وقـد تـم ق الظـاهري وصـدق المحتـوى وقـد تـم تم ايجاد بطريقتين هما الصدتم ايجاد بطريقتين هما الصدتم ايجاد بطريقتين هما الصدتم ايجاد بطريقتين هما الصد: : : : صدق االختبارصدق االختبارصدق االختبارصدق االختبار    ----ءءءء

        ))))٢٢٢٢ملحقملحقملحقملحق((((اعداد جدول المواصفات وتم عرضه على الخبراء اعداد جدول المواصفات وتم عرضه على الخبراء اعداد جدول المواصفات وتم عرضه على الخبراء اعداد جدول المواصفات وتم عرضه على الخبراء 
للتاكـد مـن وضـوح الفقـرات وتشـخيص للتاكـد مـن وضـوح الفقـرات وتشـخيص للتاكـد مـن وضـوح الفقـرات وتشـخيص للتاكـد مـن وضـوح الفقـرات وتشـخيص : : : : الخصائص السايكومترية لفقـرات االختبـارالخصائص السايكومترية لفقـرات االختبـارالخصائص السايكومترية لفقـرات االختبـارالخصائص السايكومترية لفقـرات االختبـار    ----هـهـهـهـ

طالبـة مـن اعداديـة طالبـة مـن اعداديـة طالبـة مـن اعداديـة طالبـة مـن اعداديـة ) ) ) ) ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠((((الغامض منها طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة مـن الغامض منها طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة مـن الغامض منها طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة مـن الغامض منها طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة مـن 
وتم تحليل الفقرات بعـد ان قسـمت وتم تحليل الفقرات بعـد ان قسـمت وتم تحليل الفقرات بعـد ان قسـمت وتم تحليل الفقرات بعـد ان قسـمت     ٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣////٦٦٦٦////١١١١االمين للبنات واعدادية القدس للبنات في االمين للبنات واعدادية القدس للبنات في االمين للبنات واعدادية القدس للبنات في االمين للبنات واعدادية القدس للبنات في 

            ----::::من العينة الدنيا كاالتيمن العينة الدنيا كاالتيمن العينة الدنيا كاالتيمن العينة الدنيا كاالتي    ٪٪٪٪٥٠٥٠٥٠٥٠العينة العليا العينة العليا العينة العليا العينة العليا     منمنمنمن    ٪٪٪٪٥٠٥٠٥٠٥٠الى مجموعتين عليا ودنيا الى مجموعتين عليا ودنيا الى مجموعتين عليا ودنيا الى مجموعتين عليا ودنيا 
تم حساب عدد االجابات الخاطئـة عـن كـل فقـرة بالنسـبة تم حساب عدد االجابات الخاطئـة عـن كـل فقـرة بالنسـبة تم حساب عدد االجابات الخاطئـة عـن كـل فقـرة بالنسـبة تم حساب عدد االجابات الخاطئـة عـن كـل فقـرة بالنسـبة     ----::::مستوى صعوبة الفقرةمستوى صعوبة الفقرةمستوى صعوبة الفقرةمستوى صعوبة الفقرة - - - - ١١١١

امـا امـا امـا امـا ) ) ) ) ٠.٤٨٠.٤٨٠.٤٨٠.٤٨----٠.٣٠٠.٣٠٠.٣٠٠.٣٠((((للفقرات الموضوعية وطبقت معادلـة الصـعوبة ووجـد انهـا تتـراوح للفقرات الموضوعية وطبقت معادلـة الصـعوبة ووجـد انهـا تتـراوح للفقرات الموضوعية وطبقت معادلـة الصـعوبة ووجـد انهـا تتـراوح للفقرات الموضوعية وطبقت معادلـة الصـعوبة ووجـد انهـا تتـراوح 
يـع يـع يـع يـع بعـد اسـتعمال القـانون الخـاص بهـا لـذا تعـد جمبعـد اسـتعمال القـانون الخـاص بهـا لـذا تعـد جمبعـد اسـتعمال القـانون الخـاص بهـا لـذا تعـد جمبعـد اسـتعمال القـانون الخـاص بهـا لـذا تعـد جم) ) ) ) ٠.٦٧٠.٦٧٠.٦٧٠.٦٧----٠.٤٠٠.٤٠٠.٤٠٠.٤٠((((الفقرات المقاليـة الفقرات المقاليـة الفقرات المقاليـة الفقرات المقاليـة 

ان ان ان ان ) ) ) ) Bloom&other’s 1971,p60((((الفقرات ذات مستوى مناسب حسب ما اشـار اليـه الفقرات ذات مستوى مناسب حسب ما اشـار اليـه الفقرات ذات مستوى مناسب حسب ما اشـار اليـه الفقرات ذات مستوى مناسب حسب ما اشـار اليـه 
        ).).).).٠.٨٠٠.٨٠٠.٨٠٠.٨٠----٠.٢٠٠.٢٠٠.٢٠٠.٢٠((((االختبارات تعد جيدة اذا كانت فقراتها تتباين في مستوى صعوبتها بين االختبارات تعد جيدة اذا كانت فقراتها تتباين في مستوى صعوبتها بين االختبارات تعد جيدة اذا كانت فقراتها تتباين في مستوى صعوبتها بين االختبارات تعد جيدة اذا كانت فقراتها تتباين في مستوى صعوبتها بين 

حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من الفقرات الموضوعية والمقالية حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من الفقرات الموضوعية والمقالية حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من الفقرات الموضوعية والمقالية حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من الفقرات الموضوعية والمقالية : : : : قوة تميز الفقرةقوة تميز الفقرةقوة تميز الفقرةقوة تميز الفقرة - - - - ٢٢٢٢
----٠.٢٨٠.٢٨٠.٢٨٠.٢٨((((وللثانيـة وللثانيـة وللثانيـة وللثانيـة ) ) ) ) ٠.٥٨٠.٥٨٠.٥٨٠.٥٨----٠.٣٦٠.٣٦٠.٣٦٠.٣٦((((ل منهما فتراوحـت لالولـى ل منهما فتراوحـت لالولـى ل منهما فتراوحـت لالولـى ل منهما فتراوحـت لالولـى بتطبيق المعادلة التمييزية لكبتطبيق المعادلة التمييزية لكبتطبيق المعادلة التمييزية لكبتطبيق المعادلة التمييزية لك

                                                 
ن على وفق الخطط التدريسية لكل مجموعة بعد ان قام الباحـث بتـدريبها قامت مدرسة االحياء بتدريس المجموعتي *

 واالشراف عليها مباشرة للحد من اثر تغيير المدرس
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الـى الـى الـى الـى ) ) ) ) Brown,1981,p104((((وبذلك تعد فقرات االختبار بنوعيها مميزة اذا يشـير وبذلك تعد فقرات االختبار بنوعيها مميزة اذا يشـير وبذلك تعد فقرات االختبار بنوعيها مميزة اذا يشـير وبذلك تعد فقرات االختبار بنوعيها مميزة اذا يشـير ) ) ) ) ٠.٦٣٠.٦٣٠.٦٣٠.٦٣

 ....فما فوقفما فوقفما فوقفما فوق) ) ) ) ٪٪٪٪٢٠٢٠٢٠٢٠((((ان الفقرة جيدة اذا كانت القوة التميزية لها ان الفقرة جيدة اذا كانت القوة التميزية لها ان الفقرة جيدة اذا كانت القوة التميزية لها ان الفقرة جيدة اذا كانت القوة التميزية لها 
الطالبات الطالبات الطالبات الطالبات بعد تطبيق معادلة فعالية البدائل الجابات بعد تطبيق معادلة فعالية البدائل الجابات بعد تطبيق معادلة فعالية البدائل الجابات بعد تطبيق معادلة فعالية البدائل الجابات : : : : فاعلية بدائل الفقرات الموضوعيةفاعلية بدائل الفقرات الموضوعيةفاعلية بدائل الفقرات الموضوعيةفاعلية بدائل الفقرات الموضوعية - - - - ٣٣٣٣

 ....وبذلك تعد فعالة ومناسبةوبذلك تعد فعالة ومناسبةوبذلك تعد فعالة ومناسبةوبذلك تعد فعالة ومناسبة) ) ) ) ٠.١٩٠.١٩٠.١٩٠.١٩----،،،،٠.٠٦٠.٠٦٠.٠٦٠.٠٦----((((وجد انها تتراوح      وجد انها تتراوح      وجد انها تتراوح      وجد انها تتراوح      
تـم حسـاب ثبـات الفقـرات الموضـوعية باسـتخدام طريقـة التجـانس الـداخلي تـم حسـاب ثبـات الفقـرات الموضـوعية باسـتخدام طريقـة التجـانس الـداخلي تـم حسـاب ثبـات الفقـرات الموضـوعية باسـتخدام طريقـة التجـانس الـداخلي تـم حسـاب ثبـات الفقـرات الموضـوعية باسـتخدام طريقـة التجـانس الـداخلي : : : : الثباتالثباتالثباتالثبات----وووو

والفقرات المقالية باستخدام معامـل والفقرات المقالية باستخدام معامـل والفقرات المقالية باستخدام معامـل والفقرات المقالية باستخدام معامـل ) ) ) ) ٠.٩٢٠.٩٢٠.٩٢٠.٩٢((((فبلغ فبلغ فبلغ فبلغ     ٢٠٢٠٢٠٢٠ريتشاردسون ريتشاردسون ريتشاردسون ريتشاردسون ----وبتطبيق معادلة كودروبتطبيق معادلة كودروبتطبيق معادلة كودروبتطبيق معادلة كودر
ورقـة اجابـة اختيـرت ورقـة اجابـة اختيـرت ورقـة اجابـة اختيـرت ورقـة اجابـة اختيـرت ) ) ) ) ٥٠٥٠٥٠٥٠((((حث ومدرسة االحياء لـ حث ومدرسة االحياء لـ حث ومدرسة االحياء لـ حث ومدرسة االحياء لـ بيرسون اليجاد ثبات التصيحيح بين البابيرسون اليجاد ثبات التصيحيح بين البابيرسون اليجاد ثبات التصيحيح بين البابيرسون اليجاد ثبات التصيحيح بين البا

وعند حساب داللة معامل االرتباط للفقرات الموضـوعية والمعاليـة وعند حساب داللة معامل االرتباط للفقرات الموضـوعية والمعاليـة وعند حساب داللة معامل االرتباط للفقرات الموضـوعية والمعاليـة وعند حساب داللة معامل االرتباط للفقرات الموضـوعية والمعاليـة ). ). ). ). ٠.٨٩٠.٨٩٠.٨٩٠.٨٩((((عشوائيا فبلغ عشوائيا فبلغ عشوائيا فبلغ عشوائيا فبلغ 
وهي اعلى من قيمـة وهي اعلى من قيمـة وهي اعلى من قيمـة وهي اعلى من قيمـة ) ) ) ) ١١.٦٧١١.٦٧١١.٦٧١١.٦٧((((للموضوعية وللمقالية للموضوعية وللمقالية للموضوعية وللمقالية للموضوعية وللمقالية ) ) ) ) ٢٣.٢٧٢٣.٢٧٢٣.٢٧٢٣.٢٧((((المقابلة المقابلة المقابلة المقابلة ) ) ) ) تتتت((((وجد ان قيمة وجد ان قيمة وجد ان قيمة وجد ان قيمة 

لٍ احصائيًا عند مستوى داللة لٍ احصائيًا عند مستوى داللة لٍ احصائيًا عند مستوى داللة لٍ احصائيًا عند مستوى داللة وهذا يدل على ان معامل االرتباط داوهذا يدل على ان معامل االرتباط داوهذا يدل على ان معامل االرتباط داوهذا يدل على ان معامل االرتباط دا) ) ) ) ٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١((((الجدولية الجدولية الجدولية الجدولية ) ) ) ) تتتت((((
        ).).).).٤٨٤٨٤٨٤٨((((وبدرجة حرية وبدرجة حرية وبدرجة حرية وبدرجة حرية ) ) ) ) ٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥((((
بعد تهيئة المستلزمات المادية وضبط بعض المتغيرات بعد تهيئة المستلزمات المادية وضبط بعض المتغيرات بعد تهيئة المستلزمات المادية وضبط بعض المتغيرات بعد تهيئة المستلزمات المادية وضبط بعض المتغيرات     ----::::اجراءات تطبيق التجربةاجراءات تطبيق التجربةاجراءات تطبيق التجربةاجراءات تطبيق التجربة: : : : سادساسادساسادساسادسا    

وانتهت التجربة بتطبيـق االختبـار وانتهت التجربة بتطبيـق االختبـار وانتهت التجربة بتطبيـق االختبـار وانتهت التجربة بتطبيـق االختبـار     ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢////١٠١٠١٠١٠////٤٤٤٤باشر الباحث مع مدرسة االحياء بالعمل في باشر الباحث مع مدرسة االحياء بالعمل في باشر الباحث مع مدرسة االحياء بالعمل في باشر الباحث مع مدرسة االحياء بالعمل في 
ت الخطـط التدريسـية للمجمـوعتين، ت الخطـط التدريسـية للمجمـوعتين، ت الخطـط التدريسـية للمجمـوعتين، ت الخطـط التدريسـية للمجمـوعتين، بعـد ان طبقـبعـد ان طبقـبعـد ان طبقـبعـد ان طبقـ    ٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣////٦٦٦٦////٩٩٩٩بتـاريخ بتـاريخ بتـاريخ بتـاريخ ) ) ) ) ٣٣٣٣ملحقملحقملحقملحق((((التحصيلي التحصيلي التحصيلي التحصيلي 

االكتشاف الموجه، الشرح والتوضيح، المزاوجة واالشتراك االكتشاف الموجه، الشرح والتوضيح، المزاوجة واالشتراك االكتشاف الموجه، الشرح والتوضيح، المزاوجة واالشتراك االكتشاف الموجه، الشرح والتوضيح، المزاوجة واالشتراك ((((وتطبيق انموذج الندا بخطواته وتطبيق انموذج الندا بخطواته وتطبيق انموذج الندا بخطواته وتطبيق انموذج الندا بخطواته 
        ....    ٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣////٦٦٦٦////٩٩٩٩----٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢////١٠١٠١٠١٠////٢٢٢٢على المجموعة التجربيبة خالل الفترة المحصورة بين على المجموعة التجربيبة خالل الفترة المحصورة بين على المجموعة التجربيبة خالل الفترة المحصورة بين على المجموعة التجربيبة خالل الفترة المحصورة بين ) ) ) ) بينهمابينهمابينهمابينهما
ا فـي معالجـة ا فـي معالجـة ا فـي معالجـة ا فـي معالجـة من ابرز الوسائل االحصائية التـي اعتمـد عليهـمن ابرز الوسائل االحصائية التـي اعتمـد عليهـمن ابرز الوسائل االحصائية التـي اعتمـد عليهـمن ابرز الوسائل االحصائية التـي اعتمـد عليهـ: : : : الوسائل االحصائيةالوسائل االحصائيةالوسائل االحصائيةالوسائل االحصائية: : : : سابعًاسابعًاسابعًاسابعًا

