
األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي 
  

  "ق شدينة دمم يفدراسة ميدانية على طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي 
  لماجستير في التربية

  ومشـاركة       
  دكتور يحيى العمارين

  وطرائق التدريس اهج المنقسم مدرس في 

  م ٢٠١٠- ٢٠٠٩ي  دراسال مالعا

   قــش

  ة ـربيـ

  التدريس وطرائق 

  
  

  
  
  

األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي 
  مادة علم األحياء يف

دراسة ميدانية على طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي 
لماجستير في التربيةادرجة  ليلنمقدم ث بح

  
  د الطالبةإعدا

  جيهوقق وفار ءناس
  

  

                 ستاذ ألا ف
دكتور يحيى العمارينلا                 ان عكن مد
مدرس في لا             وطرائق التدريس      اهج 

العا

شمدة عمـاـج   

ربيـالت ـــةيكل  

وطرائق اهج المنقسم  

األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي أثر 

دراسة ميدانية على طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي  "

  

فإشرا            
مدحأ الدكتور

اهج المنقسم  تاذ فيسألا
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  شكر وتقدير  
  ألستاذ الدكتور أحمد كنعاناأتوجه بخالص شكري وتقديري وامتناني ألستاذي الفاضل 

الكريم الذي لم يبخل بالتوجيه والرعاية واإلرشاد  ...فمنذ البداية في كلية التربية كان لي القدوة والمثل 
دواتـه  الصبور الذي تعلّمت منه الكثير فكان أول من علّمني أصول البحث وحرص على أن أمتلـك أ 

  .رسالتي هذه ، فله مني كل الوفاء والعرفان باإلشراف على ومهاراته ثم تفضل 

  لدكتور يحيى العمارين لكما أقدم جزيل الشكر وخالص التقدير واالحترام 

لكل ما قدمه لهذا البحث من وقته وآرائه وتوجيهاته الثمينة ، وصبره وتشجيعه الكبيرين الذي لم يبخل 
  .بهما يوماً ، فكان الموجه والمرشد والمعلم له مني كل الشكر والثناء 

  وال أنسى أن أخص بالشكر واالمتنان الدكتورة خلود الجزائري 

عطاء فلم تبخل بالوقت وال بالنصيحة والمشورة ، وقدمت الكثير التي كانت نبعاً فياضاً من الحنان و ال
  .من المالحظات واآلراء الثمينة التي حددت مالمح هذا البحث وذللت الكثير من صعوباته 

  وال يفوتني في هذا المقام أن أشكر األساتذة المحكمين األكارم 

هم بكل كرم وسخاء مما صحح الكثير وقوم الكثير ومالحظاتهم توجيهاتوقتهم و من  هما قدموكل على 
  .حتى وصل البحث إلى شكله هذا وحقق أهدافه 

توجيهاتـه  وقـدم لـي   الذي مد لي يد العـون والمسـاعدة   كما أتوجه بشكري لألستاذ حسين األشقر 
  .بكل سخاء اإلحصاء علم مجال في وإرشاداته، 

تربية محافظة دمشق والذين قدموا لـي يـد المسـاعدة     وأتوجه بجزيل الشكر للسادة العاملين في مديرية
المدارس التي تم فيها التطبيق السيدة حنان الصباغ ، والسيدة فدوى العلي،  يريعندما احتجت إليها ، ومد

  .من تسهيالت إلنجاز هذا العمل هوالسيد موريس وهبة على ما قدمو، والسيدة سناء الشماع 

  . لمكان الذي لم يبخل بالعطاء يوماً بكل أفراد أسرته العلمية واإلدارية كما أخص بالشكر كلية التربية ا

  .وال أنسى أن أشكر أختي و صديقتي الغالية هناء الدبس ، رفيقة الدرب ، سخية العطاء 

والدي ووالدتي وأخواتي سوزانا وسماح  زالوا يقدمون وإلى من رافقوني وقدموا كل ما استطاعوا وما
  . حبتي حواء وكنانة  لهم مني دائما كل الشكر والمحبة واالمتنان وزوجي وأبنائي وأ

  

  البـاحثة 
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  فهرس المحتويات

  فهرس الفصول: أوالً
  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ٢  اإلهداء  -
  ٣  شكر وتقدير  -
  ٤  فهرس المحتويات  -
  ٧  فهرس الجداول  -

  الباب األول اإلطار النظري

  ٨   بمشكلة البحثالتعريف :          الفصل األول

  ٩  مـةدمق  ١-١
  ١٠  بحثلة المشك  ٢-١

  ١٣  بحثلة ايأهم  ٣-١

  ١٤  بحثلف ااأهد  ٤-١
  ١٤  بحثلة الأسئ  ٥-١
  ١٥  ثلبحاات يفرض  ٦-١
  ١٦   ثـبحـج المنه  ٧-١
  ١٦  ثـلبحـة اعين  ٨-١

  ١٧  ـثالبحوات أد  ٩-١

  ١٧  حـدود البحـث  ١٠-١
  ١٧  متغيرات البحث  ١١-١
  ١٨  البحثإجراءات   ١٢-١
  ١٩  مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية  ١٣-١

  ٢٢  لسابقةات ادراسالالبحوث و:    الفصل الثاني 

  ٢٣  الدراسات العربية   ١-٢
  ٢٣  دراسات اهتمت بدراسة واقع األنشطة المدرسية   ١-١-٢

دراسات اهتمت بتشخيص مشكالت األنشطة المدرسية ومعوقات تنفيذها أو   ٢-١-٢
  االشتراك بها 

٢٥  

٣-١-٢  
) نوعةمجاالت مت(دراسات اهتمت بدراسة عالقة األنشطة المدرسية 

  أخرى  بالتحصيل الدراسي أو بنواحٍ
٢٦  

٤-١-٢  
دراسات اهتمت باألنشطة العلمية الصفية والالصفية وبرامجها وعالقتها 

  بالتحصيل الدراسي وجوانب أخرى من العملية التعليمية 
٢٩  
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  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ٣٢  الدراسات األجنبية   ٢-٢

وعالقتهـا  ) األنشطة خارج المدرسة(دراسات اهتمت باألنشطة الالصفية   ١-٢-٢
  بالتحصيل الدراسي 

٣٢  

  ٣٧  دراسات اهتمت باألنشطة الالصفية وجوانب متنوعة من شخصية الطلبة  ٢-٢-٢
  ٤٠  تعليق على الدراسات السابقة    ٣-٢
  ٤١  جوانب اإلفادة من الدراسات العربية واألجنبية   ٤-٢
  ٤١  موقع الدراسة من الدراسات السابقة ومميزاتها   ٥-٢

  ٤٢                                                   األنشـطة المدرسية:     الفصل الثالث 
  ٤٣  مقدمة  -
  ٤٣  األنشطة المدرسية   ١-٣

  ٤٣  التعريف باألنشطة المدرسية     ١- ١- ٣

  ٤٥  فلسفة األنشطة المدرسية    ٢- ١- ٣

  ٤٦  تصنيف األنشطة المدرسية   ٣- ١- ٣

  ٤٧  األنشطة الالصفية   ٢-٣

  ٤٧  مفهوم األنشطة الالصفية  ١-٢-٣

  ٤٩  أهمية األنشطة الالصفية  ٢-٢-٣

  ٥٣  مجاالت األنشطة الالصفية  ٣-٢-٣

  ٥٥  األنشطة العلمية الالصفية     ٣-٣

  ٥٦  أهداف األنشطة العلمية الالصفية  ١- ٣-٣

  ٥٧  األنشطة العلمية الالصفية وبرامجهامجاالت   ٢- ٣-٣

  ٥٩  األنشطة العلمية الالصفية وتدريس العلوم     :   الفصل الرابع 

  ٦٠  أهداف تدريس العلوم واألنشطة العلمية الالصفية  ١-٤

  ٦٠  تعريف العلوم  ١-٢-٤

  ٦١  أهداف تدريس العلوم   ٢-٢-٤

  ٦٤  الالصفيةطرائق تدريس العلوم واألنشطة العلمية   ٢-٤

  ٦٦  طرائق تدريس العلوم التي تعتمد على نشاط المعلم و المتعلم   ١-٢-٤

  ٧٠  المتعلم على نشاط طرائق تدريس العلوم التي تعتمد   ٢-٢-٤

  ٧٣  معلم العلوم واألنشطة العلمية الالصفية  ٣-٤

  ٧٥  اختيار األنشطة العلمية  ١-٣-٤

  ٧٦  تصميم األنشطة العلمية  ٢-٣-٤
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  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ٧٧  برامج األنشطة الالصفية  ٤ -٤

  ٧٧  تعريف برنامج النشاط المدرسي  ١- ٤-٤

  ٧٧  مواصفات برامج األنشطة  ٢- ٤-٤
  ٧٨  أنــواع برامج األنشطة   ٣- ٤-٤

  الباب الثاني اإلطار الميداني
  ٨٠                                                  تصميم أدوات البحث وتطويرها وتطبيقها :      الخامس الفصل 

  ٨٢  برنامج األنشطة العلمية الالصفية   ١-٥

  ٨٥  )البعدي/القبلي (اختبار التحصيل   ٢-٥

  ٩٢  مقياس اتجاهات الطلبة  ٣-٥

  ٩٥  .اختيار عينة البحث  ٤-٥

  ٩٦  التطبيق النهائي   ٥-٥

  ١٠٠                                                  تحليل وتفسير النتائج :           السادسالفصل 

  ١٠١  اختبار فرضيات البحث المتعلقة بالتحصيل الدراسي   ١-٦

  ١٠٦  اختبار فرضيات البحث المتعلقة باتجاهات الطلبة   ٢-٦

  ١١٢  خالصة البحث ومقترحاته       : السابعالفصل 

  ١١٣ مقترحات البحث   ١-٧
  ١١٥ خالصة البحث باللغة العربية  ٢-٧

  ١١٩ ـــراجعالم

  ١١٩ المراجع العربية  

  ١٢٥ المراجع األجنبية  

  ١٢٧  مراجع عربية من االنترنت  

  ١٢٨  مراجع أجنبية من االنترنت  

  ١٣١  المالحــق

  ١٣١ برنامج األنشطة الالصفية المقترح  ١

  ٢٢٠ اختبار التحصيل  ٢

  ٢٢٩  مقياس االتجاهات  ٣

  ٢٣٣  قائمة بأسماء السادة المحكمين  ٤

  ٢٣٧ أسئلة الدراسة االستطالعية حول البحث  ٥
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  فهرس الجداول  :نياً ثا 

  الصفحة  داللة الجدول  رقم الجدول

  ٨٦ المحتوى لعناصراألوزان النسبية     ١

  ٨٨ الوزن النسبي لعناصر المحتوى ومستويات األهداف   ٢

  ٨٨   أعداد أسئلة اختبار التحصيل   ٣

  ٩١  االرتباط بين درجات الطلبة في التطبيق االستطالعي الختبار التحصيل   ٤

  ٩٢  التحصيل في التطبيق االستطالعي  رتباين الدرجات الكلية الختبا   ٥

  ٩٣  مواصفات مقياس االتجاهات   ٦

  ٩٤  ارتباط بنود مقياس االتجاه   ٧

  ٩٤ االرتباط بين نصفي المقياس وارتباط سبيرمان براون   ٨

  ٩٥  توزيع أفراد عينة البحث   ٩

  ٩٧  متوسط درجات الطلبة في اختبار التحصيل القبلي   ١٠

١١   
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  لداللة الفرق بين متوسطي) T(نتائج اختبار