        االختبار التائي لعينين مستقلتين غير متساويتيناالختبار التائي لعينين مستقلتين غير متساويتيناالختبار التائي لعينين مستقلتين غير متساويتيناالختبار التائي لعينين مستقلتين غير متساويتين----::::بيانات البحث احصائيًا بيانات البحث احصائيًا بيانات البحث احصائيًا بيانات البحث احصائيًا 
 لحساب معامل ثبات االسئلة الموضوعيةلحساب معامل ثبات االسئلة الموضوعيةلحساب معامل ثبات االسئلة الموضوعيةلحساب معامل ثبات االسئلة الموضوعية    ٢٠٢٠٢٠٢٠----معادلة كودر ريتشاردسونمعادلة كودر ريتشاردسونمعادلة كودر ريتشاردسونمعادلة كودر ريتشاردسون     - - - - 
 معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات التصحيح للفقرات المقاليةمعامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات التصحيح للفقرات المقاليةمعامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات التصحيح للفقرات المقاليةمعامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات التصحيح للفقرات المقالية - - - - 
 االختبار التائي اليجاد داللة معامالت االرتباطاالختبار التائي اليجاد داللة معامالت االرتباطاالختبار التائي اليجاد داللة معامالت االرتباطاالختبار التائي اليجاد داللة معامالت االرتباط - - - - 
ـــه - ـــل الس ـــهمعام ـــل الس ـــهمعام ـــل الس ـــهمعام ـــل الس ـــا معام ـــة، وغيره ـــوة التمييزي ـــعوبة والق ـــل الص ـــا ولة ومعام ـــة، وغيره ـــوة التمييزي ـــعوبة والق ـــل الص ـــا ولة ومعام ـــة، وغيره ـــوة التمييزي ـــعوبة والق ـــل الص ـــا ولة ومعام ـــة، وغيره ـــوة التمييزي ـــعوبة والق ـــل الص ولة ومعام

 ).).).).٣٩٧٣٩٧٣٩٧٣٩٧----٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥،ص،ص،ص،ص١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣عوده،عوده،عوده،عوده،((((
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
        ))))عرض النتائج وتفسيرهاعرض النتائج وتفسيرهاعرض النتائج وتفسيرهاعرض النتائج وتفسيرها((((    

للتحقق من صحة الفرضية الصفرية تم ايجاد المتوسط الحسابي والتباين لدرجات للتحقق من صحة الفرضية الصفرية تم ايجاد المتوسط الحسابي والتباين لدرجات للتحقق من صحة الفرضية الصفرية تم ايجاد المتوسط الحسابي والتباين لدرجات للتحقق من صحة الفرضية الصفرية تم ايجاد المتوسط الحسابي والتباين لدرجات         
الختبـار التـائي الختبـار التـائي الختبـار التـائي الختبـار التـائي كل من المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي وباستخدام اكل من المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي وباستخدام اكل من المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي وباستخدام اكل من المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي وباستخدام ا

لعينتين مستقلتين غير متساويتن العدد تم ايجاد القيمة التائية المحسوبة كما في الجدول لعينتين مستقلتين غير متساويتن العدد تم ايجاد القيمة التائية المحسوبة كما في الجدول لعينتين مستقلتين غير متساويتن العدد تم ايجاد القيمة التائية المحسوبة كما في الجدول لعينتين مستقلتين غير متساويتن العدد تم ايجاد القيمة التائية المحسوبة كما في الجدول 
))))٣٣٣٣((((        

        ))))٣٣٣٣((((جدول جدول جدول جدول 
المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين في االختبار المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين في االختبار المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين في االختبار المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين في االختبار 

        التحصيليالتحصيليالتحصيليالتحصيلي

عدد عدد عدد عدد         المجموعةالمجموعةالمجموعةالمجموعة
        الطالباتالطالباتالطالباتالطالبات

المتوسط المتوسط المتوسط المتوسط 
        التباينالتباينالتباينالتباين        الحسابيالحسابيالحسابيالحسابي

الداللة الداللة الداللة الداللة         القيمة التائيةالقيمة التائيةالقيمة التائيةالقيمة التائية
        الجدوليةالجدوليةالجدوليةالجدولية        المحسوبة المحسوبة المحسوبة المحسوبة         االحصائيةاالحصائيةاالحصائيةاالحصائية

التجريبية التجريبية التجريبية التجريبية 
        ))))جـجـجـجـ((((

١٢٨.١٤١٢٨.١٤١٢٨.١٤١٢٨.١٤        ٦٧.٧٩٦٧.٧٩٦٧.٧٩٦٧.٧٩        ٢٩٢٩٢٩٢٩        
        دالةدالةدالةدالة        ٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١٢.٠٠١        ٣.٠٤٨٣.٠٤٨٣.٠٤٨٣.٠٤٨

        ١٣٢.٢٩١٣٢.٢٩١٣٢.٢٩١٣٢.٢٩        ٥٨.٨٣٥٨.٨٣٥٨.٨٣٥٨.٨٣        ٣٠٣٠٣٠٣٠        ))))أأأأ((((الضابطة الضابطة الضابطة الضابطة 
يتبين من الجدول اعاله ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى يتبين من الجدول اعاله ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى يتبين من الجدول اعاله ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى يتبين من الجدول اعاله ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى 

اليوجـد فـرق اليوجـد فـرق اليوجـد فـرق اليوجـد فـرق ((((ا ترفض الفرضية الصفرية التي تنص ا ترفض الفرضية الصفرية التي تنص ا ترفض الفرضية الصفرية التي تنص ا ترفض الفرضية الصفرية التي تنص وبهذوبهذوبهذوبهذ) ) ) ) ٥٧٥٧٥٧٥٧((((ودرجة حرية ودرجة حرية ودرجة حرية ودرجة حرية ) ) ) ) ٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥((((داللة داللة داللة داللة 
بين متوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن بين متوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن بين متوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن بين متوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن ) ) ) ) ٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥((((ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ذو داللة احصائية عند مستوى داللة 

مادة االحياء وفق انموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن المـادة نفسـها مادة االحياء وفق انموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن المـادة نفسـها مادة االحياء وفق انموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن المـادة نفسـها مادة االحياء وفق انموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات الالتي يدرسـن المـادة نفسـها 
نتائج البحث الحالي مع نتائج نتائج البحث الحالي مع نتائج نتائج البحث الحالي مع نتائج نتائج البحث الحالي مع نتائج وقد اتفقت وقد اتفقت وقد اتفقت وقد اتفقت ). ). ). ). وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيليوفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيليوفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيليوفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي

ودراسـة الشـمري ودراسـة الشـمري ودراسـة الشـمري ودراسـة الشـمري     ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨ودراسـة الجلبـي ودراسـة الجلبـي ودراسـة الجلبـي ودراسـة الجلبـي     ١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦دراسة االمام دراسة االمام دراسة االمام دراسة االمام ((((الدراسات السابقة الثالث الدراسات السابقة الثالث الدراسات السابقة الثالث الدراسات السابقة الثالث 
ويمكن تفسـير هـذا ويمكن تفسـير هـذا ويمكن تفسـير هـذا ويمكن تفسـير هـذا . . . . في تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انوذج الندافي تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انوذج الندافي تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انوذج الندافي تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفق انوذج الندا) ) ) ) ٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢

        ----::::التفوق في التحصيل في بحثنا الحالي باالتيالتفوق في التحصيل في بحثنا الحالي باالتيالتفوق في التحصيل في بحثنا الحالي باالتيالتفوق في التحصيل في بحثنا الحالي باالتي
ى ممارسـة الطالبـة لعمليـات عقليـة مـن تحليـل ى ممارسـة الطالبـة لعمليـات عقليـة مـن تحليـل ى ممارسـة الطالبـة لعمليـات عقليـة مـن تحليـل ى ممارسـة الطالبـة لعمليـات عقليـة مـن تحليـل تتركز استراتيجيات انموذج النـدا علـتتركز استراتيجيات انموذج النـدا علـتتركز استراتيجيات انموذج النـدا علـتتركز استراتيجيات انموذج النـدا علـ - - - - ١١١١

واستنتاج وتركيب في ضوء عمليات الشرح والتوضيح التي تتخلل التدريس والنشاطات واستنتاج وتركيب في ضوء عمليات الشرح والتوضيح التي تتخلل التدريس والنشاطات واستنتاج وتركيب في ضوء عمليات الشرح والتوضيح التي تتخلل التدريس والنشاطات واستنتاج وتركيب في ضوء عمليات الشرح والتوضيح التي تتخلل التدريس والنشاطات 
في اسكتشاف المعرفة بنفسها وبتوجيـه مـن في اسكتشاف المعرفة بنفسها وبتوجيـه مـن في اسكتشاف المعرفة بنفسها وبتوجيـه مـن في اسكتشاف المعرفة بنفسها وبتوجيـه مـن ) ) ) ) المتعلمةالمتعلمةالمتعلمةالمتعلمة((((التي تركز على دور الطالبة التي تركز على دور الطالبة التي تركز على دور الطالبة التي تركز على دور الطالبة 

قدرتها على قدرتها على قدرتها على قدرتها على     التعلمية من خاللالتعلمية من خاللالتعلمية من خاللالتعلمية من خالل    ----المدرسة أي جعلها محورًا نشطًا في العملية التعليميةالمدرسة أي جعلها محورًا نشطًا في العملية التعليميةالمدرسة أي جعلها محورًا نشطًا في العملية التعليميةالمدرسة أي جعلها محورًا نشطًا في العملية التعليمية
        ).).).).ومن ثم تطبيقها في مواقف جديدةومن ثم تطبيقها في مواقف جديدةومن ثم تطبيقها في مواقف جديدةومن ثم تطبيقها في مواقف جديدة) ) ) ) التنظيم المعرفيالتنظيم المعرفيالتنظيم المعرفيالتنظيم المعرفي((((تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات 

التـي تحتـوي علـى التـي تحتـوي علـى التـي تحتـوي علـى التـي تحتـوي علـى ((((ان التعلم بهذه الطريقة يجعل الطالبة تتعامل مع مادة االحيـاء ان التعلم بهذه الطريقة يجعل الطالبة تتعامل مع مادة االحيـاء ان التعلم بهذه الطريقة يجعل الطالبة تتعامل مع مادة االحيـاء ان التعلم بهذه الطريقة يجعل الطالبة تتعامل مع مادة االحيـاء  - - - - ٢٢٢٢
قادرة على تحويل المعلومات التي اكتسبتها في قادرة على تحويل المعلومات التي اكتسبتها في قادرة على تحويل المعلومات التي اكتسبتها في قادرة على تحويل المعلومات التي اكتسبتها في ) ) ) ) القوانين والمبادئ واالفكار الرئيسةالقوانين والمبادئ واالفكار الرئيسةالقوانين والمبادئ واالفكار الرئيسةالقوانين والمبادئ واالفكار الرئيسة

موذج بالموافق التعليميـة الـى االسـتخدام االمثـل والمناسـب موذج بالموافق التعليميـة الـى االسـتخدام االمثـل والمناسـب موذج بالموافق التعليميـة الـى االسـتخدام االمثـل والمناسـب موذج بالموافق التعليميـة الـى االسـتخدام االمثـل والمناسـب اثناء عملية التعلم باالناثناء عملية التعلم باالناثناء عملية التعلم باالناثناء عملية التعلم باالن
في المواقف التي تجابها بعد هذا التعلم وهذا اليتـاح لطالبـات المجموعـة في المواقف التي تجابها بعد هذا التعلم وهذا اليتـاح لطالبـات المجموعـة في المواقف التي تجابها بعد هذا التعلم وهذا اليتـاح لطالبـات المجموعـة في المواقف التي تجابها بعد هذا التعلم وهذا اليتـاح لطالبـات المجموعـة ) ) ) ) العلميالعلميالعلميالعلمي((((

 ....الضابطةالضابطةالضابطةالضابطة
التنظيم المعرفي القائم على استراتيجيات االكتشاف الحر والموجه اللـذان يتخللهمـا التنظيم المعرفي القائم على استراتيجيات االكتشاف الحر والموجه اللـذان يتخللهمـا التنظيم المعرفي القائم على استراتيجيات االكتشاف الحر والموجه اللـذان يتخللهمـا التنظيم المعرفي القائم على استراتيجيات االكتشاف الحر والموجه اللـذان يتخللهمـا  - - - - ٣٣٣٣

 ....ى زيادة التحصيلى زيادة التحصيلى زيادة التحصيلى زيادة التحصيلالشرح والتوضيح  من قبل المُدّرسة ساعد علالشرح والتوضيح  من قبل المُدّرسة ساعد علالشرح والتوضيح  من قبل المُدّرسة ساعد علالشرح والتوضيح  من قبل المُدّرسة ساعد عل
يعتقد الباحـث ان تقـديم المعلومـات واالنشـطة بصـيغ واشـكال متنوعـة تتفـق مـع يعتقد الباحـث ان تقـديم المعلومـات واالنشـطة بصـيغ واشـكال متنوعـة تتفـق مـع يعتقد الباحـث ان تقـديم المعلومـات واالنشـطة بصـيغ واشـكال متنوعـة تتفـق مـع يعتقد الباحـث ان تقـديم المعلومـات واالنشـطة بصـيغ واشـكال متنوعـة تتفـق مـع  - - - - ٤٤٤٤

خصائص طالبات الصف الخامس العلمي من تنظيم الدرس على شكل مواقف تتدرج خصائص طالبات الصف الخامس العلمي من تنظيم الدرس على شكل مواقف تتدرج خصائص طالبات الصف الخامس العلمي من تنظيم الدرس على شكل مواقف تتدرج خصائص طالبات الصف الخامس العلمي من تنظيم الدرس على شكل مواقف تتدرج 
في الصعوبة والتعقيد على وفق انموذج النـدا قـد سـاهم فـي تحقيـق التـدرج فـي في الصعوبة والتعقيد على وفق انموذج النـدا قـد سـاهم فـي تحقيـق التـدرج فـي في الصعوبة والتعقيد على وفق انموذج النـدا قـد سـاهم فـي تحقيـق التـدرج فـي في الصعوبة والتعقيد على وفق انموذج النـدا قـد سـاهم فـي تحقيـق التـدرج فـي 
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الحصول على المعرفـة الجديـدة باالضـافة الحصول على المعرفـة الجديـدة باالضـافة الحصول على المعرفـة الجديـدة باالضـافة الحصول على المعرفـة الجديـدة باالضـافة التنظيم المعرفي واالستكشاف وبالتالي التنظيم المعرفي واالستكشاف وبالتالي التنظيم المعرفي واالستكشاف وبالتالي التنظيم المعرفي واالستكشاف وبالتالي 