  في اختبار التحصيل القبلي
٩٧  

١٢   
المجموعة التجريبية درجات ذكور ودرجات إناث  لداللة الفرق بين متوسطي )T(نتائج اختبار

  في اختبار التحصيل القبلي
٩٨  

  ٩٩  متوسط درجات الطلبة في اختبار التحصيل البعدي   ١٣

  ٩٩  متوسط درجات الطلبة في تطبيق مقياس االتجاه   ١٤

١٥   
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة    لداللة الفرق بين متوسطي )T(نتائج اختبار

  ١٠١  في اختبار التحصيل البعدي

١٦   
درجات ذكور وإناث المجموعة التجريبية في  لداللة الفرق بين متوسطي) T(نتائج اختبار

  ١٠٢  اختبار التحصيل البعدي 

١٧   
درجات الذكور في المجموعة الضابطة ومتوسط  لداللة الفرق بين متوسطي) T(نتائج اختبار

  التحصيل البعدي اربتخادرجات الذكور في المجموعة التجريبية في 
١٠٣  

١٨   
درجات اإلناث في المجموعة الضابطة ومتوسط  لداللة الفرق بين متوسطي) T(نتائج اختبار

  ١٠٤  التحصيل البعدي اربتخادرجات الذكور في المجموعة التجريبية في 

  ١٠٥  للمجموعة التجريبية )  ²η( حساب قيمة مربع إيتا   ١٩

٢٠   
على بنود ) إناث –ذكور (التكرارات والنسب المئوية إلجابات طلبة المجموعة التجريبية 

  ١٠٦  مقياس االتجاهات في التطبيق البعدي

٢١   
درجة اتجاهات ذكور ودرجة اتجاهات إناث  لداللة الفرق بين متوسطي) T(نتائج اختبار

  ١١٠  المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه



8 

  

  اإلطــار النظـري
  

  فصل األولال

  التعريف بمشكلة البحث

  

  مقدمة ١-١

  .مشكلة البحث ومسوغاته ٢-١

  .أهمية البحث ٣-١

  .أهداف البحث ٤-١

  .أسئلة البحث ٥-١

  .فرضيات البحث ٦-١

  .منهج البحث ٧-١

  .عينة البحث ٨-١

  .أدوات البحث ٩-١

  .حدود البحث ١٠-١

  .متغيرات البحث ١١-١

  .إجراءات البحث ١٢-١

  .مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية ١٣-١
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  : ة مدقمال ١-١
لتعليمية كل متكامل ال ينفصل فيها الفكر عن العمل ويتفاعل الجانب النظري مـع الجانـب   العملية ا

مجتمع صغير متكامل يدرب الفرد على حياة علة ، والمدرسة االتطبيقي لتكون الحصيلة متوازنة وف
                  وهزلها ، بخبراتها وتجاربهـا  ، وأصـبح دور المدرسـة     بألوانها وأنواعها ، بجدهاالمجتمع 

هو الموازنة بين الجانب العقلي المعرفي ، والجوانب االنفعالية والجسمية واالجتماعية ، فعصر 
الحيـاة   في مجـاالت    يمالتقدم العل يه ثورةفعصر تتسارع اليوم هو عصر علم وفكر وإبداع ، 
التربية في عالم اليـوم  بعد يوم ، فلم تعد ماً د يوتزاية تيمهأ ةفكافة ويكتسب الجانب التطبيقي للمعر

لمهمة أكثر  تقف عند جانب معين من جوانب النمو ، وإنما هي تربية مستمرة متكاملة  تتصدى
ـ  ءانب ىلعص وتحر ، في إعداد المتعلم إعداداً شامالً في شتى المجاالت لثتتم اًقمع يته شخص

بات الحياة المعاصرةلواجهة متطم كامالً ومتوازناً ليكون قادراً علىمت بناء.  
سي من  رومتنوعة، ولعل النشاط المد دةدمتع جدهانأدوات المدرسة في هذه المهمة  لىإنظر لباو

منـذ  ب ئز التربية الحديثة الذي تتشكل فيه شخصية الطالاكرأحد "  لكشفهو ي.. أدواتها المهمة
، فإحداث التغييرات اإليجابيـة  ) ١١٧، ١٩٩٦المنيف، " ( منهارجه ى تخوحت اقه بالمدرسةتحال

في شخصية الطالب يتطلب تغييراً في مسار الحياة الدراسية التي ينبغي أن تتضمن الممارسات 
  . العملية لظروف الحياة في المجتمع

بوي ألن فكرة النشاط وصورها التطبيقية إن االهتمام بنشاط الطالب ليس جديداً على الفكر التر
 : قديمة قدم بدايات التعلم نفسه  يقول روسو 

لم من بقائه ساعة واحدة في العمل اليدوي أكثر ممـا يتعلمـه فـي يـوم كامـل                          يتع للطفن اإ" 
  )٢٢٤ ،١٩٧٥، اهللا عبد("  ريظالن ليمعفي الت

خلية اجتماعية مليئة بالتفاعل والنشاط ، فيها حيوية وعمـل  فاألنشطة المدرسية تجعل المدرسة 
سيما إذا طبقت هذه األنشطة وفق أهداف وأساليب سليمة تطبيقاً علمياً وعمليـاً   وتجارب ، وال

ـ   اقتناع القائمين عليها بأهميتها في حياة النشء وحياة المجتمع على مبنياً  ي، كما أنها تسـاعد ف
ـ    هارات وقـيم  عادات ومتكوين                                  ة التعلـيم والمشـاركة   لوأسـاليب تفكيـر ضـرورية لمواص

  .) ٣٥-١٩٩٠،١١حاتة ،ش(في التنمية الشاملة  
إن النشاط المدرسي عامة يعد وسيلة لتحقيق كثير من الغايـات التربويـة والنفسـية واالجتماعيـة     

يمه وأتقنت خططه واستمر تقويمـه ومتابعتـه   واالقتصادية والجسمية إذا ما أحسن تنفيذه وأجيد تنظ
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                          ، والنشـاط العلمـي بوجـه خـاص هـو ترسـيخ       )٩٣، ٢٠٠١مـال، (داخل المؤسسة التربوية 
العلمي الذي يتيح للطالب ممارسة الهوايات المحببة لديه ويعمق مفهوم التفكير العلمي عنـده   للمنهج

مواهبه بمزاولة البرامج النظرية والتطبيقية في مجـاالت العلـوم ،   ويفسح المجال إلبراز قدراته و
تعد رافداً لرسالة المدرسة التربوية يكون هدفها مساعدة الطالب بوصفه فـرداً    فاألنشطة الالصفية

وتزويده بالجوانب المعرفية والتعليمية إلى أقصـى حـد   ...وعضواً في جماعة ومواطناً في مجتمع
في شخصيته وإعداده لحياة أفضل وبتوجيه سلوكه نحـو السـلوك اإليجـابي     ممكن لتحقيق التكامل

أو المزرعة أو المتحف    األمثل ، فالتعليم بمعناه الواسع  يتم داخل المدرسة وخارجها ، في المكتبة
  .بالمنهج المدرسي  أو المصنع وغير ذلك من المجاالت والمواقع ذات الصلة 

ـ نضـع   أنا علينا إالمفل ستقبملا مفاتيح مليوايل جم لن نسلّأ أردنا اإذو ى طريـق العلـم                ه عل
طالب اليـوم نحـو العلـم     وجهتوقد يكون النشاط العلمي هو أحد السبل التي .. ألنه المستقبل

رق البحث واالكتشاف وتطـوير  طو يسلك  بعمق في المستقبل بر أغوارهيسوتغرس فيه محبته ل
  .حضارة ع الام في صنالحياة واإلسه

  : ث بحلة المشك ٢-١
ـ ة العلم والتكنولوجيا أصبح للعلوم الطبيعية أهمية خاصة في منـاهج التعلـيم المعا  ري ظل ثوف  ةرص
إذ أصبح تعلم هذه العلوم .  أو تنمية متبارها قلب هذه الثورة والمحرك لها، والقاعدة األساسية ألي تقدعاب

عليم من أجل بنـاء قاعـدة   تنظم ال هالتعليم ينبغي أن تسعى إلياف من أهد وإتقانها يمثل هدفاً استراتيجياً
  .  )١، ٢٠٠٠ الحر،( يجولونعلمية في المجتمع تواكب ما يحدث في العالم من تقدم علمي وتك

لتكنولوجية وتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة  من اه يقتضي رعاية المواهب العلمية ورهذا بدوو
نجاز ، األمر وسرعة في اإل وبمهارة وإتقان ةأداء أعمالهم بفاعلية عاليقادرين على ليكونوا التعلّم 

فاعلة تمكّن المتعلّمين من امتالك  ةالذي يتطلّب االهتمام بالجانب العملي في التدريس بوصفه وسيل
  .مع والبيئة جتملوالعمل والتي بدورها تمكنهم من التأثير  بفاعلية في ا كر والبحثلفأدوات ا
بإلقاء نظرة على المدارس اليوم نجد غالبيتها تهتم بالتحصيل وتهمل النشاط وتـراه عبئـاً   إال أننا 

التدريس يرتبط في أذهان بعض المعلمين بصفوف دراسـية   على المنهج وعلى التحصيل فمفهوم
نوعـاً   الطلبة ألنهم يعدونها يمارسها إلى األنشطة التي يجب أنن ذات جدران أربعة فهم ال يلتفتو

أن التربية هي تنمية شاملة لشخصية المتعلّم معرفياً  نوكثير منهم ال يدركو تسلية ،للترفيه واا من
 المعلومات ، فمـا  سعند تدري رةإلى خبرات حسية مباش لطلبةاحتاج ييث ح ، اًووجدانياً وسلوكي

                      زال هناك فجوة قائمة بين المعارف والمهارات التـي يتعلمهـا أغلـب الطلبـة فـي المدرسـة       
وبين المعارف والمهارات  الالزمة لمواصلة حياتهم في القرن الحادي والعشـرين  ، إن الطلبـة   
بحاجة إلى التعلم األكاديمي من خالل أمثلة من العالم الحقيقي إضافة إلى التطبيقـات والخبـرات   

  ) .Niost,2009, 5(العملية داخل وخارج المدرسة 
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المحدود من األنشطة التعليمية تكون النتيجة الطبيعية أن يمل التالميذ دراسـة  في إطار العدد و"
العلوم التي نعتقد أنها يجب أن تكون من أكثر المواد إثارة لهم ويتحول تدريس العلوم إلى عمل 
روتيني ال يشجع على التفكير أو المبادرة أو االبتكار التي هي من أهم ما نهدف إليه في إعـداد  

ن المثقف علمياً ، وأكثر من هذا كله فإن تدريس العلوم بهذه الصورة ال يتيح من الفرص المواط
ما يمكن تالميذنا الممتازين من تعرف مجاالت اهتمامهم أو النمو في مجال العلوم إلى الحد الذي 
تسمح به قدراتهم واستعدادتهم وبذلك يخسر مجتمعنا طاقات بشرية علمية هو في أمس الحاجـة  

  ) ١٩٨،١٩٨٧عميرة والديب،" (ها لتدعيم نهضته العلمية الشاملة إلي

  : مما سبق تولد اإلحساس بالمشكلة لدى الباحثة حيث 
تؤكد الدراسات والبحوث العربية والعالمية على أهمية مادة العلوم ودورها في اكتساب مهارات  - 