الى تكاملها فـي البنيـة المعرفيـة لطالبـات المجموعـة التجريبيـة سـاهم فـي زيـادة الى تكاملها فـي البنيـة المعرفيـة لطالبـات المجموعـة التجريبيـة سـاهم فـي زيـادة الى تكاملها فـي البنيـة المعرفيـة لطالبـات المجموعـة التجريبيـة سـاهم فـي زيـادة الى تكاملها فـي البنيـة المعرفيـة لطالبـات المجموعـة التجريبيـة سـاهم فـي زيـادة 
 ....تحصيلهن بشكل فعال من خالل تنوع االنشطة والخبراتتحصيلهن بشكل فعال من خالل تنوع االنشطة والخبراتتحصيلهن بشكل فعال من خالل تنوع االنشطة والخبراتتحصيلهن بشكل فعال من خالل تنوع االنشطة والخبرات

 

في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث يمكن تحديد االسـتنتاجات في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث يمكن تحديد االسـتنتاجات في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث يمكن تحديد االسـتنتاجات في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث يمكن تحديد االسـتنتاجات  :ا&@����<�ت
  :االتيةاالتيةاالتيةاالتية

        ....ا في التدريس على الطريقة االعتياديةا في التدريس على الطريقة االعتياديةا في التدريس على الطريقة االعتياديةا في التدريس على الطريقة االعتياديةافضلية انموذج الندافضلية انموذج الندافضلية انموذج الندافضلية انموذج الند - - - - ١١١١
 ....استمتاع الطالبات بالنهج المتدرج وفق خطوات التدريس النموذج الندااستمتاع الطالبات بالنهج المتدرج وفق خطوات التدريس النموذج الندااستمتاع الطالبات بالنهج المتدرج وفق خطوات التدريس النموذج الندااستمتاع الطالبات بالنهج المتدرج وفق خطوات التدريس النموذج الندا - - - - ٢٢٢٢
استمتاع الطالبات بتنفيذ النشاطات والتدريبات من خالل اثارتهن لالسئلة العلمية خالل استمتاع الطالبات بتنفيذ النشاطات والتدريبات من خالل اثارتهن لالسئلة العلمية خالل استمتاع الطالبات بتنفيذ النشاطات والتدريبات من خالل اثارتهن لالسئلة العلمية خالل استمتاع الطالبات بتنفيذ النشاطات والتدريبات من خالل اثارتهن لالسئلة العلمية خالل  - - - - ٣٣٣٣

 ....المناقشات الصفيةالمناقشات الصفيةالمناقشات الصفيةالمناقشات الصفية
طريـق استكشـاف طريـق استكشـاف طريـق استكشـاف طريـق استكشـاف     ولد االنموذج القدرة على التنظيم المعرفـي لـدى الطالبـات عـنولد االنموذج القدرة على التنظيم المعرفـي لـدى الطالبـات عـنولد االنموذج القدرة على التنظيم المعرفـي لـدى الطالبـات عـنولد االنموذج القدرة على التنظيم المعرفـي لـدى الطالبـات عـن -٤

 ....المعارف الجديدة من خالل االنشطة والتدريبات التي كانت تعطى لهنالمعارف الجديدة من خالل االنشطة والتدريبات التي كانت تعطى لهنالمعارف الجديدة من خالل االنشطة والتدريبات التي كانت تعطى لهنالمعارف الجديدة من خالل االنشطة والتدريبات التي كانت تعطى لهن

        ----::::في ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يأتيفي ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يأتيفي ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يأتيفي ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يأتي :ا	����Bت 
        ....ضرورة تجريب انموذج الندا على مراحل دراسية اخرى لمعرفة صالحيتهضرورة تجريب انموذج الندا على مراحل دراسية اخرى لمعرفة صالحيتهضرورة تجريب انموذج الندا على مراحل دراسية اخرى لمعرفة صالحيتهضرورة تجريب انموذج الندا على مراحل دراسية اخرى لمعرفة صالحيته - - - - ١١١١
بـة اقسـام علـوم الحيـاة بـة اقسـام علـوم الحيـاة بـة اقسـام علـوم الحيـاة بـة اقسـام علـوم الحيـاة تضمين مفردات المنـاهج وطرائـق التـدريس المقـررة لطلتضمين مفردات المنـاهج وطرائـق التـدريس المقـررة لطلتضمين مفردات المنـاهج وطرائـق التـدريس المقـررة لطلتضمين مفردات المنـاهج وطرائـق التـدريس المقـررة لطل - - - - ٢٢٢٢

في كليـات التربيـة باسـس وخطـوات أعـداد التصـاميم التعليميـة في كليـات التربيـة باسـس وخطـوات أعـداد التصـاميم التعليميـة في كليـات التربيـة باسـس وخطـوات أعـداد التصـاميم التعليميـة في كليـات التربيـة باسـس وخطـوات أعـداد التصـاميم التعليميـة ) ) ) ) واالقسام العلميةواالقسام العلميةواالقسام العلميةواالقسام العلمية((((
 ....وبانموذج الندا بالذاتوبانموذج الندا بالذاتوبانموذج الندا بالذاتوبانموذج الندا بالذات

تدريب اساتذة كليات التربية ومواكبتهم للنمو العلمي والمهني لغرض تـدريب طلبـتهم تدريب اساتذة كليات التربية ومواكبتهم للنمو العلمي والمهني لغرض تـدريب طلبـتهم تدريب اساتذة كليات التربية ومواكبتهم للنمو العلمي والمهني لغرض تـدريب طلبـتهم تدريب اساتذة كليات التربية ومواكبتهم للنمو العلمي والمهني لغرض تـدريب طلبـتهم  - - - - ٣٣٣٣
 ....على الطرائق التدريسية واالساليب الحديثةعلى الطرائق التدريسية واالساليب الحديثةعلى الطرائق التدريسية واالساليب الحديثةعلى الطرائق التدريسية واالساليب الحديثة) ) ) ) مدرسين المستقبلمدرسين المستقبلمدرسين المستقبلمدرسين المستقبل((((

 ----::::الجهات المعنية في وزارة التربية بما ياتيالجهات المعنية في وزارة التربية بما ياتيالجهات المعنية في وزارة التربية بما ياتيالجهات المعنية في وزارة التربية بما ياتي    قيامقيامقيامقيام - - - - ٤٤٤٤
علـى كيفيـة اسـتخدام انمـوذج النـدا فـي علـى كيفيـة اسـتخدام انمـوذج النـدا فـي علـى كيفيـة اسـتخدام انمـوذج النـدا فـي علـى كيفيـة اسـتخدام انمـوذج النـدا فـي ) ) ) ) والمـواد االخـرىوالمـواد االخـرىوالمـواد االخـرىوالمـواد االخـرى((((تدريب مدرسي االحياء تدريب مدرسي االحياء تدريب مدرسي االحياء تدريب مدرسي االحياء  ----    أأأأ

        ....التدريس من خالل الدورات التدريبية والندواتالتدريس من خالل الدورات التدريبية والندواتالتدريس من خالل الدورات التدريبية والندواتالتدريس من خالل الدورات التدريبية والندوات
 ....في الدوريات التربويةفي الدوريات التربويةفي الدوريات التربويةفي الدوريات التربوية) ) ) ) التصاميم التعليمية االخرىالتصاميم التعليمية االخرىالتصاميم التعليمية االخرىالتصاميم التعليمية االخرى((((تضمين خطوات هذا النموذج وتضمين خطوات هذا النموذج وتضمين خطوات هذا النموذج وتضمين خطوات هذا النموذج و - - - -     بببب
لتربويين علـى التصـاميم التعليميـة وطرائـق التـدريس الحديثـة لتربويين علـى التصـاميم التعليميـة وطرائـق التـدريس الحديثـة لتربويين علـى التصـاميم التعليميـة وطرائـق التـدريس الحديثـة لتربويين علـى التصـاميم التعليميـة وطرائـق التـدريس الحديثـة تدريب االختصاصين اتدريب االختصاصين اتدريب االختصاصين اتدريب االختصاصين ا    ----جـجـجـجـ

        ....والتقليل من الطرائق التقليديةوالتقليل من الطرائق التقليديةوالتقليل من الطرائق التقليديةوالتقليل من الطرائق التقليدية
توجيه المدرسين الى زيادة االنشطة والتمرينات االستكشافية وتدريبهم على االسلوب توجيه المدرسين الى زيادة االنشطة والتمرينات االستكشافية وتدريبهم على االسلوب توجيه المدرسين الى زيادة االنشطة والتمرينات االستكشافية وتدريبهم على االسلوب توجيه المدرسين الى زيادة االنشطة والتمرينات االستكشافية وتدريبهم على االسلوب  

        ....التنظيمي واالستكشافيالتنظيمي واالستكشافيالتنظيمي واالستكشافيالتنظيمي واالستكشافي
        
        
        

  ----::::يقترح الباحث استكماال لبحثه اجراء البحوث والدراسات االتيةيقترح الباحث استكماال لبحثه اجراء البحوث والدراسات االتيةيقترح الباحث استكماال لبحثه اجراء البحوث والدراسات االتيةيقترح الباحث استكماال لبحثه اجراء البحوث والدراسات االتية :ا	(?��-�ت
        ....اجراء دراسة مماثلة على طالب الخامس العلمياجراء دراسة مماثلة على طالب الخامس العلمياجراء دراسة مماثلة على طالب الخامس العلمياجراء دراسة مماثلة على طالب الخامس العلمي - - - - ١١١١
اجراء دراسـة مماثلـة للدراسـة الحاليـة علـى متغيـرات اخـرى لـم تتناولهـا الدراسـة  اجراء دراسـة مماثلـة للدراسـة الحاليـة علـى متغيـرات اخـرى لـم تتناولهـا الدراسـة  اجراء دراسـة مماثلـة للدراسـة الحاليـة علـى متغيـرات اخـرى لـم تتناولهـا الدراسـة  اجراء دراسـة مماثلـة للدراسـة الحاليـة علـى متغيـرات اخـرى لـم تتناولهـا الدراسـة   - - - - ٢٢٢٢

كاالتجاه واكتساب المفاهيم العلمية واداء المهارات العملية واالستبقاء لدى طالبـات كاالتجاه واكتساب المفاهيم العلمية واداء المهارات العملية واالستبقاء لدى طالبـات كاالتجاه واكتساب المفاهيم العلمية واداء المهارات العملية واالستبقاء لدى طالبـات كاالتجاه واكتساب المفاهيم العلمية واداء المهارات العملية واالستبقاء لدى طالبـات 
 ....المراحل الدراسية االخرىالمراحل الدراسية االخرىالمراحل الدراسية االخرىالمراحل الدراسية االخرى

تينســون، تينســون، تينســون، تينســون، ----نــدا ونمــاذج اخــرى كنمــوذج ميــرلنــدا ونمــاذج اخــرى كنمــوذج ميــرلنــدا ونمــاذج اخــرى كنمــوذج ميــرلنــدا ونمــاذج اخــرى كنمــوذج ميــرلالقيــام بدراســة مقارنــة بــين انمــوذج الالقيــام بدراســة مقارنــة بــين انمــوذج الالقيــام بدراســة مقارنــة بــين انمــوذج الالقيــام بدراســة مقارنــة بــين انمــوذج ال - - - - ٣٣٣٣
 ....الخ لمعرفة مدى مالئمتها مع البيئة العراقيةالخ لمعرفة مدى مالئمتها مع البيئة العراقيةالخ لمعرفة مدى مالئمتها مع البيئة العراقيةالخ لمعرفة مدى مالئمتها مع البيئة العراقية................وكلوزماير، وجانيه، وديك وكاريوكلوزماير، وجانيه، وديك وكاريوكلوزماير، وجانيه، وديك وكاريوكلوزماير، وجانيه، وديك وكاري



���� ��آ� ا	���ث ا	������   ا	�د ا	���� ���
����� وا	

 
فـي مختلـف فـي مختلـف فـي مختلـف فـي مختلـف ) ) ) ) كيميـاء، فيزيـاء، العلـومكيميـاء، فيزيـاء، العلـومكيميـاء، فيزيـاء، العلـومكيميـاء، فيزيـاء، العلـوم((((اجراء دراسة علـى المـواد العلميـة االخـرى اجراء دراسة علـى المـواد العلميـة االخـرى اجراء دراسة علـى المـواد العلميـة االخـرى اجراء دراسة علـى المـواد العلميـة االخـرى  - - - - ٤٤٤٤

        ....المراحل الدراسية لتثبت من صالحية النموذجالمراحل الدراسية لتثبت من صالحية النموذجالمراحل الدراسية لتثبت من صالحية النموذجالمراحل الدراسية لتثبت من صالحية النموذج



���� ��آ� ا	���ث ا	������   ا	�د ا	���� ���
����� وا	

 

  ا	(#�در
، تصــميم تعليمــي لقواعــد التكــوين فــي الفنــون ، تصــميم تعليمــي لقواعــد التكــوين فــي الفنــون ، تصــميم تعليمــي لقواعــد التكــوين فــي الفنــون ، تصــميم تعليمــي لقواعــد التكــوين فــي الفنــون ١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦كــاظم، كــاظم، كــاظم، كــاظم، االمــام، عبــد الكــريم االمــام، عبــد الكــريم االمــام، عبــد الكــريم االمــام، عبــد الكــريم  - - - - ١١١١

        ....، جامعة بغداد، كلية الفنون الجملية، جامعة بغداد، كلية الفنون الجملية، جامعة بغداد، كلية الفنون الجملية، جامعة بغداد، كلية الفنون الجمليةأطروحة دكتوراه غير منشورةأطروحة دكتوراه غير منشورةأطروحة دكتوراه غير منشورةأطروحة دكتوراه غير منشورةالتشكلية، التشكلية، التشكلية، التشكلية، 
، تصميم نموذج تعليمي فـي الرياضـيات واثـره فـي ، تصميم نموذج تعليمي فـي الرياضـيات واثـره فـي ، تصميم نموذج تعليمي فـي الرياضـيات واثـره فـي ، تصميم نموذج تعليمي فـي الرياضـيات واثـره فـي ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨الجلبي، فائزة عبد القادر، الجلبي، فائزة عبد القادر، الجلبي، فائزة عبد القادر، الجلبي، فائزة عبد القادر،  - - - - ٢٢٢٢