إلى أهمية األنشـطة العلميـة   وعمليات العلم التي تعد أساس التقدم العلمي والتكنولوجي إضافة 
الصفية والالصفية ودورها في تدريس العلوم وضرورة تضمين األنشطة العلمية فـي المنـاهج   

، سليمان  ٢٠٠٥، رضوان  ٢٠٠٣، الخطيب  ٢٠٠٥، بهجت  ١٩٩٩والكتب المدرسي أمجد 
  ١٩٩٨، سيكستون  ١٩٩٨، نوبي  ٢٠٠٥ ، الغامدي  ١٩٩٨ة ر، عمي ٢٠٠١، السيود ٢٠٠٦

Dillon 2006   ، Lauer2004 , Ommundsen  2000, Parkinson 2003, Svobodov 

2008 , Wa#ers  2007 .  
الوضع غير المتوازن بين أهمية األنشطة " تشير غالبية الدراسات ومن أبرزها دراسة شحاتة إلى  - 

ث أهـدافها  يحيط بها من أفكار ،مما يدعونا إلى إعادة النظر في هذه األنشطة من حي وواقعها وما
وأهميتها ووظائفها ومعايير الحكم على النشاط المدرسي ومواصفات من يشرفون عليه ومعوقاتـه  
وواقع استخدام النشاط في مدارسنا وعالقته بخطة الدراسة وأنواع األنشطة الالزمـة للطـالب ،   

ـ   وهو ما وجهين يمكن أن يتضمنه دليل لألنشطة يمثل مرجعا أساسياً وضرورياً للمشـرفين والم
 . )١٩٩٠،١٦شحاتة ،(" والمعلمين 

 : وقد تزايد إحساس الباحثة بالمشكلة من خالل 

حياء في مرحلة التعليم األساسي ، وبالنظر إلى مستوى تحصيل ألة علم ادقيام الباحثة بتدريس ما - 
يس مـادة  رلتطوير تـد ة ه المادة تتضح الحاجة إلى استخدام أساليب وطرائق حديثذه يفالطلبة 

هذه المادة في إكسـاب   اف تدريسالعلوم بما يؤدي إلى رفع مستوى تحصيل الطلبة وتحقيق أهد
الطلبة المعرفة العلمية الوظيفية باإلضافة إلى إكسابهم مهارات التفكير العلمي وتنمية سـلوكيات  

 . مديهلدانية جو تاهاواتج
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التعليم األساسي خالل عدد  قيام الباحثة باستطالع رأي عدد من مدرسي علم األحياء في مرحلة - 
مدرساً ومدرسة من مدارس المحافظـات  /  ٣٢/ عدد المدرسين(من الدورات التدريبية العلمية 

طرحت خالله أسئلة تتعلق باألنشطة المدرسية بوجه عام وباألنشطة العلمية الالصفية  ) السورية 
 : (*)وخلصت إلى ما يأتي  بوجه خاص و معوقات ممارسة األنشطة العلمية في مدارسنا

من المدرسين  %)٧٢(قصور في مفهوم األنشطة المدرسية ومدى شموليته، حيث ركّز  - ١
والمدرسات على دور األنشطة الفنية والموسيقية والرياضية بالنسبة للطلبة مع ذكر لبعض 

 .االجتماعية –العلمية –األنشطة األخرى التي يمكن تصنيفها ضمن األنشطة الثقافية 

      من المدرسين والمدرسات أن استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية  % )٥٦( تبرت نسبةاع - ٢
هو نوع من األنشطة العلمية المستخدمة عند تدريس العلوم مع إضافة بعض األنشطة األخرى 

 .تصنيع بعض الوسائل التعليمية  –مثل جمع النماذج والعينات من البيئة 

 : المدرسات فوائد األنشطة العلمية بالنسبة للطلبة وهي من المدرسين و%) ٤٨(عدد  - ٣

 .تنمية القدرات العقلية للطلبة  �

 .إبراز ميول الطلبة ومواهبهم  �

 .ممارسة الهوايات العلمية المختلفة  �

أجمع المدرسون والمدرسات على مجموعة من الصعوبات والعقبات التي تواجه تفعيل  - ٤
 : األنشطة العلمية في المدارس وهي 

 .قلة الوعي عند أولياء األمور حول أهمية ودور األنشطة العلمية في حياة أبنائهم  �

 .قلة المختصين في األنشطة  �

 .تفضيل االهتمام بالتحصيل الدراسي عن األنشطة العلمية  �

 .قلة األماكن والوسائل والمعدات المعينة عند تنفيذ األنشطة العلمية  �

 دراسة األنشطة العلمية الالصفية وبيان أثرها في مستوى تحصيل الطلبة مومن ثم كان من المه
لباحثة اها ولذلك تحدد ررحلة التعليم األساسي للوقوف على نحو علمي عند دورها وأثفي م

  : مشكلة البحث بالسؤال اآلتي 
  

  األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي في مادة علم األحياء رثأما " 
  " لدى طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي

  

  

 )٢٣٧(صفحة )  ٥( ملحق رقم * 
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  : ثبحلاة يمأه ٣-١
ـ ع يستط، ن مرحلة التعليم األساسي فترة مهمة تعد ـ لالخن م ـ  نا أه               رس فـي نفـوس أبنائنـا   نغ

ة التي يتفاعل فيها األطفال مع بيقيالتطانب حب العلم والتعلم، وهذا بدوره يتطلب اهتماماً كبيراً بالجو
لمون، ويتع نفيعملو ،ية سم المدرهنفسهم ما سمعوا عنه، أو قرؤوه في كتبأب جربوني وية لمدة العماال
سيما  افة ، والكا ال بد لهذه المرحلة من أن تكون غنية باألنشطة الصفية والالصفية في المجاالت لذ

ـ   واإل اتهمروقدطلبة لا طاقاتن مة فادتساالا هلالخ من قتحقتالعلمية والتي  ي مكانيـات المتاحـة، ف
  .األفضل دنا نحو إلى اإلبداع واإلنتاج العلمي بما يسهم في دفع عجلة التطور في بالم توجيهه

ويؤكد المختصون على أهمية األنشطة ودورها الفاعل في تعليم العلوم وتعلّمها إذ عن طريقهـا  
) العملية والتطبيقية(يكتسب المتعلمون أكبر قدر من الخبرات التربوية ـ وتعد األنشطة العلمية  

بض فـي  جزءاً ال يتجزأ في تعليم العلوم وتعلّمها وأن التجريب والعمل المعملي هو القلب النـا 
تدريس العلوم بمراحل التعليم المختلفة ، وتعمل األنشطة العلمية على اكتساب التالميذ المعلومات 

وعلى تكوين االتجاهات ، وتنمية القيم وأوجه التقـدير ،   –العقلية والعملية –والمهارات العلمية 
م أهداف تدريس وكما تعمل على إشباع حاجاتهم وميولهم ، وبذلك تسهم األنشطة في تحقيق معظ

  ) .  ٢٠٠١،٢٤٤عبد السالم ،( العلوم 

يمكن تحديـد أهميـة     أهمية األنشطة المدرسية عموماً واألنشطة العلمية بوجه خاص قمن منطلو
  : البحث من خالل المحاور اآلتية 

يس مادة العلوم بما يؤدي إلى رفع مستوى  تحصيل الطلبة وتحقيق رالحاجة إلى تطوير تد: أوالً 
هذه المادة المهمة التي تعد مجاالً مهماً في البرنامج المدرسي يمكن أن تتنوع فيـه   اف تدريسأهد

  .أنشطة التعليم والتعلّم تنوعاً كبيراً بما في هذا األنشطة الالصفية 
الحاجة إلى تفعيل األنشطة العلمية الالصفية نظراً ألهميتها كجزء من البرنامج التعليمي : ثانيـاً  

ثير من المهارات واالتجاهات التي ال يمكن أن تتحقق لهـم عـن طريـق    علّم الكلبة تييسر للط
فاألنشطة الالصفية تساعد على نمو خبرة الطلبة وتنميـة هوايـاتهم   " الدراسة النظرية وحدها 

  ) ٥١، ١٩٩٦المنيف، " (وقدراتهم في االتجاهات التربوية واالجتماعية المرغوبة 
د برامج متنوعة لألنشطة الالصفية ، واهتمت الباحثة بالبرامج العلميـة  الحاجة إلى إعدا: ثالثاً 

  .الموجهة للمعلمين والطلبة 
ضرورة االهتمام باألنشطة في مرحلة التعليم األساسي ، فالمدارس اإلعدادية أو المتوسـطة  : رابعاً 

)              ١٢، ٢٠٠٥البلوشـي، (تكون األنشطة فيها أكثر تنوعا واتساعاً منها فـي المـدارس االبتدائيـة    
  . ومن المهم وجود برامج أنشطة خاصة بها تكون أداة منهجية للمعلمين والطلبة 
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  : بحثلف ااأهد ٤-١
يهدف البحث إلى بيان أثر ممارسة األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسـي  

ويتطلب تحقيـق هـذا    ، األساسيلدى طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم في مادة العلوم 
 :هداف الفرعية اآلتيةاألالهدف تحقيق 

التي تعترض التدريس باسـتخدامها   تصعوباالواقع األنشطة العلمية والالصفية و  تشخيص - ١
  . عليم األساسي من خالل تطبيق برنامج األنشطة المقترح دارس التفي م

ة علم األحياء  للصف السـابع  مـن   لالصفية في مادانامج مقترح لألنشطة العلمية إعداد بر - ٢
  .مرحلة  التعليم األساسي 

عبر البرنامج المعد من قبـل  (ثر تدريس العلوم بمشاركة األنشطة العلمية الالصفية أتعرف  - ٣
  .ي للطلبة مع تدريس العلوم بالطرائق المتنوعةل الدراسلتحصيافي ) الباحثة 

  . ل الطلبة عند التدريس باستخدام األنشطة العلمية الالصفية على تحصير الجنس أثر متغي تعرف - ٤
  . بي المقترحيتدرلاتجاهات الطلبة في ممارسة األنشطة العلمية الالصفية عبر البرنامج ا تعرف - ٥
الالصفية في مـدارس  شطة األنامج ير برم في تطوي تسهالت من المقترحات ةموعتقديم مج - ٦

 . ج البحث م األساسي اعتماداً على نتائيالتعل

  :  بحثلة الأسئ ٥-١
  : ابة عن السؤال اآلتيجاإلالبحث ل يحاو

 صف السابع من مرحلة التعليم األساسي في األنشطة العلمية الالصـفية لشتراك طلبة اما أثر ا
  : سي في مادة العلوم  ؟ ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية هم الدراتحصيلعلى 
التـي تعتـرض التـدريس باسـتخدامها                 تصعوباالما واقع األنشطة العلمية والالصفية وما  - ١

  عليم األساسي من خالل تطبيق برنامج األنشطة المقترح ؟دارس التفي م

              لالصـفية فـي مـادة علـم األحيـاء للصـف السـابع        انامج لألنشطة العلمية بر ما شكل  - ٢
  األساسي وما محتوى هذا البرنامج ؟من مرحلة التعليم 

ـ لتحصـي اثر تدريس العلوم بمشاركة األنشطة العلمية الالصفية فـي  أما  - ٣ ي للطلبـة  ل الدراس
  .بالمقارنة مع تدريس العلوم بالطرائق المتنوعة 