معـة بغـداد، معـة بغـداد، معـة بغـداد، معـة بغـداد، ، جا، جا، جا، جارسالة ماجستير غير منشورةرسالة ماجستير غير منشورةرسالة ماجستير غير منشورةرسالة ماجستير غير منشورةتحصيل طالبات معهد اعداد المعلمات، تحصيل طالبات معهد اعداد المعلمات، تحصيل طالبات معهد اعداد المعلمات، تحصيل طالبات معهد اعداد المعلمات، 
 ....كلية التربية ابن الهيثمكلية التربية ابن الهيثمكلية التربية ابن الهيثمكلية التربية ابن الهيثم

، دار المسـيرة ، دار المسـيرة ، دار المسـيرة ، دار المسـيرة ١١١١، ط، ط، ط، طالتصميم التعليمي نظرية وممارسةالتصميم التعليمي نظرية وممارسةالتصميم التعليمي نظرية وممارسةالتصميم التعليمي نظرية وممارسة، ، ، ، ١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩الحيلة، محمد محمود، الحيلة، محمد محمود، الحيلة، محمد محمود، الحيلة، محمد محمود،  - - - - ٣٣٣٣
 ....للنشر والتوزيع، عمانللنشر والتوزيع، عمانللنشر والتوزيع، عمانللنشر والتوزيع، عمان

مجلـة مجلـة مجلـة مجلـة ، اتجاهات في تقويم الجانب العملي فـي العلـوم، ، اتجاهات في تقويم الجانب العملي فـي العلـوم، ، اتجاهات في تقويم الجانب العملي فـي العلـوم، ، اتجاهات في تقويم الجانب العملي فـي العلـوم، ١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥حيدر، جمل مدانات، حيدر، جمل مدانات، حيدر، جمل مدانات، حيدر، جمل مدانات،  - - - - ٤٤٤٤
 ....، عمان، عمان، عمان، عمان٢٤٢٤٢٤٢٤، السنة ، السنة ، السنة ، السنة ١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢، العدد ، العدد ، العدد ، العدد التربيةالتربيةالتربيةالتربية

، جامعة ، جامعة ، جامعة ، جامعة اختبار المصفوفات المتتابعة القياس العراقياختبار المصفوفات المتتابعة القياس العراقياختبار المصفوفات المتتابعة القياس العراقياختبار المصفوفات المتتابعة القياس العراقي، ، ، ، ١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥ون، ون، ون، ون، الدباغ، فخري وآخرالدباغ، فخري وآخرالدباغ، فخري وآخرالدباغ، فخري وآخر - - - - ٥٥٥٥
 ....الموصل، الموصلالموصل، الموصلالموصل، الموصلالموصل، الموصل

، دار الحكمة للطباعة ، دار الحكمة للطباعة ، دار الحكمة للطباعة ، دار الحكمة للطباعة ١١١١، ط، ط، ط، طمناهج البحث التربويمناهج البحث التربويمناهج البحث التربويمناهج البحث التربوي، ، ، ، ١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠داود، عزيز حنا، وانور حسين، داود، عزيز حنا، وانور حسين، داود، عزيز حنا، وانور حسين، داود، عزيز حنا، وانور حسين،  - - - - ٦٦٦٦
 ....والنشر، بغدادوالنشر، بغدادوالنشر، بغدادوالنشر، بغداد

ــل،  - - - - ٧٧٧٧ ــراهيم فيص ــدة، اب ــل، رواش ــراهيم فيص ــدة، اب ــل، رواش ــراهيم فيص ــدة، اب ــل، رواش ــراهيم فيص ــدة، اب ــة ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨رواش ــم ودراس ــتراتيجيات تعل ــاس اس ــالحية مقي ــة ، ص ــم ودراس ــتراتيجيات تعل ــاس اس ــالحية مقي ــة ، ص ــم ودراس ــتراتيجيات تعل ــاس اس ــالحية مقي ــة ، ص ــم ودراس ــتراتيجيات تعل ــاس اس ــالحية مقي ، ص
 ....بببب٢٢٢٢، العدد، العدد، العدد، العدد١٣١٣١٣١٣، مجلد ، مجلد ، مجلد ، مجلد مجلة ابحاث اليرموكمجلة ابحاث اليرموكمجلة ابحاث اليرموكمجلة ابحاث اليرموكردنية، ردنية، ردنية، ردنية، لالستخدام في البيئة االلالستخدام في البيئة االلالستخدام في البيئة االلالستخدام في البيئة اال

تعلمي لالندا فـي تعلمي لالندا فـي تعلمي لالندا فـي تعلمي لالندا فـي     ----، اثر استخدام تصميم انموذج تعليمي، اثر استخدام تصميم انموذج تعليمي، اثر استخدام تصميم انموذج تعليمي، اثر استخدام تصميم انموذج تعليمي٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢الشمري، هالة حازم، الشمري، هالة حازم، الشمري، هالة حازم، الشمري، هالة حازم،  - - - - ٨٨٨٨
رسالة ماجستير رسالة ماجستير رسالة ماجستير رسالة ماجستير اكتساب طالبات الخامس االدبي للمفاهيم الجغرافية واالختفاظ بها، اكتساب طالبات الخامس االدبي للمفاهيم الجغرافية واالختفاظ بها، اكتساب طالبات الخامس االدبي للمفاهيم الجغرافية واالختفاظ بها، اكتساب طالبات الخامس االدبي للمفاهيم الجغرافية واالختفاظ بها، 

 ....، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، كلية التربية للبناتغير منشورةغير منشورةغير منشورةغير منشورة
، دارالشروق للنشر والتوزيع، ، دارالشروق للنشر والتوزيع، ، دارالشروق للنشر والتوزيع، ، دارالشروق للنشر والتوزيع، ١١١١ططططاساليب تدريس العلوم،اساليب تدريس العلوم،اساليب تدريس العلوم،اساليب تدريس العلوم،، ، ، ، ١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩١٩٩٩ون، ون، ون، ون، عايش، محمود زيتعايش، محمود زيتعايش، محمود زيتعايش، محمود زيت - - - - ٩٩٩٩

 ....عمانعمانعمانعمان
    ٢٩٢٩٢٩٢٩----٢٧٢٧٢٧٢٧للفتـرة مـن للفتـرة مـن للفتـرة مـن للفتـرة مـن توصيات المؤتمر التربـوي العاشـر، توصيات المؤتمر التربـوي العاشـر، توصيات المؤتمر التربـوي العاشـر، توصيات المؤتمر التربـوي العاشـر، ، ، ، ، ١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية،  - - - - ١٠١٠١٠١٠

 ....تشرين، مطبعة وزارة التربيةتشرين، مطبعة وزارة التربيةتشرين، مطبعة وزارة التربيةتشرين، مطبعة وزارة التربية
 ....، بغداد، بغداد، بغداد، بغداد١٠١٠١٠١٠، ط، ط، ط، طعلم االحياء للصف الخامس العلميعلم االحياء للصف الخامس العلميعلم االحياء للصف الخامس العلميعلم االحياء للصف الخامس العلمي، ، ، ، ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية،  - - - - ١١١١١١١١
قدرات التفكير االبتكاري والذكاء والتحصيل الدراسي في مرحلة قدرات التفكير االبتكاري والذكاء والتحصيل الدراسي في مرحلة قدرات التفكير االبتكاري والذكاء والتحصيل الدراسي في مرحلة قدرات التفكير االبتكاري والذكاء والتحصيل الدراسي في مرحلة ، ، ، ، ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١عبادة، احمد، عبادة، احمد، عبادة، احمد، عبادة، احمد،  - - - - ١٢١٢١٢١٢

 ....، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة١١١١ططططالتعليم االعدادي، التعليم االعدادي، التعليم االعدادي، التعليم االعدادي، 
، دار االمـل للنشـر ، دار االمـل للنشـر ، دار االمـل للنشـر ، دار االمـل للنشـر ٢٢٢٢، ط، ط، ط، طالقياس والتقويم في العملية التدريسـيةالقياس والتقويم في العملية التدريسـيةالقياس والتقويم في العملية التدريسـيةالقياس والتقويم في العملية التدريسـية، ، ، ، ١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣عودة، احمد، عودة، احمد، عودة، احمد، عودة، احمد،  - - - - ١٣١٣١٣١٣

 ....والتوزيع، عمانوالتوزيع، عمانوالتوزيع، عمانوالتوزيع، عمان
ــامي، يوســف،  - - - - ١٤١٤١٤١٤ ــامي، يوســف، قط ــامي، يوســف، قط ــامي، يوســف، قط ــيم الصــفي، ، ، ، ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨قط ــيكولوجية الــتعلم والتعل ــيم الصــفيس ــيكولوجية الــتعلم والتعل ــيم الصــفيس ــيكولوجية الــتعلم والتعل ــيم الصــفيس ــيكولوجية الــتعلم والتعل ، ، ، ،     ،،،،١١١١، ط، ط، ط، طالفعــالالفعــالالفعــالالفعــال    س

 ....دارالشروق للنشر والتوزيع، عماندارالشروق للنشر والتوزيع، عماندارالشروق للنشر والتوزيع، عماندارالشروق للنشر والتوزيع، عمان
، ، دارالشـروق للنشـر ، ، دارالشـروق للنشـر ، ، دارالشـروق للنشـر ، ، دارالشـروق للنشـر ٢٢٢٢، ط، ط، ط، طنماذج التدريس الصفينماذج التدريس الصفينماذج التدريس الصفينماذج التدريس الصفي، ، ، ، ١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨١٩٩٨ونايفة قطامي، ونايفة قطامي، ونايفة قطامي، ونايفة قطامي،                                                          - - - - ١٥١٥١٥١٥

 ....والتوزيع، عمانوالتوزيع، عمانوالتوزيع، عمانوالتوزيع، عمان
، استراتيجية تعلم المفهوم، دراسة اثر كل من تنظيم الخبرة ، استراتيجية تعلم المفهوم، دراسة اثر كل من تنظيم الخبرة ، استراتيجية تعلم المفهوم، دراسة اثر كل من تنظيم الخبرة ، استراتيجية تعلم المفهوم، دراسة اثر كل من تنظيم الخبرة ١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥١٩٩٥ملحم، سامي حمد، ملحم، سامي حمد، ملحم، سامي حمد، ملحم، سامي حمد،  - - - - ١٦١٦١٦١٦

لم تالميذ المرحلة المتوسطة للمفـاهيم لم تالميذ المرحلة المتوسطة للمفـاهيم لم تالميذ المرحلة المتوسطة للمفـاهيم لم تالميذ المرحلة المتوسطة للمفـاهيم التعليمية والذكاء واالسلوب المعرفي في تعالتعليمية والذكاء واالسلوب المعرفي في تعالتعليمية والذكاء واالسلوب المعرفي في تعالتعليمية والذكاء واالسلوب المعرفي في تع
 ....١٠١٠١٠١٠، السنة، السنة، السنة، السنة١٠١٠١٠١٠، جامعة قطر، العدد ، جامعة قطر، العدد ، جامعة قطر، العدد ، جامعة قطر، العدد مجلة كلية التربيةمجلة كلية التربيةمجلة كلية التربيةمجلة كلية التربيةوالمعلومات واالحتفاظ بها، والمعلومات واالحتفاظ بها، والمعلومات واالحتفاظ بها، والمعلومات واالحتفاظ بها، 
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        ))))١١١١((((ملحق ملحق ملحق ملحق 

        ذج خطة تدريسية على وفق انموذج النداذج خطة تدريسية على وفق انموذج النداذج خطة تدريسية على وفق انموذج النداذج خطة تدريسية على وفق انموذج النداانموانموانموانمو
        التغذية والهضمالتغذية والهضمالتغذية والهضمالتغذية والهضم: : : : الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع        إعدادية المعتصم للبناتإعدادية المعتصم للبناتإعدادية المعتصم للبناتإعدادية المعتصم للبنات: : : : المدرسةالمدرسةالمدرسةالمدرسة

        دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة    ٤٥٤٥٤٥٤٥: : : : الزمنالزمنالزمنالزمن        ))))جـجـجـجـ((((الخامس العلمي الخامس العلمي الخامس العلمي الخامس العلمي : : : : الصفالصفالصفالصف
        ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١////١٠١٠١٠١٠////٤٤٤٤::::التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ        االحياءاالحياءاالحياءاالحياء: : : : المادةالمادةالمادةالمادة

        ----::::تعريف الطالبات المفاهيم االتيةتعريف الطالبات المفاهيم االتيةتعريف الطالبات المفاهيم االتيةتعريف الطالبات المفاهيم االتية    ----::::االهداف الخاصةاالهداف الخاصةاالهداف الخاصةاالهداف الخاصة_ _ _ _ 
        ....، البناء الضوئي، طول موجة الشعاع، البناء الضوئي، طول موجة الشعاع، البناء الضوئي، طول موجة الشعاع، البناء الضوئي، طول موجة الشعاع))))فيلفيلفيلفيلالكلورالكلورالكلورالكلور((((البالستيدات الخضر، اليحضور البالستيدات الخضر، اليحضور البالستيدات الخضر، اليحضور البالستيدات الخضر، اليحضور 

        ----::::ان تكون الطالبة قادرة على انان تكون الطالبة قادرة على انان تكون الطالبة قادرة على انان تكون الطالبة قادرة على ان    ----::::االهداف السلوكيةاالهداف السلوكيةاالهداف السلوكيةاالهداف السلوكية_ _ _ _ 
تعرف كل من البالستيدات الخضر، البالسـتيدات الملونـة، البالسـتيدات عديمـة اللـون، تعرف كل من البالستيدات الخضر، البالسـتيدات الملونـة، البالسـتيدات عديمـة اللـون، تعرف كل من البالستيدات الخضر، البالسـتيدات الملونـة، البالسـتيدات عديمـة اللـون، تعرف كل من البالستيدات الخضر، البالسـتيدات الملونـة، البالسـتيدات عديمـة اللـون،  ....١١١١

 ....البناء الضوئي، تفاعالت الظالمالبناء الضوئي، تفاعالت الظالمالبناء الضوئي، تفاعالت الظالمالبناء الضوئي، تفاعالت الظالم
     ----::::تعلل ما ياتيتعلل ما ياتيتعلل ما ياتيتعلل ما ياتي ....٢٢٢٢