  ل الطلبة عند تدريس العلوم بمشاركة األنشطة العلمية الالصفية ؟تحصي تغير الجنس فيما أثر م - ٤
  اتجاهات الطلبة نحو ممارسة األنشطة العلمية الالصفية عبر البرنامج المقترح ؟  ما هي - ٥
 ؟ ما المقترحات الالزمة لتطوير برامج األنشطة العلمية الالصفية في مدارس التعليم األساسي - ٦
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  :  ثحالبات يضفر ٦-١
وعة المجمرجات د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .١

  . القبلي لتحصيل ا اربتخا يفالضابطة متوسط درجات المجموعة و التجريبية 

 وعةالمجمرجات د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي   .٢
 .البعدي المباشرالتحصيل  اربتخافي الضابطة متوسط درجات المجموعة و التجريبية 

رجـات الـذكور   د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٣
  .البعدي المباشرالتحصيل  اربتخافي ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة التجريبية 

رجـات الـذكور فـي    د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٤
 .التحصيل البعدي اربتخاالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات الذكور في المجموعة الضابطة في 

رجـات اإلنـاث فـي    د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٥
 .لبعدياالتحصيل  اربتخاالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة الضابطة في 

متوسط درجـة اتجاهـات    نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٦
متوسط درجة اتجاهات المجموعة الضابطة نحو األنشـطة العلميـة    والمجموعة التجريبية 

 .الالصفية في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه  

متوسط درجة اتجاهـات   نيب) ) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٧
متوسط درجة اتجاهات المجموعة الضابطة نحو األنشـطة العلميـة    والمجموعة التجريبية 

 .في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه يعزى إلى برنامج األنشطة العلمية الالصفية الالصفية 

درجـة اتجاهـات   متوسط  نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٨
درجة اتجاهات  اإلناث في المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس  طسوالذكور ومت

 .االتجاه يعزى إلى برنامج األنشطة العلمية الالصفية
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  : بحثج المنه ٧-١
  :  اعتمدت الباحثة في البحث على المنهجين التجريبي والوصفي التحليلي على النحو اآلتي

علـى المتغيـر التـابع    ) الجـنس / الطريقة (عند اختبار أثر المتغير المستقل  : ريبيالتجالمنهج  - ١
، حيث قامت الباحثة بتطبيق تجربة استخدام برنامج األنشطة العلمية فـي  ) االتجاهات/التحصيل (

ل تدريس علم األحياء على طلبة الصف السابع، وتطبيق االختبارات القبلية والبعدية الالزمة الستكما
التجربة لبيان أثر ممارسة األنشطة العلمية الالصفية في التحصيل الدراسـي فـي مـادة العلـوم     

 . واتجاهاتهم نحو مادة العلوم واألنشطة العلمية الالصفية مع دراسة الفروق بين الذكور واإلناث 

عند دراسة البحوث والدراسات واألدبيات التربويـة فـي هـذا     : المنهج الوصفي التحليلي - ٢
برنـامج  ( لمجال وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات ، كذلك عند إعداد أدوات البحـث ا

 .)  االتجاهات  مقياس –االختبار التحصيلي  –األنشطة العلمية 
 

  : تهعينمجتمع البحث و  ٨-١
)                      الحلقـة الثانيـة  (مرحلـة التعلـيم األساسـي    /الصف السابع في المدارس الرسمية يعد طلبة 

                    في محافظة دمشق المجتمع األصلي في هذا البحث ، وقد بلغ عدد أفراده في العـام الدراسـي  
حسب سجالت مديريـة التربيـة فـي    ( طالبة) ١٧٠١١(طالباً و) ١٦٥٥٠(م  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

، حيث تم اختيار عينـة   ةطالباً وطالب) ١٥٨( وقد بلغ عدد أفراد عينة البحث ) محافظة دمشق
مقصودة تشمل أربع مدارس ، تم اختيار شعب المجموعتين التجريبية والضابطة منها على نحو 

  : عشوائي  و كانت العينة كما يأتي 
 : وتضم المجموعة التجريبية 

  ).ثانوية الواقدي للذكور ( طالباً/   ٣٥/  �
 ).لإلناثمدرسة عين جالوت للتعليم األساسي (طالبة   /  ٤٤/  �

 : المجموعة الضابطة وتضم  

 ).مدرسة معاذ بن جبل للتعليم األساسي للذكور ( طالباً/  ٣٦/   �

 ).مدرسة عثمان بن عفان للتعليم األساسي لإلناث(طالبة   /  ٤٣/  �

وقد تم اختيار المدارس باالتفاق مع مدرسي المادة فيها وبما يتناسب مع قـدرة الباحثـة علـى    
ات البحث في الشعب التجريبية والضـابطة ، مـع مراعـاة التكـافؤ بـين      متابعة تطبيق أدو

  . اعتماداً على نتائج االختبار التحصيلي القبلي )  إناث/ذكور (المجموعتين التجريبية والضابطة 
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  : ث البحوات أد-٩-١
  : قامت الباحثة بتصميم األدوات اآلتية 

 .علم األحياء للصف السابع من التعليم األساسي برنامج مقترح في األنشطة العلمية الالصفية لمادة - 

 ) بعدي/ قبلي ( ي  حصيلار تاختب -

 .مادة علم األحياءفي  األنشطة العلمية الالصفيةطلبة  لمقياس اتجاهات ا -

  :  ت البحث كاآلتيأدوا قيطبوتم ت
  ).إناث/ذكور (للمجموعة التجريبية : ألنشطة العلمية الالصفية برنامج ا -
  . للمجموعتين الضابطة والتجريبية  سرادملان ضم: لتحصيل ت اارابختا -
 .المقترح للمجموعة التجريبية  جين في البرنامكرااتجاهات الطلبة المش مقياس -

  : حث بال دحدو-١٠-١
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧تم إنجاز البحث  في العامين الدراسيين : الحدود الزمانية  -
 يـق وتطبعينة ممثلة من مدارس محافظة دمشق للتعلـيم األساسـي   قاء انت تم: نيـة  لمكاود االحد - 

 .ضابطة ة العجموة والميرات على عينة من الطلبة مقسمة إلى مجموعتين المجموعة التجريبباالختا

اد برنامج لألنشطة العلمية الالصفية في مادة علم األحياء للصـف  تم إعد: ة ميعللاالحدود  - 
وتم تحديد المادة العلمية المقدمة ) وحدة النباتات الزهرية(األساسي السابع من مرحلة التعليم 

بحيث تسـتمر مدرسـات    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للمجموعتين في الفصل األول من العام الدراسي 
بعد أن يتم توصيف هـذه الطرائـق فـي    ( المجموعة الضابطة باستخدام الطرائق المعتادة 

جموعة التجريبية المادة العلمية ذاتها باسـتخدام  وتدرس الباحثة الم) البرنامج المقترح نفسه
  .الطرائق ذاتها بالمشاركة مع األنشطة العلمية الالصفية المقترحة 

عينة مـن طلبـة الصـف السـابع مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي                                  : الحدود البشرية  -
 )الشعب التجريبية والضابطة (

  :متغيرات البحث  - ١١-١
  :المتغيرات التابعة  -

  . التحصيل
  .  االتجاهات

 :المتغيرات المستقلة  -

  .المصاحبة  األنشطة الالصفية
  ) .الذكور واإلناث (الجنس وعاماله 



18 

  

  :  لبحثإجراءات ا -١٢-١
  :لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته والتحقق من صحة الفروض ، اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية 
إعداد الدراسة النظرية للبحث بعد االطالع على األدبيـات والدراسـات السـابقة     -1-12-1

  : العربية والعالمية التي تناولت 
األنشطة المدرسية الصفية والالصفية وكل ما يتعلق بها من النواحي النظريـة والتطبيقيـة    �

 . وبخاصة الدراسات التي تناولت تأثيرها على العملية التعليمية 

 .األنشطة العلمية ودورها في تعليم وتعلم العلوم  �

  . طرائق تدريس العلوم وال سيما في مراحل التعليم األساسي �
  :إعداد أدوات البحث  -1-12-2
 : إعداد برنامج األنشطة العلمية المقترح يطبق على أفراد المجموعة التجريبية وفق الخطوات - أ

 .تحديد أهداف البرنامج   �

 .تحديد المحتوى العلمي للبرنامج  �

 .بعد مراجعة عدد من أدلة وبرامج األنشطة العربية  والعالمية العلميةتحديد األنشطة  �

  .تصميم البرنامج بصورته األولية المقترحة  �
للصف السـابع مـن   ) وحدة النباتات الزهرية( إعداد االختبار التحصيلي لمادة علم األحياء -ب

  .طبق على المجموعتين التجريبية والضابطة التعليم األساسي ، ي
إعداد مقياس اتجاهات موجه نحو طلبة المجموعة التجريبية لتعرف اتجاهاتهم نحو ممارسة  -ج

  .األنشطة العلمية الالصفية وأثرها في تحصيلهم الدراسي في مادة العلوم 

   الالزمة في ضوء ذلكعرض أدوات البحث على السادة المحكمين وإجراء التعديالت  -1-12-3
  تطبيق البرنامج المقترح وتطبيق أدوات البحث األخرى على المجموعتين التجريبية والضابطة -1-12-4

  .  رصد النتائج ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها  -1-12-5

  . التوصل إلى مجموعة من المقترحات في ضوء نتائج البحث  -1-12-6
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  : ث والتعريفات اإلجرائية بحال حاتلمصط - 1-13
 ) :التعلّمي / التعليمي (سي لمدرا اطالنش -١

مجموعة من الخبرات والبرامج والفعاليات التي يمارسها جميع الطالب حسب مراحلهم السـنية  
وفقاً الحتياجاتهم وميولهم ورغباتهم بخطة محدده وفاعلة تحت إشراف المدرسة وبتوجيـه مـن   

  .)٣،١٩٩٨وزارة التربية، ( ربوية التعليمية معلميهم لتحقيق األهداف الت
  

  : األنشطة الصفية  - ٢
أنشطة تتم داخل الفصل وتهدف إلى إثراء العملية التعليمية وتنمي عدداً مـن المهـارات لـدى    
الطالب ، وتبث روح الحب والتعاون فيما بينهم ، وهي أنشطة مخطط لها ومقصـودة لخدمـة   

  ).١٩٩٩،٣٩اللقاني،.(وتوجيه المعلم المناهج الدراسية وتتم تحت إشراف 
  

 :  ةالالصفي األنشطة -٣

عدداً من المهارات واالتجاهات  الطلبةمخططة ومقصودة تنمي لدى  تعلمية/  أنشطة تعليمية يه
التي تساعدهم في التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه والمشاركة في حل مشكالته وقضاياه ، 
وتتم أو تمارس خارج الصف تحت إشراف وتوجيه إدارة المدرسة والمعلمين ، كل في مجـال  

  . )١٩٩٨،٤٠، عميرة(تخصصه 
  

  :صفي الالي العلم اطالنش -٤
ي إلى تحقيق مرتو ،يسالممارسات العملية التي يمارسها التلميذ خارج الصف الدرامن  ةعومجم

                نملصــف الدراســي وتتضــا لخــاد ا التلميــذهــيلحصــل عي البعــض األهــداف التــي 
) ١٩٩٦،١٩،فينملا(  ) برامج علمية متابعة –وسائل تصنيع  –ملية ع اًعروض –عينات  عمج(