        ظهور الصبغات المساعدة في الخريفظهور الصبغات المساعدة في الخريفظهور الصبغات المساعدة في الخريفظهور الصبغات المساعدة في الخريف - - - - 
 co2لمتحرر في عملية البناء الضوئي من الماء وليس من لمتحرر في عملية البناء الضوئي من الماء وليس من لمتحرر في عملية البناء الضوئي من الماء وليس من لمتحرر في عملية البناء الضوئي من الماء وليس من االوكسجين ااالوكسجين ااالوكسجين ااالوكسجين ا - - - - 
حصول عمليتي البناء الضوئي والتنفس في االوراق نهارًا وعملية التـنفس حصول عمليتي البناء الضوئي والتنفس في االوراق نهارًا وعملية التـنفس حصول عمليتي البناء الضوئي والتنفس في االوراق نهارًا وعملية التـنفس حصول عمليتي البناء الضوئي والتنفس في االوراق نهارًا وعملية التـنفس  - - - - 

ً ليالً  ً ليال ً ليال  ....ليال
يعد عنصر الفسفور الذائب في محلول التربـة مشـترك فـي عمليـة البنـاء يعد عنصر الفسفور الذائب في محلول التربـة مشـترك فـي عمليـة البنـاء يعد عنصر الفسفور الذائب في محلول التربـة مشـترك فـي عمليـة البنـاء يعد عنصر الفسفور الذائب في محلول التربـة مشـترك فـي عمليـة البنـاء  - - - - 

 ....الضوئيالضوئيالضوئيالضوئي
     ----::::تعدد ما ياتيتعدد ما ياتيتعدد ما ياتيتعدد ما ياتي ....٣٣٣٣

        انواع اليخضورانواع اليخضورانواع اليخضورانواع اليخضور    ----                                                
        عملية البناء الضوئيعملية البناء الضوئيعملية البناء الضوئيعملية البناء الضوئي    العوامل المؤثرة فيالعوامل المؤثرة فيالعوامل المؤثرة فيالعوامل المؤثرة في - - - - 
 العوامل الداخلية المؤثرة في عملية البناء الضوئيالعوامل الداخلية المؤثرة في عملية البناء الضوئيالعوامل الداخلية المؤثرة في عملية البناء الضوئيالعوامل الداخلية المؤثرة في عملية البناء الضوئي - - - - 

        مخطط يوضح البالستيدة الخضراءمخطط يوضح البالستيدة الخضراءمخطط يوضح البالستيدة الخضراءمخطط يوضح البالستيدة الخضراء    ––––ترسم ترسم ترسم ترسم  ....٤٤٤٤
        نمو النبات حسب مصدر الضوء في ورقة امامهانمو النبات حسب مصدر الضوء في ورقة امامهانمو النبات حسب مصدر الضوء في ورقة امامهانمو النبات حسب مصدر الضوء في ورقة امامها - - - - 

        اتجاه نمو النبات حسب مصدر الضوء في المختبراتجاه نمو النبات حسب مصدر الضوء في المختبراتجاه نمو النبات حسب مصدر الضوء في المختبراتجاه نمو النبات حسب مصدر الضوء في المختبر    ––––تؤشر تؤشر تؤشر تؤشر . . . . ٥٥٥٥
        ))))وجعلنا من الماء كل شيء حيوجعلنا من الماء كل شيء حيوجعلنا من الماء كل شيء حيوجعلنا من الماء كل شيء حي((((تفسر االية الكريمة تفسر االية الكريمة تفسر االية الكريمة تفسر االية الكريمة . . . . ٦٦٦٦
        عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلق النباتعظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلق النباتعظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلق النباتعظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلق النبات    تقدرتقدرتقدرتقدر. . . . ٧٧٧٧
        تقديرها للبيئة الخضراء المحيطة بهاتقديرها للبيئة الخضراء المحيطة بهاتقديرها للبيئة الخضراء المحيطة بهاتقديرها للبيئة الخضراء المحيطة بها. . . . ٨٨٨٨
        ....تثمن جهود الدولة والعلماء في مجال البيئة، التغذية، الزراعةتثمن جهود الدولة والعلماء في مجال البيئة، التغذية، الزراعةتثمن جهود الدولة والعلماء في مجال البيئة، التغذية، الزراعةتثمن جهود الدولة والعلماء في مجال البيئة، التغذية، الزراعة. . . . ٩٩٩٩

فيها نباتات مختلفة فيها نباتات مختلفة فيها نباتات مختلفة فيها نباتات مختلفة ) ) ) ) سندانةسندانةسندانةسندانة((((اصيص اصيص اصيص اصيص ) ) ) ) ٥٥٥٥((((السبورة والطباشير الملون، السبورة والطباشير الملون، السبورة والطباشير الملون، السبورة والطباشير الملون، : : : : الوسائل التعليميةالوسائل التعليميةالوسائل التعليميةالوسائل التعليمية_ _ _ _ 
                                                                                                                                                                                                                                                        .  .  .  .  ، مصورات مختلفة، مصورات مختلفة، مصورات مختلفة، مصورات مختلفة))))٢٢٢٢((((بيكر عدد بيكر عدد بيكر عدد بيكر عدد 

        سير الدرس سير الدرس سير الدرس سير الدرس _ _ _ _ 

: : : : المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة •
                ))))دقائقدقائقدقائقدقائق٨٨٨٨((((

فيـه فيـه فيـه فيـه ) ) ) ) كـارتونكـارتونكـارتونكـارتون((((باكيت باكيت باكيت باكيت 
نبات معد مسبقا وفيه نبات معد مسبقا وفيه نبات معد مسبقا وفيه نبات معد مسبقا وفيه 
فتحة لدخول الضـوء فتحة لدخول الضـوء فتحة لدخول الضـوء فتحة لدخول الضـوء 

وتســـأل وتســـأل وتســـأل وتســـأل ) ) ) ) الشـــمسالشـــمسالشـــمسالشـــمس((((
المدرســــة االســــئلة المدرســــة االســــئلة المدرســــة االســــئلة المدرســــة االســــئلة 

        االتيةاالتيةاالتيةاالتية
 ماهي مالحظاتك على اوراق النبات؟ماهي مالحظاتك على اوراق النبات؟ماهي مالحظاتك على اوراق النبات؟ماهي مالحظاتك على اوراق النبات؟    ----



���� ��آ� ا	���ث ا	������   ا	�د ا	���� ���
����� وا	

 
        اين اتجاه النبات؟اين اتجاه النبات؟اين اتجاه النبات؟اين اتجاه النبات؟    ----
 ماذا تالحظين؟ماذا تالحظين؟ماذا تالحظين؟ماذا تالحظين؟. . . . بات اخر مغطى بالغالفبات اخر مغطى بالغالفبات اخر مغطى بالغالفبات اخر مغطى بالغالفقارنيه مع نقارنيه مع نقارنيه مع نقارنيه مع ن    ----
 ....ثم تتبعها مناقشة بسيطة مع الطالباتثم تتبعها مناقشة بسيطة مع الطالباتثم تتبعها مناقشة بسيطة مع الطالباتثم تتبعها مناقشة بسيطة مع الطالبات    ----

 ....ويتضمن االنشطة االتية مع مناقشة مع الطالباتويتضمن االنشطة االتية مع مناقشة مع الطالباتويتضمن االنشطة االتية مع مناقشة مع الطالباتويتضمن االنشطة االتية مع مناقشة مع الطالبات) ) ) ) دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة    ٣٠٣٠٣٠٣٠: (: (: (: (العرضالعرضالعرضالعرض •
مع بعض الطالبات يحتـوي مع بعض الطالبات يحتـوي مع بعض الطالبات يحتـوي مع بعض الطالبات يحتـوي ) ) ) ) الدرسالدرسالدرسالدرس((((دقيقة من المختبر دقيقة من المختبر دقيقة من المختبر دقيقة من المختبر ) ) ) ) ٤٥٤٥٤٥٤٥((((اصيص معد قبل اصيص معد قبل اصيص معد قبل اصيص معد قبل ) ) ) ) ١١١١((((نشاط نشاط نشاط نشاط 

ية ملساء، ثم نغلـق االصـيص ية ملساء، ثم نغلـق االصـيص ية ملساء، ثم نغلـق االصـيص ية ملساء، ثم نغلـق االصـيص على نبات تحت ناقوس زجاجي مستقر على صحيفة زجاجعلى نبات تحت ناقوس زجاجي مستقر على صحيفة زجاجعلى نبات تحت ناقوس زجاجي مستقر على صحيفة زجاجعلى نبات تحت ناقوس زجاجي مستقر على صحيفة زجاج
لمنع تبادل الغازات بين التربة وجو الناقوس ثم نضع في الناقوس لمنع تبادل الغازات بين التربة وجو الناقوس ثم نضع في الناقوس لمنع تبادل الغازات بين التربة وجو الناقوس ثم نضع في الناقوس لمنع تبادل الغازات بين التربة وجو الناقوس ثم نضع في الناقوس ) ) ) ) لماذا؟لماذا؟لماذا؟لماذا؟((((بورق قصدير بورق قصدير بورق قصدير بورق قصدير 

مـاذا نالحـظ؟ مـاذا نالحـظ؟ مـاذا نالحـظ؟ مـاذا نالحـظ؟ . . . . قدحًا يحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم ويترك لمدة ساعة في الظـالمقدحًا يحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم ويترك لمدة ساعة في الظـالمقدحًا يحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم ويترك لمدة ساعة في الظـالمقدحًا يحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم ويترك لمدة ساعة في الظـالم
        ....دوني مالحظاتك وناقشيها مع مجموعتكدوني مالحظاتك وناقشيها مع مجموعتكدوني مالحظاتك وناقشيها مع مجموعتكدوني مالحظاتك وناقشيها مع مجموعتك

        اءه كمية قليلة من الماء؟ لماذا؟ اءه كمية قليلة من الماء؟ لماذا؟ اءه كمية قليلة من الماء؟ لماذا؟ اءه كمية قليلة من الماء؟ لماذا؟ اصيص يحتوي على نباتات خضر مع اعطاصيص يحتوي على نباتات خضر مع اعطاصيص يحتوي على نباتات خضر مع اعطاصيص يحتوي على نباتات خضر مع اعط) ) ) ) ٢٢٢٢((((نشاط نشاط نشاط نشاط 
        هل تؤثر كمية الماء في معدل البناء الضوئي؟هل تؤثر كمية الماء في معدل البناء الضوئي؟هل تؤثر كمية الماء في معدل البناء الضوئي؟هل تؤثر كمية الماء في معدل البناء الضوئي؟    ----
مقـادير مختلفـة مـن المـاء مقـادير مختلفـة مـن المـاء مقـادير مختلفـة مـن المـاء مقـادير مختلفـة مـن المـاء ) ) ) ) مستقلة عن بعضـهامستقلة عن بعضـهامستقلة عن بعضـهامستقلة عن بعضـها((((ثالث نباتات متشابهة ثالث نباتات متشابهة ثالث نباتات متشابهة ثالث نباتات متشابهة ) ) ) ) اسقياسقياسقياسقي((((اعطي اعطي اعطي اعطي     ----
        ))))دوني مالحظاتكدوني مالحظاتكدوني مالحظاتكدوني مالحظاتك((((

بيكرين يحتويان على اوراق سلق او سبانغ مقطعة، تضع في االولى مقدار من بيكرين يحتويان على اوراق سلق او سبانغ مقطعة، تضع في االولى مقدار من بيكرين يحتويان على اوراق سلق او سبانغ مقطعة، تضع في االولى مقدار من بيكرين يحتويان على اوراق سلق او سبانغ مقطعة، تضع في االولى مقدار من ) ) ) ) ٣٣٣٣((((نشاط نشاط نشاط نشاط 
        ....ماذا تالحظين؟ دوني ذلكماذا تالحظين؟ دوني ذلكماذا تالحظين؟ دوني ذلكماذا تالحظين؟ دوني ذلك. . . . الكحول وتضع في الثانية مقدار من الماءالكحول وتضع في الثانية مقدار من الماءالكحول وتضع في الثانية مقدار من الماءالكحول وتضع في الثانية مقدار من الماء    االستيون اواالستيون اواالستيون اواالستيون او

اصيص يحتوي على نباتات خضراء ونغلفه بكيس نايلون وتربطه مـن سـيقان اصيص يحتوي على نباتات خضراء ونغلفه بكيس نايلون وتربطه مـن سـيقان اصيص يحتوي على نباتات خضراء ونغلفه بكيس نايلون وتربطه مـن سـيقان اصيص يحتوي على نباتات خضراء ونغلفه بكيس نايلون وتربطه مـن سـيقان ) ) ) ) ٤٤٤٤((((نشاط نشاط نشاط نشاط 
ماذا تتوقعين سيحدث؟ ماذا يحدث بعد ماذا تتوقعين سيحدث؟ ماذا يحدث بعد ماذا تتوقعين سيحدث؟ ماذا يحدث بعد ماذا تتوقعين سيحدث؟ ماذا يحدث بعد : : : : النبات كما في الشكل وتضع تحت اشعة الشمسالنبات كما في الشكل وتضع تحت اشعة الشمسالنبات كما في الشكل وتضع تحت اشعة الشمسالنبات كما في الشكل وتضع تحت اشعة الشمس

        ....يضع ساعات؟ دوني مالحظاتكيضع ساعات؟ دوني مالحظاتكيضع ساعات؟ دوني مالحظاتكيضع ساعات؟ دوني مالحظاتك
        

                
        

                
دقيقة، دقيقة، دقيقة، دقيقة، ) ) ) ) ٣٠٣٠٣٠٣٠((((االربع التي تكون موزعة على االربع التي تكون موزعة على االربع التي تكون موزعة على االربع التي تكون موزعة على     ومع  االنشطةومع  االنشطةومع  االنشطةومع  االنشطة

االسئلة االتية مع الطالبات للمناقشة مع كتابة المالحظات االسئلة االتية مع الطالبات للمناقشة مع كتابة المالحظات االسئلة االتية مع الطالبات للمناقشة مع كتابة المالحظات االسئلة االتية مع الطالبات للمناقشة مع كتابة المالحظات 
        واالستنتاجات على السبورة او في الدفتر واالستنتاجات على السبورة او في الدفتر واالستنتاجات على السبورة او في الدفتر واالستنتاجات على السبورة او في الدفتر 