وفي البحث هي مجموعة األنشطة العلمية في برنامج األنشطة العلمية الالصفية المصمم من قبل 
  .الباحثة والتي يشترك بها الطلبة حسب رغباتهم 
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  :   اسيالدرصيل التح - ٥
ويقاس بالدرجة التي ،مدى استيعاب الطالب لما فعلوا من خبرات معينة من خالل مقررات دراسية 

و فـي  ) ١٩٩٩،٥٨اللقـاني . (يحصل عليها الطالب في االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض
وحـدة  / طريقة مباشرة مـن دراسـة   بطلبة لا ى ما حصلهتبين مد مات وصفيةولمع: البحث هو 

ل خـال لك مـن  وذ دونهمن باالشتراك مع برنامج األنشطة العلمية الالصفية أو / النباتات الزهرية 
  .االختبارات القبلية والبعدية التي تطبقها الباحثة خالل مدة تطبيق البحث

  

 : البرنامج التعليمي  -٦

مجموعة من المواد التعليمية قد تكون على شكل مناهج دراسية أو مجموعة كتابات أو قـراءات  
هذا البرنامج فترة زمنية محددة مصحوبة بوسائل تعليمية وأنشطة متنوعة وتحدد ل ، تحدد للتالميذ

وقد يدرس المتعلم بعض هذا البرنامج داخل المدرسة وبعضها عن طريـق الدراسـة المنزليـة    
وفي البحث هو برنامج األنشطة العلمية الالصفية المصمم من قبل ) ٥١، ١٩٩٩اللقاني،(المستقلة 

  .صف السابع من التعليم األساسيالباحثة ويتناول وحدة النباتات الزهرية من كتاب علم األحياء لل
  

 :  االتجاه -٧

أو  راالتجاهات تشير إلى نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكية محددة نحو أشخاص، أو أفكا
معين، وتؤلف نظاما معقدا تتفاعل فيه مجموعة كبيرة من المتغيـرات   ءحوادث أو أوضاع أو أشيا

  )١٩٩٣،٤٧١نشواتي، (  ةالمتنوع
و إجرائياً هو أداء الفرد أو استجابته اللفظية المعلنة أو المالحظة على مقياس أو مقـاييس االتجـاه   

وفي البحث موضوع )  .١٩٨٨،١٣زيتون،(المتعلق بموضوع االتجاه المراد قياسه والذي يعد لذلك 
   د من قبل الباحثةويتم قياسه بمقياس االتجاه المع/ األنشطة العلمية والتحصيل الدراسي / االتجاه هو 

  

  :  علم األحياء -٨
فرع من فروع العلوم التي تعالج الحياة في صورها المختلفة المتنوعة والمتغيـرة ، فهـو منشـط    
إنساني يهدف إلى البحث عن تفسيرات لحقائق الحياة وظواهرها ، وفهم هذه الحقـائق والظـواهر   

باالقتصـاد فـي التفكيـر والتعبيـر                      وصياغة تلك التفسيرات في صورة نظريات أو قوانين تمتاز 
ويدل مصطلح العلوم في البحث إلى مادة علم األحياء للصف السابع )  ٥٠،٢٠٠٧وزارة التربية ، (

  .من التعليم األساسي كونها المادة محور البحث 
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 : ساسي  ألم اتعلية المرحل - ٩

وهـي مجانيـة   ، وحتى الصف التاسـع   تعليمية مدتها تسع سنوات تبدأ من الصف األوللة رحهي م
وتبدأ الحلقة الثانيـة مـن الصـف    ، األولى من الصف األول إلى الصف الرابع  تبدأ الحلقة  وإلزامية

  .) ١، ٢٠٠٨وزارة التربية ،(الخامس وحتى الصف التاسع  
  

 : في تدريس العلوم  المعتادةالطرائق  - ١٠

األحياء في مدارسنا التي غالباً مـا تعتمـد   ويقصد بها الطرائق المستخدمة في تدريس مادة علم 
على نشاط المعلم ، وأحياناً على مشاركة المتعلم بنشاطات محددة  حسـب المعلـم وإمكانـات    

 .المدرسة 

    



22 

  

  اإلطــار النظـري

  يـل الثانـالفص

  ةـسابقت الاـسارلدا

  
 الدراسات العربية  -٢-٢

  .دراسات اهتمت بدراسة واقع األنشطة المدرسية  - ١-١- ٢

  .بها  دراسات اهتمت بتشخيص مشكالت األنشطة المدرسية ومعوقات تنفيذها أو االشتراك - ٢- ٢- ٢

بالتحصيل ) مجاالت متنوعة(مدرسية دراسات اهتمت بدراسة عالقة األنشطة ال - ٣-٢- ٢
  .أخرى  لدراسي أو بنواحٍا

ة العلمية الصفية والالصفية وبرامجها وعالقتها بالتحصيل دراسات اهتمت باألنشط - ٤-٢- ٢
  .الدراسي وجوانب أخرى من العملية التعليمية 

  الدراسات األجنبية -٣-٢

  .وعالقتها بالتحصيل الدراسي ) األنشطة خارج المدرسة(دراسات اهتمت باألنشطة الالصفية  - ١- ٣- ٢

 .متنوعة من شخصية الطلبةدراسات اهتمت باألنشطة الالصفية وجوانب  - ٢-٣- ٢

  تعليق على الدراسات السابقة  -٤-٢

  جوانب اإلفادة من الدراسات العربية واألجنبية -٥-٢

  موقع الدراسة من الدراسات السابقة ومميزاتها -٦-٢
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  :الدراسات العربية  -١-٢
  : دراسات اهتمت بدراسة واقع األنشطة المدرسية  -١-١-٢
  :  ١٩٩٥دراسة خالد الدايل  -١

  " دراسة تحليلية عن واقع النشاط المدرسي في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض : "عنوان الدراسة 
فرة امدى تطبيق خطط العمل واإلمكانات المتووإلى تعرف واقع النشاط المدرسي  حثالب يهدفو

وكـذلك تعـرف    األنشطةلدعم النشاط وما مصدرها؟ ومدى مشاركة الطالب في تطبيق وتنفيذ 
لتحقيق أهداف الدراسة تم استطالع آراء أفراد عينـة  الختالف بين إجابات أفراد العينة ومدى ا

وبعد ذلك تم استخدام النسب المئوية والتكـرارات  ، الدراسة من الموجهين والمشرفين والطالب 
  معلومات الدراسة  وتحليل التباين واختبار شيفيه لتحليل

  :ائج اآلتيةتوصل البحث إلى النتو
بعض النشاطات الموجودة في دليل النشاط المدرسي الصادر من وزارة المعارف ليس لهـا   -

 .وجود على أرض الواقع 

  ريبية لتأهيل الموجهين والمشرفينفي الدورات التد ووجود نقص واضح في ميزانية النشاط  -
التي تمارس لصالح وجد فروق دالة إحصائياً بين وجهات نظر عينة الدراسة نحو األنشطة ت -

الطالب مقابل الموجهين والمشرفين ، ونحو المحور الثاني وهو مدى تطبيق خطة العمـل  
لصالح الموجهين والطالب مقابل المشرفين ، أما المحور الثالث وهو اإلمكانـات الالزمـة   

وجد فروق دالة إحصائياً بين وجهات نظر أفراد العينة أمـا المحـور   ت لدعم النشاط فإنه ال
وجد فروق دالـة إحصـائياً بـين    تالرابع وهو مدى مشاركة الطالب في إدارة النشاط فإنه 

 .وجهات نظر أفراد العينة لصالح الموجهين والمشرفين مقابل الطالب 

 

   ١٩٩٦ ماعف نيلمح الد صامحمراسة د -٢
  " رسي المنهجي والالمنهجيالمدشاط الن": نوان الدراسة ع 
 ارةداإل اسية ، ومدى فاعليةدرط النشاط المدرسي بالمادة الرتبادى ام إلى تعرفحث الب يهدفو
اهتم المسؤولون بتخصـيص  مدى  يطالب نحو النشاط المدرسي وإلى أالوين معلملاو رسيةدالم

  في تحقيق أهداف النشاط؟ ةيالحال ةطنشاأل أسهمت لهوقت للنشاط أثناء اليوم الدراسي و
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حيث قام بتعرف آراء مديري المـدارس والمعلمـين   التحليلي  واعتمد الباحث المنهج الوصفي
واستخراج النتائج ذات الداللـة   "t-test "والطالب وتحليل البيانات وتفسيرها باستخدام اختبار 

   على المشكلة موضوع البحث
  :النتائج اآلتيةتوصل البحث إلى و
ـ تأنها  ىلفة إإضاطيط سليم ختواط الحالية ال تنفذ وفق تنظيم واضح النش ةصإن ح -   تاعـب ب المبس

  .اطشمية النهلدورهم في النشاط وعدم فهم الطالب أن ميعلمإدراك اللعدم ،ن درسيوالمرسة دإلدارة الم
توعية لا ةلقورون عليها،يسيرس ال تطبق حصة النشاط لعدم وجود خطة واضحة لمداعض اإن ب - 

  .النشاط حصة نفيذد وتادتخطيط وإعمناسب لكيفية لا تدريبلا نشاط ولعدم تدريب المعلمينالب
 بستفادتهم منها بسبب الطريقة واألسـلو ا دملع الحالية النشاط حصة يفضلون ب اللطالإن ا -

  .طة النشاسرافر األدوات والمواد الخام لمماوعدم تو، م المتبع في حصة النشاط يوالتنظ
   ٢٠٠١نعيم حبيب جعنيني عام  دراسة -٣

 التربويـة فـي المـدارس    ألهدافها الموجهة الالصفية النشاطات تحقيق : " عنوان الدراسة 

 "  معلميه نظر وجهة من األردن في الرسمية الثانوية

واقع النشاطات الالصفية الموجهة ومدى تحقيقها لألهـداف التربويـة    تعرفإلى  حثالب يهدفو
 جهة نظر معلمي المدارس الثانوية  التي وضعت من أجلها من و

   الوصفي التحليلي مستخدماً أدوات البحث وهي االستبانة والمقابالت الشخصية المنهجواعتمد الباحث 
  :وتوصل البحث إلى النتائج اآلتية

 %) . ٧٥.٧٧( بلغت درجة تحقيق النشاطات مجتمعة ألهدافها -

النشـاط  %) ٨١.٤٣(النشـاط الكشـفي  :  يأتياألهمية النسبية لمجاالت الدراسة كانت كما  -
الـرحالت المدرسـية   %) ٧٥.٢٣(العمل االجتمـاعي التطـوعي   %) ٧٦.٢١(الرياضي 

 % ) . ٧٢.٩٦(النشاطات الفنية الثقافية %) ٧٣.٧٦(

 –مسار التعليم (عدم وجود فروق ذات داللة لمتغيرات الدراسة األخرى على الدرجة الكلية  -
 .وال على مجاالت النشاطات الخمسة كل على حدة ) الخبرة التعليمية للمعلمين
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دراسات اهتمت بتشخيص مشكالت األنشطة المدرسية ومعوقـات تنفيـذها أو    -٢-١-٢
  : االشتراك بها 

  ٢٠٠١عام  ضيف اهللا بن عوض الثبيتي: دراسة  -٤
عوامل تشجيع طالب المرحلة المتوسطة للمشاركة في األنشطة المدرسـية  : " عنوان الدراسة 

  " الالصفية والمشكالت التي تحد من ذلك 
إلى تحديد العوامل التي تسهم في تشجيع طالب المرحلة المتوسطة للمشـاركة فـي    حثالب يهدفو

  ك األنشطة ، وقد ن إسهام الطالب في تلاألنشطة المدرسية الالصفية ، وأهم المشكالت التي تحد م
   من مشرفي األنشطة المدرسية ومديري المدارس المتوسطة  ،) ٣٢٧(شملت عينة الدراسة 

وزعت على العينة اسـتبانة خصصـت لهـذا     ، حيث واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي
الشأن، وعند تحليل البيانات تم استخدام التكرارات والنسب المئويـة والمتوسـطات الحسـابية    

  واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين
  :النتائج اآلتيةتوصل البحث إلى و
ع طالـب المرحلـة   أن أفراد العينة يرون أن أهم ثالثة عوامل منها تسهم بدرجة عالية في تشـجي  - 

وجود أصدقاء في النشاط ، وشخصية رائد : المتوسطة على المشاركة في األنشطة المدرسية ، هي 
  .مع الطالب النشاطالنشاط وقدرته على جذب الطالب ، وحسن تعامل مشرف 

كما بينت الدراسة أن هناك عشرين مشكلة تحد من إسهام الطالب في المشاركة في األنشطة  -
عدم توافر اإلمكانات المادية والخامات ، وعدم توافر المكان المناسب : المدرسية ، وأهمها 

 . والورش ، وقلة وعي الطالب بأهداف النشاط 

 

  ٢٠٠١محمد العاصمي عام :دراسة  -٥
  " وف الطلبة عن األنشطة المدرسية عز: "عنوان الدراسة 

  تعرف أسباب عزوف الطلبة عن المشاركة في األنشطة المدرسية لى إ حثالب يهدفو
وقد  األسئلةتحتوي على مجموعة من  ةاستبانتم صياغة  واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي

على طالب وطالبات مـن مراحـل    االستبانةتم تطبيق والصدق وتم تحكيمها لمعرفة معامل الثبات 
 .خذ آرائهم أأو غير منظمين بهدف  ء كانوا منظمين لجماعات األنشطة التربويةادراسية مختلفة سو

                           فـي وجـود    أسـهمت األسـباب التـي    أبـرز أن من خالل االسـتبيان   توصل البحث إلىو
  : هي  هذه المشكلة
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حوافز تشجيعية للمشرفين المبدعين علـى األنشـطة والبـرامج داخـل     عدم تقديم إدارة المدرسة  - 
بالتقويم المستمر لألنشطة من أجل تقديم تغذية راجعة للرفع من ها عدم قيام، و المدرسة وخارجها

 . مستواها ووضع الحلول المناسبة لما يعترض جماعات النشاط في المدرسة من مشاكل

بعض إلى أن النشاط يشكل عبئاً النظرة و المكلفين بالنشاطضعف اإلعداد التربوي للمعلمين  -
عـدم وجـود   و  بحصص النشاط والتخطيط في تنفيذ برامجهاهم عدم التزامو إضافياً عليهم

 . ق تنفيذها يساعد المعلم على االسترشاد بهائدليل مستقل لألنشطة وطر

)                      تنوعـة مجـاالت م (دراسات اهتمت بدراسة عالقـة األنشـطة المدرسـية     -٣-١-٢
  : أخرى  بالتحصيل الدراسي أو بنواحٍ

   ١٩٩٩عام  أحمددراسة آمال  -٦
فعالية استخدام بعض األنشطة التعليمية اإلثرائية في تـدريس وحـدة الفضـاء    "  :عنوان الدراسة 

  "اإلعدادي الخارجي والكواكب والنجوم في تنمية االبتكارية والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني 
علية تدريس الوحدة المقترحة ببعض األنشطة التعليمية اإلثرائية في اف دراسة يهدف البحث إلى

  :  واإلجابة عن األسئلة االتية تنمية االبتكارية والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي 
  ؟ثرائية في مادة العلومباألنشطة اإل" الكواكب والنجوم"كيف يمكن إعادة بناء وحدة الفضاء الخارجي  - ١
ما فاعلية الوحدة المقترحة من خالل تجريبها في تنمية االبتكارية والتحصيل لدى تالميذ  -٢

 الصف الثاني اإلعدادي ؟

واعتمدت الباحثـة اختبـار التحصـيل واختبـار التفكيـر      المنهج التجريبي واستخدم البحث 
  إضافة إلى برنامج األنشطة اإلثرائية كأدوات للبحث ،االبتكاري

تفوق تالميذ المجموعة التجريبية التي درسـت باألنشـطة    :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و
اإلثرائية الوحدة المقترحة على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في التحصيل 

التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي على مستوى (لدراسة والتفكير االبتكاري وفق مراحل تطبيق ا
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  –التطبيق القبلي الختبار التفكير االبتكاري –التذكر والفهم 

  .) التطبيق البعدي الختبار التفكير االبتكاري  –
   ٢٠٠٣دراسة سنية الشافعي عام  - ٧

  "البيئية الحرة على تنمية الوعي البيئي لتالميذ المرحلة االبتدائية أثر ممارسة األنشطة "  :عنوان الدراسة 
مارستها ، بهدف األنشطة البيئية الحرة التي يمكن لتالميذ المرحلة االبتدائية متحديد يهدف البحث إلى 

مواصفات التي يمكن على ضوئها إعداد األنشطة البيئية الحرة التـي قـد   التنمية الوعي البيئي و
ما أثر تطبيق األنشطة البيئية الحرة على يئي لتالميذ المرحلة االبتدائية ، وتنمية الوعي البتسهم في 

 عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في تنمية الوعي البيئي ؟ 
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األنشطة البيئية وفق قائمة : واعتمدت الباحثة  األدوات اآلتية  التجريبي المنهجواستخدم البحث 
مقياس الوعي البيئي المصور وطبقت البحث علـى   –دليل المعلم لألنشطة البيئية –مواصفات 

  . عينة عشوائية من تالميذ الصف الرابع والخامس االبتدائي
  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة     -
 .لبعدي لمقياس الوعي البيئي ولصالح المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق ا

 .نتائج أداء المجموعة الضابطة يدل على انخفاض مستوى الوعي البيئي لديهم بصورة عامة -

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة     -
 .التجريبية  والضابطة في مستويات الوعي البيئي ولصالح المجموعة

 ) ٢٠٠١(دراسة منزل العنزي  -٨

عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي واألمـن  : "عنوان الدراسة 
  . "االجتماعي المدرسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

ـ  ودرجةتحديد العالقة بين مدى مشاركة الطالب في األنشطة يهدف البحث إلى  األمن شعورهم ب
الكشف عن الفروق الموجودة في درجة الشعور باألمن النفسي النفسي واالجتماعي المدرسي، و 

 .قرانهم غير المشاركين في النشاطواالجتماعي المدرسي بين الطالب المشاركين في األنشطة وأ

الوصفي لمناسبته في تعرف العالقة بين اشتراك الطلبة فـي جماعـات    المنهجواستخدم البحث 
النشاط الطالبي باألمن النفسي واألمن االجتماعي المدرسي لدى الطالب واعتمد البحث أداتين هما 

  استمارة الوضع االجتماعي لألسرة واستبيان األمن النفسي 
  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

غير المشاركين في ب المشاركين في النشاط الطالبي وإحصائية بين الطال توجد فروق ذات داللة - 
 .صالح الطالب المشاركين لمستوى األمن النفسي واالجتماعي المدرسي 

-الثقـافي  -الـديني (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشاركين في النشاط   -
غير المشاركين فـي مسـتوى األمـن النفسـي     و) الكشفي -الرياضي-االجتماعي العلمي

 .صالح الطالب المشاركين لواالجتماعي المدرسي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي واالجتماعي المدرسي بـين الطـالب    - 
 .المشاركين في النشاط الثقافي والمشاركين في النشاطات األخرى لصالح النشاطات األخرى
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 ) ٢٠٠٣(بد القادر جودة يوسف ع دراسة 

  )النشاط الكشفي أنموذجاًَ(" دراسة االتجاهات نحو األنشطة الطالبية :  " عنوان الدراسة 
تعرف مستوى اتجاهات كل من األسرة والمدرسة والمشرفين التربويين نحو نشـاط  يهدف البحث إلى 

علـى الطـالب وتحصـيلهم    الطالب المدرسي وتعرف وجهة نظر العينة نحو األثر التربوي للنشاط 
الدراسي وتفاعلهم مع المنهج و تحديد نوعية االتجاهات من أجل الكشف عن حقيقة وواقع االسـتفادة  
من النشاط بالمدرسة واقتراح خطوات تحسين واقع النشاط في المدرسة و إثراء النوع الموجـب مـن   

 .ل الكشافة االتجاهات ، واإلسهام في تفعيل مجاالت النشاط الطالبي وخاصة مجا

الوصفي التحليلي للكشف عن مستوى توافق اآلراء واالتجاهات مع أهم  المنهجواستخدم البحث 
واستخدمت الوسـائل واألسـاليب   ، لجمع البيانات  أهداف النشاط واعتمد الباحث االستبيان أداةً

ية واختبار باستخراج المتوسطات الحساب spssاإلحصائية المناسبة في برنامج النظام اإلحصائي 
  . ت لمقارنة المتوسطات 

  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

ال يوجد تقارب في االتجاهات لكل من البيت والمدرسة واإلشراف التربوي ، وكشفت النتائج  -
 .عن وجود تباين قوي فيما بينهم 

 .إلى المستوى الموجب  يرقإن مستوى توافق المبحوثين مع أهداف النشاط لم  -

  الطابع العام الغالب على اتجاهات المبحوثين نحو النشاط الطالبي هو االتجاه السالبإن  -

ضعف الوعي الكافي لدى بعض أولياء األمور وبعض العاملين في الحقـل التربـوي بالـدور     - 
 .مما يقلل الفرص أمام النشاط للقيام بدوره في مساعدة الطالب ،التربوي للنشاط وأهميته 

  
  ٢٠٠٤ عام  ريا الجابريو عيسري ال عامر: دراسة  -٩

واقع  األنشطة  التربوية وأثرها على التحصيل الدراسي للطالب من وجهة : " عنوان الدراسة 
  " نظر الطالب والمعلمين 

تحديد الفوائد التي تحققها ممارسة األنشطة التربوية للطالب وتتعلّق بالتحصيل يهدف البحث إلى 
 ،والطالب التربوية وأثرها على التحصيل من وجهة نظر المعلمينالكشف عن واقع األنشطة و 

تحديد الصعوبات التي تواجه الطالب والمعلمين في ممارسـة األنشـطة التربويـة     إلى إضافة
 .وأثرها على التحصيل الدراسي 

استبانة لتعرف أراء المعلمين فـي   اآلتيةالوصفي التحليلي ويعتمد األدوات  واستخدم البحث المنهج
األنشطة المدرسية وأثرها على التحصيل الدراسي للطالب واستبانة لتعـرف أراء الطـالب  فـي    
األنشطة المدرسية وأثرها على التحصيل الدراسي للطالب ونتائج ومسـتويات تحصـيل الطـالب    

  .ة عمانم في سلطن٢٠٠٣/٢٠٠٤المشتركين في األنشطة التربوية للعام الدراسي 
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  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