     ----::::ماذا يحدث للنبات االخضر لو فقد احد عناصر تكوين غذائهماذا يحدث للنبات االخضر لو فقد احد عناصر تكوين غذائهماذا يحدث للنبات االخضر لو فقد احد عناصر تكوين غذائهماذا يحدث للنبات االخضر لو فقد احد عناصر تكوين غذائه •
))))H2O     ، ، ، ،Co2    ضوء الشمس، اليخضور، ضوء الشمس، اليخضور، ضوء الشمس، اليخضور، ضوء الشمس، اليخضور ،((((        

تصفر بعض اوراقه، يعـيش لفتـرة معينـة اليسـتطيع تصفر بعض اوراقه، يعـيش لفتـرة معينـة اليسـتطيع تصفر بعض اوراقه، يعـيش لفتـرة معينـة اليسـتطيع تصفر بعض اوراقه، يعـيش لفتـرة معينـة اليسـتطيع     يموت النبات،يموت النبات،يموت النبات،يموت النبات،: (: (: (: (يتم تسجيل التنبؤاتيتم تسجيل التنبؤاتيتم تسجيل التنبؤاتيتم تسجيل التنبؤات
        ).).).).الخالخالخالخ................صنع غذائه، تذبل اوراقهصنع غذائه، تذبل اوراقهصنع غذائه، تذبل اوراقهصنع غذائه، تذبل اوراقه

 ؟ ؟ ؟ ؟ H2o     ، ، ، ،Co2ماذا تطلق على النباتات الخضر؟ وماذا نطلق على ماذا تطلق على النباتات الخضر؟ وماذا نطلق على ماذا تطلق على النباتات الخضر؟ وماذا نطلق على ماذا تطلق على النباتات الخضر؟ وماذا نطلق على  •
        ....يتم تسجيل اجابات الطالبات المختلفة، وتسجل الصحيحة منها فقطيتم تسجيل اجابات الطالبات المختلفة، وتسجل الصحيحة منها فقطيتم تسجيل اجابات الطالبات المختلفة، وتسجل الصحيحة منها فقطيتم تسجيل اجابات الطالبات المختلفة، وتسجل الصحيحة منها فقط

 صل الخريف؟صل الخريف؟صل الخريف؟صل الخريف؟ما سبب ظهور الصبغات البرتقالية والبنية في االوراق النباتية في فما سبب ظهور الصبغات البرتقالية والبنية في االوراق النباتية في فما سبب ظهور الصبغات البرتقالية والبنية في االوراق النباتية في فما سبب ظهور الصبغات البرتقالية والبنية في االوراق النباتية في ف •
 اهم االنواع؟اهم االنواع؟اهم االنواع؟اهم االنواع؟) ) ) ) أأأأ((((لماذا يعد يخضور لماذا يعد يخضور لماذا يعد يخضور لماذا يعد يخضور  •
 ماهي الصبغات التي تحتويها البالستيدات الخضر؟ماهي الصبغات التي تحتويها البالستيدات الخضر؟ماهي الصبغات التي تحتويها البالستيدات الخضر؟ماهي الصبغات التي تحتويها البالستيدات الخضر؟ •
ال ال ال ال ) ) ) ) الظـالمالظـالمالظـالمالظـالم((((ارسمي مخطط للتفـاعالت الضـوئية ومخطـط للتفـاعالت الالضـوئية ارسمي مخطط للتفـاعالت الضـوئية ومخطـط للتفـاعالت الالضـوئية ارسمي مخطط للتفـاعالت الضـوئية ومخطـط للتفـاعالت الالضـوئية ارسمي مخطط للتفـاعالت الضـوئية ومخطـط للتفـاعالت الالضـوئية  •

تعطي المدرسة الجواب بل تجعل الطالبات يكتشفن االجابة بانفسهن، ومـن ثـم تعطي المدرسة الجواب بل تجعل الطالبات يكتشفن االجابة بانفسهن، ومـن ثـم تعطي المدرسة الجواب بل تجعل الطالبات يكتشفن االجابة بانفسهن، ومـن ثـم تعطي المدرسة الجواب بل تجعل الطالبات يكتشفن االجابة بانفسهن، ومـن ثـم 
غير مباشرة كأن تسـاعدها زميلتهـا او تنتبـه غير مباشرة كأن تسـاعدها زميلتهـا او تنتبـه غير مباشرة كأن تسـاعدها زميلتهـا او تنتبـه غير مباشرة كأن تسـاعدها زميلتهـا او تنتبـه     توجيه من لم تستطيع االجابة بصورةتوجيه من لم تستطيع االجابة بصورةتوجيه من لم تستطيع االجابة بصورةتوجيه من لم تستطيع االجابة بصورة
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مجموعتها، او مجموعتها، او مجموعتها، او مجموعتها، او ((((على صيغة السؤال جيدا وتفهمه او تعيد عمل النشاط مع زميالتها على صيغة السؤال جيدا وتفهمه او تعيد عمل النشاط مع زميالتها على صيغة السؤال جيدا وتفهمه او تعيد عمل النشاط مع زميالتها على صيغة السؤال جيدا وتفهمه او تعيد عمل النشاط مع زميالتها 

 ....الخالخالخالخ................تنتبه الى اجابة زميله اخرى لنفس السؤال تنتبه الى اجابة زميله اخرى لنفس السؤال تنتبه الى اجابة زميله اخرى لنفس السؤال تنتبه الى اجابة زميله اخرى لنفس السؤال 
يكون استنتاج للطالبات كان تقول بعـض الطالبـات، ويكتـب يكون استنتاج للطالبات كان تقول بعـض الطالبـات، ويكتـب يكون استنتاج للطالبات كان تقول بعـض الطالبـات، ويكتـب يكون استنتاج للطالبات كان تقول بعـض الطالبـات، ويكتـب ): ): ): ): دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة((((االستنتاجات االستنتاجات االستنتاجات االستنتاجات  •

        ....لعليا اليسرىلعليا اليسرىلعليا اليسرىلعليا اليسرىعلى السبورة في الجهة اعلى السبورة في الجهة اعلى السبورة في الجهة اعلى السبورة في الجهة ا
 ....لكل نبات درجة حرارية مثلى تكون فيها عملية البناء الضوئي على اقصاهالكل نبات درجة حرارية مثلى تكون فيها عملية البناء الضوئي على اقصاهالكل نبات درجة حرارية مثلى تكون فيها عملية البناء الضوئي على اقصاهالكل نبات درجة حرارية مثلى تكون فيها عملية البناء الضوئي على اقصاها •
يختلف معدل البناء الضوئي في االوراق النباتية المختلفة وحتى في اوراق النبات يختلف معدل البناء الضوئي في االوراق النباتية المختلفة وحتى في اوراق النبات يختلف معدل البناء الضوئي في االوراق النباتية المختلفة وحتى في اوراق النبات يختلف معدل البناء الضوئي في االوراق النباتية المختلفة وحتى في اوراق النبات  •

 ....الواحد تبعا لعوامل عديدةالواحد تبعا لعوامل عديدةالواحد تبعا لعوامل عديدةالواحد تبعا لعوامل عديدة
على طول موجة الشعاع، فتكون كبيرة على طول موجة الشعاع، فتكون كبيرة على طول موجة الشعاع، فتكون كبيرة على طول موجة الشعاع، فتكون كبيرة ) ) ) ) الطاقة االشعاعيةالطاقة االشعاعيةالطاقة االشعاعيةالطاقة االشعاعية((((تتوقف طاقة الفوتون تتوقف طاقة الفوتون تتوقف طاقة الفوتون تتوقف طاقة الفوتون  •

 ....ما كان طول الموجه قصيرما كان طول الموجه قصيرما كان طول الموجه قصيرما كان طول الموجه قصيركلكلكلكل
 الماء هو مصدر الحياة الماء هو مصدر الحياة الماء هو مصدر الحياة الماء هو مصدر الحياة  •
 الخالخالخالخ..... ..... ..... .....  •
يتم من خالل اسئلة تحريرية معد مسبقا وتصحح وتعـاد لهـن يتم من خالل اسئلة تحريرية معد مسبقا وتصحح وتعـاد لهـن يتم من خالل اسئلة تحريرية معد مسبقا وتصحح وتعـاد لهـن يتم من خالل اسئلة تحريرية معد مسبقا وتصحح وتعـاد لهـن ): ): ): ): دقائقدقائقدقائقدقائق    ٥٥٥٥((((التقويم التقويم التقويم التقويم  •

        في الدرس التاليفي الدرس التاليفي الدرس التاليفي الدرس التالي
 عددي فقط العوامل المؤثرة في البناء الضوئي وما هو ابرزها في رأيك؟عددي فقط العوامل المؤثرة في البناء الضوئي وما هو ابرزها في رأيك؟عددي فقط العوامل المؤثرة في البناء الضوئي وما هو ابرزها في رأيك؟عددي فقط العوامل المؤثرة في البناء الضوئي وما هو ابرزها في رأيك؟ •
م ارسمي مخطط الحدهما م ارسمي مخطط الحدهما م ارسمي مخطط الحدهما م ارسمي مخطط الحدهما ايهما اهم في رأيك تفاعالت الضوء ام تفاعالت الظالايهما اهم في رأيك تفاعالت الضوء ام تفاعالت الظالايهما اهم في رأيك تفاعالت الضوء ام تفاعالت الظالايهما اهم في رأيك تفاعالت الضوء ام تفاعالت الظال •

 ....فقطفقطفقطفقط
تحضير الدرس القادم موضوع البناء الكيميـائي وامثلـة لطـرق تحضير الدرس القادم موضوع البناء الكيميـائي وامثلـة لطـرق تحضير الدرس القادم موضوع البناء الكيميـائي وامثلـة لطـرق تحضير الدرس القادم موضوع البناء الكيميـائي وامثلـة لطـرق ) ) ) ) دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة: (: (: (: (الواجب البيتيالواجب البيتيالواجب البيتيالواجب البيتي_ _ _ _ 

        تناول الغذاء تناول الغذاء تناول الغذاء تناول الغذاء 
        ::::مصادر المدرسةمصادر المدرسةمصادر المدرسةمصادر المدرسة_ _ _ _ 

1- Alfred E.Friedl, 1997, Teaching science to chidren an Inquiry 
approach, 4th, ed Mc Graw-Hill companies, New York. 

2- Bernard S.Meyer & others, 1973, Introduction to plant 
physiology, 2nd,ed Van Nostrand Company, New York. 

3- Robert.B.Sund and leslie w.trowbridge,1973,Teaching science 
by Inquiry in the secondary school, , 2nd,ed, Abell & Howell 
company, Columbus, Ohio.  

        
، علم االحياء للصـف الخـامس العلمـي، ، علم االحياء للصـف الخـامس العلمـي، ، علم االحياء للصـف الخـامس العلمـي، ، علم االحياء للصـف الخـامس العلمـي، ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية، العراق، وزارة التربية،     ––––ر الطالبة ر الطالبة ر الطالبة ر الطالبة مصادمصادمصادمصاد_ _ _ _ 
        ....، بغداد، بغداد، بغداد، بغداد١٠١٠١٠١٠طططط
        

تقوم المدرسـة فقـط بالشـرح، توجيـه سـؤال او تقوم المدرسـة فقـط بالشـرح، توجيـه سـؤال او تقوم المدرسـة فقـط بالشـرح، توجيـه سـؤال او تقوم المدرسـة فقـط بالشـرح، توجيـه سـؤال او ) ) ) ) االعتياديةاالعتياديةاالعتياديةاالعتيادية((((الطريقة التقليدية الطريقة التقليدية الطريقة التقليدية الطريقة التقليدية ((((    مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
سؤالين فقط، ورد بعض المالحظات واليوجد نشاط او استكشاف فـي الـدرس ويكـون سؤالين فقط، ورد بعض المالحظات واليوجد نشاط او استكشاف فـي الـدرس ويكـون سؤالين فقط، ورد بعض المالحظات واليوجد نشاط او استكشاف فـي الـدرس ويكـون سؤالين فقط، ورد بعض المالحظات واليوجد نشاط او استكشاف فـي الـدرس ويكـون 

        ....تتتتايضا خالي من االستنتاجاايضا خالي من االستنتاجاايضا خالي من االستنتاجاايضا خالي من االستنتاجا
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        ))))٢٢٢٢((((ملحق ملحق ملحق ملحق 

        اسماء المحكمين الذين استعان الباحث بهم وطبيعة االستشارة اسماء المحكمين الذين استعان الباحث بهم وطبيعة االستشارة اسماء المحكمين الذين استعان الباحث بهم وطبيعة االستشارة اسماء المحكمين الذين استعان الباحث بهم وطبيعة االستشارة 

        عنوان الوظيفةعنوان الوظيفةعنوان الوظيفةعنوان الوظيفة        االختصاصاالختصاصاالختصاصاالختصاص        االسماالسماالسماالسم        تتتت
طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة     ****

        االستشارةاالستشارةاالستشارةاالستشارة
٣٣٣٣        ٢٢٢٢        ١١١١        

مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق         بشرى محمود قاسمبشرى محمود قاسمبشرى محمود قاسمبشرى محمود قاسم. . . . أدأدأدأد        ....١١١١
 ++++                ++++        التربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثم////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد        تدريستدريستدريستدريس

 ++++         ++++ التربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثم////ددددجامعة بغداجامعة بغداجامعة بغداجامعة بغدا        قياس وتقويمقياس وتقويمقياس وتقويمقياس وتقويم        سوسن شاكر الجلبيسوسن شاكر الجلبيسوسن شاكر الجلبيسوسن شاكر الجلبي. . . . أدأدأدأد        ....٢٢٢٢
 ++++         ++++ التربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثم////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد        قياس وتقويمقياس وتقويمقياس وتقويمقياس وتقويم        احسان عليوي ناصراحسان عليوي ناصراحسان عليوي ناصراحسان عليوي ناصر. . . . أم دأم دأم دأم د        ....٣٣٣٣
مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق         احمد عبد الزهرة سعداحمد عبد الزهرة سعداحمد عبد الزهرة سعداحمد عبد الزهرة سعد....أم دأم دأم دأم د        ....٤٤٤٤

        تدريستدريستدريستدريس
التربية التربية التربية التربية ////الجامعة المستنصريةالجامعة المستنصريةالجامعة المستنصريةالجامعة المستنصرية

 ++++        ++++ ++++        االساسيةاالساسيةاالساسيةاالساسية

مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق         امل امين االطرقجيامل امين االطرقجيامل امين االطرقجيامل امين االطرقجي....أمأمأمأم        ....٥٥٥٥
 تدريستدريستدريستدريس

 ++++ ++++ ++++        بن الهيثمبن الهيثمبن الهيثمبن الهيثمالتربية االتربية االتربية االتربية ا////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد

مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق         باسمة شاكر العبدليباسمة شاكر العبدليباسمة شاكر العبدليباسمة شاكر العبدلي. . . . أم دأم دأم دأم د        ....٦٦٦٦
 تدريستدريستدريستدريس

 ++++ ++++ ++++        التربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثم////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد

علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن . . . . أم دأم دأم دأم د        ....٧٧٧٧
 جمعةجمعةجمعةجمعة

مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق 
 تدريستدريستدريستدريس

 ++++ ++++ ++++        التربية االساسيةالتربية االساسيةالتربية االساسيةالتربية االساسية////جامعة ديالىجامعة ديالىجامعة ديالىجامعة ديالى

التربية التربية التربية التربية ////الجامعة المستنصريةالجامعة المستنصريةالجامعة المستنصريةالجامعة المستنصرية        قياس وتقويمقياس وتقويمقياس وتقويمقياس وتقويم عبد هللا احمد خلفعبد هللا احمد خلفعبد هللا احمد خلفعبد هللا احمد خلف. . . . أم دأم دأم دأم د        ....٨٨٨٨
 ++++         ++++        اسيةاسيةاسيةاسيةاالساالساالساالس

فاطمة عبد االمير فاطمة عبد االمير فاطمة عبد االمير فاطمة عبد االمير . . . . أم دأم دأم دأم د        ....٩٩٩٩
 رضارضارضارضا

مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق 
 ++++        ++++ ++++        التربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثم////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد        تدريستدريستدريستدريس

 ++++ ++++ ++++        التربية بناتالتربية بناتالتربية بناتالتربية بنات////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد        قياس وتقويمقياس وتقويمقياس وتقويمقياس وتقويم ليلى يوسف مصطفىليلى يوسف مصطفىليلى يوسف مصطفىليلى يوسف مصطفى. . . . أم دأم دأم دأم د        ....١٠١٠١٠١٠
ماجد عبد الستار عبد ماجد عبد الستار عبد ماجد عبد الستار عبد ماجد عبد الستار عبد . . . . أم دأم دأم دأم د        ....١١١١١١١١

 الكريم الكريم الكريم الكريم 
مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق 

 ++++ ++++ ++++        كلية اليرموككلية اليرموككلية اليرموككلية اليرموك////جامعة ديالىجامعة ديالىجامعة ديالىجامعة ديالى        تدريستدريستدريستدريس

         ++++ ++++ التربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثم////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد        علم النفسعلم النفسعلم النفسعلم النفس        ناجي محمود النوابناجي محمود النوابناجي محمود النوابناجي محمود النواب. . . . أم دأم دأم دأم د        ....١٢١٢١٢١٢
مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق مناهج وطرائق         نادية حسين يونسنادية حسين يونسنادية حسين يونسنادية حسين يونس. . . . أم دأم دأم دأم د        ....١٣١٣١٣١٣

        تدريستدريستدريستدريس
        ++++ ++++ ++++ التربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثمالتربية ابن الهيثم////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد

 ++++ ++++ ++++        العلوم للبناتالعلوم للبناتالعلوم للبناتالعلوم للبنات////جامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغدادجامعة بغداد        بايولوجيبايولوجيبايولوجيبايولوجي مختار محمد سعيدمختار محمد سعيدمختار محمد سعيدمختار محمد سعيد. . . . أم دأم دأم دأم د        ....١٤١٤١٤١٤
افتحار مطلك افتحار مطلك افتحار مطلك افتحار مطلك ::::المدرسةالمدرسةالمدرسةالمدرسة        ....١٥١٥١٥١٥

 ++++ ++++ ++++        اعدادية المعتصم للبناتاعدادية المعتصم للبناتاعدادية المعتصم للبناتاعدادية المعتصم للبنات        مُدّرسة احياءمُدّرسة احياءمُدّرسة احياءمُدّرسة احياء        الفهدالفهدالفهدالفهد

 ++++ ++++ ++++        اعدادية المعتصم للبناتاعدادية المعتصم للبناتاعدادية المعتصم للبناتاعدادية المعتصم للبنات        مُدّرسة احياءمُدّرسة احياءمُدّرسة احياءمُدّرسة احياء        ايمان مهدي عبيدايمان مهدي عبيدايمان مهدي عبيدايمان مهدي عبيد::::المدرسةالمدرسةالمدرسةالمدرسة        ....١٦١٦١٦١٦

        

                                                 
 طبيعة االستشارة *
 االهداف السلوكية -1
 الخطط التدريسية -2
 االختبار التحصيلي -3
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        ) ) ) ) ٣٣٣٣((((ملحق ملحق ملحق ملحق 
        ))))بصيغته النهائيةبصيغته النهائيةبصيغته النهائيةبصيغته النهائية((((فقرات االختبار التحصيلي فقرات االختبار التحصيلي فقرات االختبار التحصيلي فقرات االختبار التحصيلي 

        ----::::ضعي دائرة حول الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة لكل مما ياتيضعي دائرة حول الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة لكل مما ياتيضعي دائرة حول الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة لكل مما ياتيضعي دائرة حول الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة لكل مما ياتي: : : : ١١١١سسسس
        

        ----::::الضوئية في البالستيدة الخضراء فيالضوئية في البالستيدة الخضراء فيالضوئية في البالستيدة الخضراء فيالضوئية في البالستيدة الخضراء فيتحدث التفاعالت تحدث التفاعالت تحدث التفاعالت تحدث التفاعالت     ----١١١١        
        االعرافاالعرافاالعرافاالعراف    ----ءءءء                                    الرايبسوماتالرايبسوماتالرايبسوماتالرايبسومات    ----الكرانا       جـالكرانا       جـالكرانا       جـالكرانا       جـ    ----بببب                السدىالسدىالسدىالسدى    ----أأأأ
        ::::وسيلة الحركة عند بكتريا التيفوئيد هيوسيلة الحركة عند بكتريا التيفوئيد هيوسيلة الحركة عند بكتريا التيفوئيد هيوسيلة الحركة عند بكتريا التيفوئيد هي    ----٢٢٢٢        
االقــــــــــدام االقــــــــــدام االقــــــــــدام االقــــــــــدام     ----ءءءء                    االسواط االسواط االسواط االسواط     ----جـجـجـجـ                        االهداب االهداب االهداب االهداب     ----بببب                    المجساتالمجساتالمجساتالمجسات    ----أأأأ                
        الكاذبةالكاذبةالكاذبةالكاذبة
        ----::::توجد انزيمات دودة كربس فيتوجد انزيمات دودة كربس فيتوجد انزيمات دودة كربس فيتوجد انزيمات دودة كربس في    ----٣٣٣٣        

        DNA    ----ءءءءالسايتوبالزم  السايتوبالزم  السايتوبالزم  السايتوبالزم      ----جـجـجـجـ                        االعرافاالعرافاالعرافاالعراف    ----بببب                    القالب القالب القالب القالب     ----أأأأ
        ----::::يفرز انزيم الببسين منيفرز انزيم الببسين منيفرز انزيم الببسين منيفرز انزيم الببسين من    ----٤٤٤٤        

االثنـا االثنـا االثنـا االثنـا     ----جــجــجــجــ    الجزء الفؤادي للمعدة        الجزء الفؤادي للمعدة        الجزء الفؤادي للمعدة        الجزء الفؤادي للمعدة            ----بببب        للمعدةللمعدةللمعدةللمعدةالجزء البوابي الجزء البوابي الجزء البوابي الجزء البوابي     ----أأأأ
        اللفائفياللفائفياللفائفياللفائفي    ----ءءءء        عشرعشرعشرعشر

        ::::معامل التنفس للمادة البروتينية هومعامل التنفس للمادة البروتينية هومعامل التنفس للمادة البروتينية هومعامل التنفس للمادة البروتينية هو    ----٥٥٥٥        
        ١.١١.١١.١١.١    ----ءءءء        ٠.٧٠.٧٠.٧٠.٧    ----جـجـجـجـ                        ١١١١    ----بببب                        ٠.٨٠.٨٠.٨٠.٨    ----أأأأ

النباتات في غذائها الهميتـه فـي النباتات في غذائها الهميتـه فـي النباتات في غذائها الهميتـه فـي النباتات في غذائها الهميتـه فـي     تفضل انثى البعوض دم المضيف على عصيرتفضل انثى البعوض دم المضيف على عصيرتفضل انثى البعوض دم المضيف على عصيرتفضل انثى البعوض دم المضيف على عصير    ----٦٦٦٦        
        ----::::تكوينتكوينتكوينتكوين

        البيوض الناضجةالبيوض الناضجةالبيوض الناضجةالبيوض الناضجة    ----ءءءءاالجسام المضادة االجسام المضادة االجسام المضادة االجسام المضادة     ----جـجـجـجـ        اللعاباللعاباللعاباللعاب    ----بببب        االنزيمات الهاضمةاالنزيمات الهاضمةاالنزيمات الهاضمةاالنزيمات الهاضمة    ----أأأأ
االنزيم المسؤول عن تحول مولد الليفين الى الليفين في عملية تخثر دم اللبائن االنزيم المسؤول عن تحول مولد الليفين الى الليفين في عملية تخثر دم اللبائن االنزيم المسؤول عن تحول مولد الليفين الى الليفين في عملية تخثر دم اللبائن االنزيم المسؤول عن تحول مولد الليفين الى الليفين في عملية تخثر دم اللبائن     ----٧٧٧٧        

        ::::هوهوهوهو
    ----ءءءء                الثرومبينالثرومبينالثرومبينالثرومبين    ----جـجـجـجـ        بروثرومبينبروثرومبينبروثرومبينبروثرومبين    ----بببب        ثرمبوبالستينثرمبوبالستينثرمبوبالستينثرمبوبالستين    ----أأأأ

        السيروتنينالسيروتنينالسيروتنينالسيروتنين
        ----::::ود سمك عضلة القلب في بطين اللبائن الىود سمك عضلة القلب في بطين اللبائن الىود سمك عضلة القلب في بطين اللبائن الىود سمك عضلة القلب في بطين اللبائن الىيعيعيعيع    ----٨٨٨٨        

سعة تجويف سعة تجويف سعة تجويف سعة تجويف     - - - - كمية الدم في البطين   جـكمية الدم في البطين   جـكمية الدم في البطين   جـكمية الدم في البطين   جـ    - - - - زيادة مرونة البطين     بزيادة مرونة البطين     بزيادة مرونة البطين     بزيادة مرونة البطين     ب    ----أأأأ
        الضغط على جدران البطينالضغط على جدران البطينالضغط على جدران البطينالضغط على جدران البطين    - - - - ءءءء        البطينالبطينالبطينالبطين

        ----::::يمثل عضو االخراج في السرطان البحرييمثل عضو االخراج في السرطان البحرييمثل عضو االخراج في السرطان البحرييمثل عضو االخراج في السرطان البحري    ----٩٩٩٩        
        الفميم الكلويالفميم الكلويالفميم الكلويالفميم الكلوي    ----ءءءء            نبيبات مالبيجينبيبات مالبيجينبيبات مالبيجينبيبات مالبيجي    ----جـجـجـجـ        الغدد الكلوريةالغدد الكلوريةالغدد الكلوريةالغدد الكلورية    ----ببببالغدد الخضراء الغدد الخضراء الغدد الخضراء الغدد الخضراء     ----أأأأ
مرة فـي الدقيقـة مرة فـي الدقيقـة مرة فـي الدقيقـة مرة فـي الدقيقـة ) ) ) ) ١٥١٥١٥١٥((((معامل التهوية الحويصلية عندما يكون معدل التنفس معامل التهوية الحويصلية عندما يكون معدل التنفس معامل التهوية الحويصلية عندما يكون معدل التنفس معامل التهوية الحويصلية عندما يكون معدل التنفس     ----١٠١٠١٠١٠        

        ----::::هوهوهوهو
        ٦.٢٥٦.٢٥٦.٢٥٦.٢٥    ----ءءءء                                                    ٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥    ----جـجـجـجـ                                                                                            ٥٥٥٥    ----بببب        ٣.٧٥٣.٧٥٣.٧٥٣.٧٥    ----أأأأ
        ----::::يتم نقل الغذاء من الورقة الى باقي اجزاء النبات من خالليتم نقل الغذاء من الورقة الى باقي اجزاء النبات من خالليتم نقل الغذاء من الورقة الى باقي اجزاء النبات من خالليتم نقل الغذاء من الورقة الى باقي اجزاء النبات من خالل    ----١١١١١١١١        

        االنابيب الغرباليةاالنابيب الغرباليةاالنابيب الغرباليةاالنابيب الغربالية    ----جـجـجـجـ                    االليافاالليافاالليافااللياف    ----بببب                القصيباتالقصيباتالقصيباتالقصيبات    ----أأأأ
        ا الحشويةا الحشويةا الحشويةا الحشويةالخاليالخاليالخاليالخالي    ----ءءءء            

        
        ::::توجد الدورة الدموية المفردة فيتوجد الدورة الدموية المفردة فيتوجد الدورة الدموية المفردة فيتوجد الدورة الدموية المفردة في    ----١٢١٢١٢١٢        

        الحشراتالحشراتالحشراتالحشرات----ءءءء                                                        الضفادعالضفادعالضفادعالضفادع    ----جـجـجـجـ        الديدان الحلقيةالديدان الحلقيةالديدان الحلقيةالديدان الحلقية    ----بببب                                        االسماكاالسماكاالسماكاالسماك    ----أأأأ
        ----::::غم من الدهون علىغم من الدهون علىغم من الدهون علىغم من الدهون على    ١١١١يحتوي يحتوي يحتوي يحتوي     ----١٣١٣١٣١٣        



���� ��آ� ا	���ث ا	������   ا	�د ا	���� ���
����� وا	

 
سعرات سعرات سعرات سعرات     ٩٩٩٩    ----ءءءء        سعرات كبيرةسعرات كبيرةسعرات كبيرةسعرات كبيرة    ٤٤٤٤    ----جـجـجـجـ        سعرات كبيرة سعرات كبيرة سعرات كبيرة سعرات كبيرة     ٧٧٧٧    ----بببب سعرات كبيرةسعرات كبيرةسعرات كبيرةسعرات كبيرة    ٥٥٥٥    ----أأأأ