ومنهـا احتـرام   نتائج المتعلقة بالفوائد التي يجنيها الطالب من ممارسة األنشطة الدراسـية  ال - 
وتقديرهم والمعلومات والمفاهيم والقيم و السلوكيات  ترتبط ، المعلمين والطالب وإدارة المدرسة 

 .بالمواد الدراسية ، وإعداد بحوث ووسائل متعلقة بالمناهج الدراسية  

، األنشطة المدرسية بالمدرسة متنوعة  الصفات المتعلقة بواقع األنشطة المدرسية ومنها أن - 
 .وأن اإلدارة المدرسية تحفزهم على ممارستهم لألنشطة المدرسية 

النتائج المتعلقة بالصعوبات التي تتعلق باألنشطة التربوية وأثرها على التحصيل الدراسي ومـن   - 
توجد حصة خاصة بممارسة األنشطة الالصفية ومن الضروري تخصيصـها ، وأن   الأهمها أنه 

  .عند تقويم المعلم لتحصيلهم الدراسي  لحسباناالمشاركة في النشاط ال تؤخذ في 

إن معظـم الطـالب   :النتائج المتعلقة بأثر ممارسة الطالب لألنشطة على تحصيلهم الدراسي  - 
الممارسين لألنشطة عينة الدراسة كانوا من المتفوقين ممن يحصلون على درجات عاليـة فـي   

 . يشير هذا إلى أن المشاركة في األنشطة ال تضعف التحصيل ومن ثمتحصيلهم الدراسي ، 

دراسات اهتمت باألنشطة العلمية الصفية والالصفية وبرامجهـا وعالقتهـا    -٤-١-٢
  :  بالتحصيل الدراسي وجوانب أخرى من العملية التعليمية 

  "١٩٩٨ام رة ععمي ونيياهيم بسإبر راسةد -١٠
  "دراسة ميدانية"ية ونوادي العلوم فصلاير مية غلالع نشطةألا : "عنوان الدراسة 
ي الدول ها فنشطة العلمية غير الصفية وجماعات العلوم ذاتها ونواديألتعرف ا يهدف البحث إلى

ب المشـاركين فيهـا، والمعلمـين    اء الطـال ية العربي لدول الخليج وآرلترباب تكبم األعضاء
هم واقتراح أولويات خطـة  تراهامودرات الطالب ق فورها في اكتشاد، وحول االمشرفين عليه
  .هاتيلة فاعدايلتطويرها وز

علـى  شتملت الدراسة اللبحث و  داةًأبوصفها تبانة الوصفي القائم على االس المنهجواستخدم البحث 
ثالث وجماعات العلوم ونواديهـا  الم عامراحل التعليم الفي  للبنين والبناتة لحكوميا المدارس من ةعين
اعات مجوة غير الصفية ية العملطعينة من المشرفين والمشرفات على األنش علىو، ارس ارج المدخ

ل كنشطة العلمية غير الصفية في عينة من الطالب والطالبات المتميزين في األعلى ا وهديوانوالعلوم 
  .ي العلومناد رسة من مدارس العينة أو جماعة أودم
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ـ  عضوو ،  بدراستهانتائج عديدة حول المحاور التي قام  إلىتوصل البحث و هـا  يلع داباالعتم
  : ت عنوان أولويات خطة التطوير فيما يتعلق بكل منحمجموعة من المقترحات ت

  .التربية والتعليمو رفاعالم تاارزو -س رمدالا – ية لدول الخليجربالع يةالترب مكتب −
  .بية والمعلمينالتر تاتبكم - وراألم ءاليوأ -ن علموالم −
  .والعلماء الصغار نيبالعلوم والموهو ونوادي لنشاطكز امرا −
 .ي لها دور تربويالت اتالجه - والخاص ماعين العاالقطسات مؤس −

   ٢٠٠٥ عام  الغامدي حامد: دراسة  -١١
 العلمي النشاط جماعة مشرفي نظر وجهة من الالصفي العلمي النشاط جماعة برامج تنفيذ" : الدراسة عنوان

 الـدورات  برنـامج ( الالصفي العلمي النشاط جماعة برامج تنفيذ درجة تعرف يهدف البحث إلى

 برنـامج  -العلمية والمتاحف المعارض برنامج-العلمية والندوات المحاضرات برنامج -العلمية

 مشـرفي  نظـر  وجهة من )العلمية  لمجلةوا الصحيفة برنامج-العلمية واألفالم والمكتبة القراءة

 .النشاط العلمي  جماعة
 مشـرفي  مـن  معلما )٩٤( من الدراسة عينة وتكونت لدراسته الوصفي المنهجواستخدم البحث 

  .والثانوية والمتوسطة االبتدائية الطائف مدينة شرق مدارس في العلمي جماعة النشاط
  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

 بدرجـة  كانـت  العلمية األفالم و المكتبة و القراءة برنامج العلمية و الدورات برنامج تنفيذ إن -

 . )١٧.٢-١٦.٢(حسابي يتراوح بين  وبمتوسط ضعيفة

           العلميـة   النـدوات  و المحاضـرات  العلميـة  الميدانيـة  الزيارات و الرحالت برامج تنفيذ إن  -
 بدرجـة  كانت العلمية المجلة و والصحيفة  العلمية المتاحف و والمعارض العلمية المسابقات و

 .  ) ٩٤.٣-٥٣.٢( بين حسابي يتراوح  وبمتوسط متوسطة

 

   ٢٠٠٥دراسة إيزيس رضوان عام  -١٢
فاعلية برنامج لألنشطة الالصفية في العلوم لتنمية الوعي المـائي لـدى   "  : عنوان الدراسة 

  " تالميذ التعليم األساسي 
بناء برنامج قائم على األنشطة الالصفية في العلوم لتالميـذ مرحلـة التعلـيم    يهدف البحث إلى 

 .ليته في تنمية الوعي المائي وسلوكيات ترشيد استهالك المياه اعوقياس فاألساسي 

التجريبي وقد اعتمدت الباحثة مقياس الوعي المائي و بطاقة ترشيد  المنهجواستخدم البحث 
للبحث استهالك المياه إضافة إلى برنامج األنشطة أدوات 
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في اكتسـاب وتنميـة   اً إيجابي اًأثر نامج األنشطة الالصفية في العلومأن لبر إلىتوصل البحث و
في ث توجد فروق ذات داللة احصائياً   حي، الوعي المائي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي 

–التحـديات  –األهميـة  (على محاور مقياس الوعي المـائي  ) البعدي–القبلي (نتائج التطبيق 
-المتوسط اسسـتهالكاً -استهالكاًاألقل (توجد فروق دالة إحصائية و  )الحلول-التلوث-اإلسراف

لصـالح   على درجات بطاقة ترشيد استهالك المياه في مستوى الوعي المائي) األعلى استهالكاً
  .تالميذ المجموعة التجريبية

 

  ٢٠٠٦دراسة فؤاد الثقفي  -١٣
درجة فاعلية األنشطة العلمية غير الصفية في تحقيـق أهـداف العلـوم    :  " عنوان الدراسة 

 )من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين " (وسطة للمرحلة المت
هداف العلـوم بالمـدارس   درجة تحقيق األنشطة العلمية غير الصفية ألتعرف  يهدف البحث إلى

مجاالت األنشطة العلمية غير الصفية األكثر فاعلية في تحقيـق أهـداف العلـوم    المتوسطة و 
المعوقات التي تحول دون فاعلية األنشطة العلمية غير الصفية في تحقيق و بالمدارس المتوسطة

 .أهداف العلوم بالمدارس المتوسطة 

الوصفي من خالل استطالع آراء المشرفين التربويين ومعلمي العلـوم   المنهجواستخدم البحث 
  .معلماً للعلوم ) ٣٢١(مشرفاً تربوياً و) ٦٢(وتطبيق استبانة على عينة مكونة من 

  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

إن األنشطة العلمية غير الصفية و بجميع مجاالتها تحقق أهداف العلوم بالمدارس المتوسطة  -
 .بدرجة كبيرة من وجهتي نظر المشرفين التربويين ومعلمي العلوم 

الرحالت والزيارات العلمية على أعلى درجة تحقق فـي مجـاالت األنشـطة     حصل مجاال -
العلمية غير الصفية ألهداف العلوم أما مجال اإلذاعة العلمية فحصل على أقل درجة تحقيق 

 من وجهة نظر أفراد العينة
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   ٢٠٠٦دراسة ماجدة سليمان عام  -١٤
دور األنشطة اإلثرائية في تنمية بعض عمليات العلم والتحصيل المعرفي : " عنوان الدراسة 

  " لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة العلوم 
تقديم بعض النماذج ألنشطة تعليمية إثرائية مع بيان كيفية تفعيل هـذه األنشـطة   يهدف البحث إلى 

 .فرها في تصميم األنشطة التعليميةامواصفات الواجب توخارج الفصل وتحديد الخصائص وال/داخل

تحليل محتوى الوحدة المحددة مـن  الباحثة  الوصفي التحليلي واعتمدت المنهجواستخدم البحث 
بوصفها  أجل إعداد األنشطة التعليمية اإلثرائية واختبار عمليات العلم واختبار التحصيل المعرفي 

للبحث التي طبقت على عينة عشوائية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي    أدوات.  

  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة      -
  .والضابطة في التطبيق البعدي الختبار عمليات العلم لصالح تالميذ المجموعة التجريبية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة  - 
 .في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

  :دراسات باللغة األجنبية  -٢-٢

وعالقتهـا  ) األنشطة خـارج المدرسـة  (دراسات اهتمت باألنشطة الالصفية  -١-٢-٢
  : بالتحصيل الدراسي 

 James W. O'Dea              ١٩٩٤دراسة جيمس أودي عام  - ١

  "فاعلية األنشطة الالصفية في التحصيل الدراسي : "عنوان الدراسة 
The effect of extracurricular activities on academic achievement 

دراسة العالقة بين األنشطة المصاحبة للمنهج والتحصيل وقد صممت هذه الدراسـة  يهدف البحث إلى 
  .لتحديد الفروق في معدل الدرجات بين الطلبة المشتركين في األنشطة وبين الطلبة غير المشتركين 

مـن إحـدى   طالب  ٤٠٠الوصفي التحليلي حيث طبقت الدراسة على  واستخدم البحث المنهج
ووزعـت علـى العينـة    ) Valley high school in west des moines(المدارس الثانوية 

عايير محددة لتصنيف العينة إلى المشتركين وغيـر   استبانة لجمع البيانات الالزمة مع تحديد م
  .المشتركين في األنشطة 
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  :النتائج اآلتية  توصل البحث إلىو

أعلى من معدل درجات الطلبـة   المصاحبة للمنهج معدل درجات الطلبة المشتركين في األنشطة  - 
 ٢.٥٥٦مقابـل   3.201حيث بلغ معدل درجات الطلبة المشاركين في األنشطة  غير المشاركين

 .معدل درجات الطلبة غير المشاركين

إلى رفض  ومن ثم) (000499.إلى الدرجة ) % ٩٩( داللة عند مستوى   t-testأشار اختبار  - 
 .فرضية العدم حول العالقة بين األنشطة والتحصيل 

 

  Rachel Hollrah              ١٩٩٩اشيل هولرا  عام رراسة د -٢
  " واثرها في اإلنجاز الدراسي المصاحبة للمنهجاألنشطة : " نوان الدراسة ع

Extracurricular Activities   
الطلبة األمريكيين في األنشطة المصاحبة للمنهج وبين راسة العالقة بين اشتراك ديهدف البحث إلى 