 كبيرةكبيرةكبيرةكبيرة
        

        ----::::فس الهوائي في االنسان هيفس الهوائي في االنسان هيفس الهوائي في االنسان هيفس الهوائي في االنسان هيالطاقة الناتجة في عملية التنالطاقة الناتجة في عملية التنالطاقة الناتجة في عملية التنالطاقة الناتجة في عملية التن    ----١٤١٤١٤١٤        
        ATP    39    ----ءءءء            ATP    38    ----جـجـجـجـ                                                ATP    37    ----بببب                                                 36ATP    ----أأأأ
        ----::::تستمد العضلة االرادية الطاقة الالزمة لتقلصها وانبساطها منتستمد العضلة االرادية الطاقة الالزمة لتقلصها وانبساطها منتستمد العضلة االرادية الطاقة الالزمة لتقلصها وانبساطها منتستمد العضلة االرادية الطاقة الالزمة لتقلصها وانبساطها من    ----١٥١٥١٥١٥        

 ADP    ----ءءءء                                                        DNA    ----جـجـجـجـ                                                RNA    ----بببب                                             ATP    ----أأأأ
        : : : : يمثل عضو التنفس في الحشرات بـيمثل عضو التنفس في الحشرات بـيمثل عضو التنفس في الحشرات بـيمثل عضو التنفس في الحشرات بـ    ----١٦١٦١٦١٦        

الغالصــــــــــم الغالصــــــــــم الغالصــــــــــم الغالصــــــــــم     ----ءءءء                    الحويصالت الهوائية الحويصالت الهوائية الحويصالت الهوائية الحويصالت الهوائية     ----جـجـجـجـ                                الرئات الكتابيةالرئات الكتابيةالرئات الكتابيةالرئات الكتابية    ----لقصبات بلقصبات بلقصبات بلقصبات باااا    ----أأأأ
        الريشيةالريشيةالريشيةالريشية

        : : : : يتخلص البرامسيوم من فضالته الصلبة بوساطةيتخلص البرامسيوم من فضالته الصلبة بوساطةيتخلص البرامسيوم من فضالته الصلبة بوساطةيتخلص البرامسيوم من فضالته الصلبة بوساطة    ----١٧١٧١٧١٧        
المخرج المخرج المخرج المخرج     ----ءءءء                        الخاليا اللهبيةالخاليا اللهبيةالخاليا اللهبيةالخاليا اللهبية    ----جـجـجـجـ                            الفجوة المتقلصةالفجوة المتقلصةالفجوة المتقلصةالفجوة المتقلصة    ----الفجوة الغذائية بالفجوة الغذائية بالفجوة الغذائية بالفجوة الغذائية ب----أأأأ

        المؤقتالمؤقتالمؤقتالمؤقت
        ::::هوهوهوهو    االنزيم الموجود داخل التجويف الفمي لالنساناالنزيم الموجود داخل التجويف الفمي لالنساناالنزيم الموجود داخل التجويف الفمي لالنساناالنزيم الموجود داخل التجويف الفمي لالنسان    ----١٨١٨١٨١٨        

        االربسيناالربسيناالربسيناالربسين    ----التربسين    ءالتربسين    ءالتربسين    ءالتربسين    ء    ----جججج                            التايلينالتايلينالتايلينالتايلين    ----الكيموسين     بالكيموسين     بالكيموسين     بالكيموسين     ب    ----أأأأ
        ----::::تكيف الطيور لعملية االخراج ناتج عن امتالكهاتكيف الطيور لعملية االخراج ناتج عن امتالكهاتكيف الطيور لعملية االخراج ناتج عن امتالكهاتكيف الطيور لعملية االخراج ناتج عن امتالكها    ----١٩١٩١٩١٩        

 كبيبة ذات كفاءة عالية كبيبة ذات كفاءة عالية كبيبة ذات كفاءة عالية كبيبة ذات كفاءة عالية     ----الغدد المستقيمة  جالغدد المستقيمة  جالغدد المستقيمة  جالغدد المستقيمة  ج    ----بببب    الغدد االنفيةالغدد االنفيةالغدد االنفيةالغدد االنفية    ----أأأأ
        ضغط نضوحي قليل نسبيًاضغط نضوحي قليل نسبيًاضغط نضوحي قليل نسبيًاضغط نضوحي قليل نسبيًا    ----ءءءء                   

        ----::::لكائنات الراقية  فيلكائنات الراقية  فيلكائنات الراقية  فيلكائنات الراقية  فييحدث التنفس الالهوائي في ايحدث التنفس الالهوائي في ايحدث التنفس الالهوائي في ايحدث التنفس الالهوائي في ا    ----٢٠٢٠٢٠٢٠        
        النواةالنواةالنواةالنواة    ----االعراف  ءاالعراف  ءاالعراف  ءاالعراف  ء    ----جـجـجـجـ                        القالبالقالبالقالبالقالب    ----بببب                    السايتوبالزمالسايتوبالزمالسايتوبالزمالسايتوبالزم    ----أأأأ
يعود تلـون االوراق النباتيـة فـي فصـل الخريـف بالصـبغات البنيـة والصـفراء يعود تلـون االوراق النباتيـة فـي فصـل الخريـف بالصـبغات البنيـة والصـفراء يعود تلـون االوراق النباتيـة فـي فصـل الخريـف بالصـبغات البنيـة والصـفراء يعود تلـون االوراق النباتيـة فـي فصـل الخريـف بالصـبغات البنيـة والصـفراء     ----٢١٢١٢١٢١        

        ----::::والبرتقالية الى تحللوالبرتقالية الى تحللوالبرتقالية الى تحللوالبرتقالية الى تحلل
        فايكوبليناتفايكوبليناتفايكوبليناتفايكوبلينات    ----ءءءء                        الزانثوفيالتالزانثوفيالتالزانثوفيالتالزانثوفيالت    ----الكلوروفيالت    جـالكلوروفيالت    جـالكلوروفيالت    جـالكلوروفيالت    جـ    ----بببب                فالفلوناتفالفلوناتفالفلوناتفالفلونات    ----أأأأ

        
        ----::::من العبارات االتيةمن العبارات االتيةمن العبارات االتيةمن العبارات االتية    ناقشي كلناقشي كلناقشي كلناقشي كل:  :  :  :  ٢٢٢٢سسسس

        ....يمثل القولون عضو امتصاص وافراز في آن واحديمثل القولون عضو امتصاص وافراز في آن واحديمثل القولون عضو امتصاص وافراز في آن واحديمثل القولون عضو امتصاص وافراز في آن واحد - - - - ١١١١
 ....تخضع دقات القلب لنشاط كهربائي يسبق التقلص العضليتخضع دقات القلب لنشاط كهربائي يسبق التقلص العضليتخضع دقات القلب لنشاط كهربائي يسبق التقلص العضليتخضع دقات القلب لنشاط كهربائي يسبق التقلص العضلي - - - - ٢٢٢٢
 ....تعد عملية التنفس عملية موازنة لعملية البناء الضوئيتعد عملية التنفس عملية موازنة لعملية البناء الضوئيتعد عملية التنفس عملية موازنة لعملية البناء الضوئيتعد عملية التنفس عملية موازنة لعملية البناء الضوئي - - - - ٣٣٣٣
 ....يبدو مظهر قشرة الكلية حبيبًا ومظهر اللب شعاعيًايبدو مظهر قشرة الكلية حبيبًا ومظهر اللب شعاعيًايبدو مظهر قشرة الكلية حبيبًا ومظهر اللب شعاعيًايبدو مظهر قشرة الكلية حبيبًا ومظهر اللب شعاعيًا - - - - ٤٤٤٤
 ....انعدام الجهاز الهضمي في الدودة الشريطيةانعدام الجهاز الهضمي في الدودة الشريطيةانعدام الجهاز الهضمي في الدودة الشريطيةانعدام الجهاز الهضمي في الدودة الشريطية - - - - ٥٥٥٥
 

        ::::اعطي رأيك في كل من العبارات االتيةاعطي رأيك في كل من العبارات االتيةاعطي رأيك في كل من العبارات االتيةاعطي رأيك في كل من العبارات االتية: : : : ٣٣٣٣سسسس
        نجاح عمليات نقل القلوب وفشل نقل العضالت االرادية نجاح عمليات نقل القلوب وفشل نقل العضالت االرادية نجاح عمليات نقل القلوب وفشل نقل العضالت االرادية نجاح عمليات نقل القلوب وفشل نقل العضالت االرادية  - - - - ١١١١
 ينتمي الروبيان الى صنف الحشراتينتمي الروبيان الى صنف الحشراتينتمي الروبيان الى صنف الحشراتينتمي الروبيان الى صنف الحشرات - - - - ٢٢٢٢
 اعتبار عفن الخبز من النباتاتاعتبار عفن الخبز من النباتاتاعتبار عفن الخبز من النباتاتاعتبار عفن الخبز من النباتات - - - - ٣٣٣٣
        ::::وضحي كل من العبارات االتيةوضحي كل من العبارات االتيةوضحي كل من العبارات االتيةوضحي كل من العبارات االتية: : : : ٤٤٤٤سسسس

        التحتوي النباتات اجهزة اخراج متخصصة كما في الحيواناتالتحتوي النباتات اجهزة اخراج متخصصة كما في الحيواناتالتحتوي النباتات اجهزة اخراج متخصصة كما في الحيواناتالتحتوي النباتات اجهزة اخراج متخصصة كما في الحيوانات - - - - ١١١١
 ببكتريا العقد بعالقة طرديةببكتريا العقد بعالقة طرديةببكتريا العقد بعالقة طرديةببكتريا العقد بعالقة طردية    يرتبط نبات الباقالءيرتبط نبات الباقالءيرتبط نبات الباقالءيرتبط نبات الباقالء - - - - ٢٢٢٢
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        حدوث حركة انعكاسية عند نبات الدايونياحدوث حركة انعكاسية عند نبات الدايونياحدوث حركة انعكاسية عند نبات الدايونياحدوث حركة انعكاسية عند نبات الدايونيا - - - - ٣٣٣٣
        ::::قارني بين كل مما ياتيقارني بين كل مما ياتيقارني بين كل مما ياتيقارني بين كل مما ياتي: : : : ٥٥٥٥سسسس

        التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي باربع نقاطالتنفس الهوائي والتنفس الالهوائي باربع نقاطالتنفس الهوائي والتنفس الالهوائي باربع نقاطالتنفس الهوائي والتنفس الالهوائي باربع نقاط - - - - ١١١١
عملية النقل في الجرادة والسمكة العظمية من حيث نوع جهاز الـدوران واتجـاه عملية النقل في الجرادة والسمكة العظمية من حيث نوع جهاز الـدوران واتجـاه عملية النقل في الجرادة والسمكة العظمية من حيث نوع جهاز الـدوران واتجـاه عملية النقل في الجرادة والسمكة العظمية من حيث نوع جهاز الـدوران واتجـاه  - - - - ٢٢٢٢

 ....سير الدمسير الدمسير الدمسير الدم
 ....قاطقاطقاطقاطالعضلة الملساء والعضلة الهيكلية باربع نالعضلة الملساء والعضلة الهيكلية باربع نالعضلة الملساء والعضلة الهيكلية باربع نالعضلة الملساء والعضلة الهيكلية باربع ن - - - - ٣٣٣٣
        ----::::صممي مخطط لكل مما ياتيصممي مخطط لكل مما ياتيصممي مخطط لكل مما ياتيصممي مخطط لكل مما ياتي: : : : ٦٦٦٦سسسس

        ....خروج قطرة دم من البطين االيمن حتى تصل البطين االيسرخروج قطرة دم من البطين االيمن حتى تصل البطين االيسرخروج قطرة دم من البطين االيمن حتى تصل البطين االيسرخروج قطرة دم من البطين االيمن حتى تصل البطين االيسر - - - - ١١١١
 كيميائيًا من الفم الى االمعاء الدقيقةكيميائيًا من الفم الى االمعاء الدقيقةكيميائيًا من الفم الى االمعاء الدقيقةكيميائيًا من الفم الى االمعاء الدقيقة) ) ) ) بروتنيةبروتنيةبروتنيةبروتنية((((سير لقمة سير لقمة سير لقمة سير لقمة  - - - - ٢٢٢٢
 من الرئتين الى االنسجة في اللبائن من الرئتين الى االنسجة في اللبائن من الرئتين الى االنسجة في اللبائن من الرئتين الى االنسجة في اللبائن     O2و و و و     Co2عملية تبادل عملية تبادل عملية تبادل عملية تبادل  - - - - ٣٣٣٣
 اجزاء الجهاز البولي في اللبائناجزاء الجهاز البولي في اللبائناجزاء الجهاز البولي في اللبائناجزاء الجهاز البولي في اللبائن - - - - ٤٤٤٤
 نظرية انسياب الكتلةنظرية انسياب الكتلةنظرية انسياب الكتلةنظرية انسياب الكتلة - - - - ٥٥٥٥
 واستمرارية عمل االنزيمواستمرارية عمل االنزيمواستمرارية عمل االنزيمواستمرارية عمل االنزيم    طبيعةطبيعةطبيعةطبيعة - - - - ٦٦٦٦
        ::::ارسمي كال مما ياتيارسمي كال مما ياتيارسمي كال مما ياتيارسمي كال مما ياتي: : : : ٧٧٧٧سسسس

        التبادل الغازي في الحويصلة الرئويةالتبادل الغازي في الحويصلة الرئويةالتبادل الغازي في الحويصلة الرئويةالتبادل الغازي في الحويصلة الرئوية - - - - ١١١١
 النشاط الكهربائي المرافق لدقات القلب في جدران القلبالنشاط الكهربائي المرافق لدقات القلب في جدران القلبالنشاط الكهربائي المرافق لدقات القلب في جدران القلبالنشاط الكهربائي المرافق لدقات القلب في جدران القلب - - - - ٢٢٢٢
 الحركة االنقالبية في الهايدراالحركة االنقالبية في الهايدراالحركة االنقالبية في الهايدراالحركة االنقالبية في الهايدرا - - - - ٣٣٣٣
 كريات الدم البيضاء الحبيبيةكريات الدم البيضاء الحبيبيةكريات الدم البيضاء الحبيبيةكريات الدم البيضاء الحبيبية - - - - ٤٤٤٤
        ::::بيني اهمية كل مما ياتيبيني اهمية كل مما ياتيبيني اهمية كل مما ياتيبيني اهمية كل مما ياتي: : : : ٨٨٨٨سسسس

        الزغابة المعويةالزغابة المعويةالزغابة المعويةالزغابة المعوية - - - - ١١١١
 القوة المختزلةالقوة المختزلةالقوة المختزلةالقوة المختزلة - - - - ٢٢٢٢
 كز التنفسيكز التنفسيكز التنفسيكز التنفسيالمرالمرالمرالمر - - - - ٣٣٣٣
        الخياشم الخارجية الخياشم الخارجية الخياشم الخارجية الخياشم الخارجية  - - - - ٤٤٤٤

 
 