  : عن األسئلة اآلتية إنجازهم الدراسي في المراحل الدراسية العليا وتحددت أهداف الدراسة في اإلجابة
  بة في برامج األنشطة الالمنهجية ؟ا الفائدة المرجوة من اشتراك الطلم - 
  درجات أعلى ؟ ي برامج األنشطة علىيحصل الطلبة المشتركون ف هل - 
  ذي يمارسه الطلبة في أثره عليهم ؟ل يؤثر نوع النشاط اله - 
 . يةالمهمة في العملية التعليمماذا تعد األنشطة الالمنهجية من المكونات ل - 

امت الباحثة بإجراء مقابالت مع عدد من المتخصصـين  قواستخدم البحث الدراسة االستطالعية 
تحليل عدد من الدراسات في هذا المجال بعد تحديد مجموعة نشطة التربوية ، وإلى في مجال األ

  .من األسئلة حول موضوع الدراسة
  :النتائج اآلتية  توصل البحث إلىو

ؤثر األنشطة الالمنهجية في شخصية الطلبة المشتركين وتنميـة مهـارات شخصـية    ت -
  . لديهم تساعدهم في دراستهم   مهمةواجتماعية 

  .ية  عبرامج األنشطة الفنية مهارات تحليلية وإبدا كتسب الطلبة المشتركون فيي -
  .والتحصيل ز نظراً لفائدتها الكبيرة في اإلنجا، أكبر  على نحو بد من تمويل األنشطة ال -
 .تباع وسائل متعددة لتشجيع الطلبة على االشتراك في برامج األنشطة المختلفة ا -
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   Susan,. H  Peet - Douglas R.powell ٢٠٠٢دوغالس بول و سوزان بيت عام  دراسة -٣

  - من األسر ذوي الدخل المنخفض- " االشتراك في األنشطة خارج المدرسة والتحصيل الدراسي للطلبة " عنوان الدراسة 
Low –Income children׳s Academic achievement and participation in out-of-

school ac(vi(es in 1st Grade 

  :اإلجابة عن األسئلة اآلتية يهدف البحث إلى 
فـي األنشـطة   ) مدة االشتراك  –تكرار االشتراك  –عدد األنشطة (لعوامل تؤثر اهل  -

 الالصفية  على التحصيل الدراسي للطلبة ؟

 هل تتأثر العالقة بين األنشطة الالصفية والتحصيل الدراسي للطلبة بنوعية هذه األنشطة ؟  - 

 الالصفية والتحصيل الدراسي للطلبة بين الذكور واإلناث؟هل تختلف العالقة بين األنشطة  - 

من تالميـذ   اًتلميذ)  ٦٠(طبقت الدراسة على حيث ، الوصفي التحليلي  واستخدم البحث المنهج
وبتحصيل دراسي مـنخفض  منخفض دخل  من أسر ذوات) إناث  ٣٠+ ذكور  ٣٠( الصف األول

  .واستخدم أسلوب المقابلة للحصول على البيانات 
  :النتائج اآلتية  توصل البحث إلىو

ستوى التحصيل فكلما ازداد تكرار و معالقة بين تكرار المشاركة في األنشطة الالصفية وجود  - 
كلمـا ازداد   في حينالمشاركة في األنشطة الالصفية ، ارتبط ذلك بزيادة في درجات الطلبة ، 

إلى المستوى العالي ، ارتبط ذلك تكرار المشاركة في األنشطة الالصفية من المستوى المتوسط 
 بنقصان في درجات الطلبة 

 ،العوامل الثالثة السـابقة  مع مراعاةاألنشطة اللغوية من أكثر األنشطة تأثيراً في التحصيل  -
ترافق مع معدل أعلى ) سنة  –أشهر(فاالشتراك في األنشطة اللغوية لمدة أطول من الزمن 

 .مميز عن باقي األنشطة  وعلى نحوٍفي الدرجات  ولصالح الذكور 

 Grace Petersen                 ٢٠٠٣غريس بيترسون عام دراسة  -٤

للطلبـة   على التحصيل الدراسيالمصاحبة للمنهج أثر القراءة ومشاهدة التلفاز واألنشطة :" عنوان الدراسة
The Effects of Reading, Television Viewing, and Extracurricular  Activities 

on Student Academic Achievement 

األنشـطة    –مشـاهدة التلفـاز   –كشف عن وجود إرتباط بين عادات القراءة اليهدف البحث إلى 
  :وبين التحصيل الدراسي للطلبة وقد تضمن هذا الهدف خمسة أهداف فرعية المصاحبة للمنهج

 .تحديد  كم من الوقت يقضي الطلبة في القراءة مقابل مشاهدة التلفاز  -

 . تحديد تأثير القراءة على التحصيل الدراسي للطلبة -
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 . على معدل درجات الطلبة  المصاحبة للمنهجتحديد تأثير األنشطة  -

 .تحديد إذا كانت مشاهدة التلفاز تؤثر على التحصيل الدراسي للطلبة  -

 .المستوى الدراسي –تحديد وجود أي تأثير للفروق بين المجموعات من ناحية الجنس 

طالباً وطالبة  ٤٤٠الوصفي التحليلي تم تطبيق الدراسة على عينة من  المنهجواستخدم البحث 
واسـتخدمت  )Nettleton Junior High School(مـن مـدارس    -٩-٨-٧الصفوف موزعة على 

  .أداة للبحث بوصفها االستبانة 
  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

 .التلفاز مقابل القراءة الدراسية أو الخارجية يقضي الطلبة أوقاتاً أطول في مشاهدة  -

لم تظهر الدراسة نتائج سلبية للوقت الذي يقضيه الطلبة في مشاهدة التلفاز علـى مسـتوى    -
 .إنجازهم في اختبار أعد لهذا الغرض 

 .على معدل درجات الطلبة  منخفضللقراءة تأثير إيجابي  -

األنشطة الالصفية على التحصيل –ة التلفاز مشاهد –آثار سلبية للقراءة  أيلم تظهر الدراسة  -
 . الدراسي للطلبة مع وجود بعض اآلثار اإليجابية لصالح اإلناث

أحرز طلبة الصف السابع معدل درجات أعلى من الصف التاسع في اختبارات الرياضـيات   -
 .والعكس بالنسبة الختبارات القراءة 

 ٢٠٠٤كيرسون وديفيد سنو ومايا غلين هيلين ابثورب عاماتريسيا لور  و موتوكو اكيبا وستيفاني ويلبراسة د -٥

  Patricia A.Lauer,Motoko Akiba,Stephannei B.Abthorp, David Snow                 

, Mya Martin-Glenn  

  "   في دعم تحصيل الطلبة في مادتي القراءة والرياضيات فاعلية األنشطة خارج المدرسة: " نوان الدراسة ع
The Effectiveness Of Out Of School –Time Strategies In Assisting Low Achieving 

Students in reading and mathematics  

راسة أثر االشتراك في برامج األنشطة خـارج المدرسـة فـي مـادتي القـراءة      ديهدف البحث إلى 
  .والرياضيات على الطلبة منخفضي التحصيل  

–ام مجموعة من الباحثين في مؤسسة العلوم التربوية قحيث ، التحليلي  المنهجواستخدم البحث 
للدراسات السابقة التي درست فاعلية األنشـطة   ةقسم التعليم في واشنطن  بإجراء دراسة تحليلي

وبلـغ  ،  ١٩٨٤بعد عـام    والفعاليات والبرامج خارج المدرسة في مجال القراءة والرياضيات
تم إجراؤها في الواليات األمريكية ، ومن ثم اقتصرت علـى دراسـة   ،  دراسة)  ٣٧١( عددها

) تجريبيـة وضـابطة   (دراسة اعتمدت أسلوب المقارنة بين مجموعتين من الطلبة  ٥٦وتحليل 
 . metaلقياس أثر األنشطة ، واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل 



36 

  

  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

 األنشطة الالصفية ذات تأثير إيجابي على تحصيل الطلبة ، وال سيما ذوي التحصيل المنخفض  - 

 .يتعلُق أثر برمج األنشطة بعدة عوامل منها مدة البرنامج ، ومجموعات الطالبة  -

إلطار الزمني لبرنامج األنشطة ليس له تأثير كبير في أثره وفاعليته  ويجب أن ينظر ا - 
                    مل أخرى مثل مدة البرنامج وكلفته وأمور تنظيمية أخرى القرار إلى عوا صانعو

  ....)الهيئة التدريسية ،مكان تطبيق البرنامج (
ل العليا في أنشطة حعلية أكبر من طلبة المرااكرة بفبالطلبة في المراحل الدراسية الايستفيد  -

  .أكبر في أنشطة الرياضيات  نحوعلى القراءة في حين أن طلبة المراحل العليا يستفيدون 
 Jennifer McLaren Gibbons          ٢٠٠٦دراسة جينيفر ميكرالرين عام  -٦

  "٧ - ٥ والتحصيل الدراسي عند الطلبة في الصفوف المصاحبة للمنهجالعالقة بين األنشطة :" عنوان الدراسة

The Link between Extracurricular Activities and Academic Achievement 

for Youth in Grades 5 and 7 

وما لهذا االشتراك من أثـر  المصاحبة للمنهج دراسة اشتراك الطلبة في األنشطة يهدف البحث إلى 
  : على النجاح والتحصيل الدراسي من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

 أوقاتهم داخل وخارج المدرسة ؟ ٧-٥كيف يقضي الطلبة في الصفوف   -

والتحصيل ؟سواء بالنسبة المصاحبة للمنهج هل توجد عالقة بين اشتراك الطلبة في األنشطة  -
 لألنشطة داخل أو خارج المدرسة وهل هذه العالقة من طبيعة خطية أو منحنية ؟

مستوى الضغط عند الطلبة المصاحبة للمنهج هل توجد عالقة بين اشتراك الطلبة في األنشطة  -
 داخل أو خارج المدرسة وهل هذه العالقة من طبيعة خطية أو منحنيةسواء بالنسبة لألنشطة 

    من الطلبة في الصـفوف ) 504(إجراء دراسة مسحية طبقت على عينة مؤلفة من واعتمد البحث 
  .بالعودة إلى بياناتهم في المؤسسات المختصة  ٧- ٥ما بين 

  :النتائج اآلتية  توصل البحث إلىو

و التحصيل الدراسي في المصاحبة للمنهج بين األنشطة الصفية  مهمةوجود عالقة إحصائية  -
 .المراحل الدراسية المتوسطة 

 .والتحصيل الدراسي المصاحبة للمنهج وجود عالقة ذات طبيعة منحنية بين األنشطة  -

 والضغط والتوترال يوجد دليل حول وجود عالقة بين االشتراك في األنشطة المصاحبة للمنهج  - 
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  Stephen Lipscomb          ٢٠٠٦لبسكومب عام  دراسة ستيفن - ٧
  "في المدرسة الثانوية والتحصيل الدراسي  االشتراك في األنشطة المصاحبة للمنهج:" عنوان الدراسة 

Secondary school extracurricular involvement and academic achievement 

إيجابيـة  إلشتراك في األنشطة  الالصفية يزود الطلبـة بنتـائج   إذا كان ابيان ما يهدف البحث إلى 
  .المدرسي سريعة على صعيد تعلمهم 

اسـتراتيجية تثبيـت بعـض     )Fixed Effects Approach(باستخدام طريقـة  واستخدم البحث 
   . بين الطلبة مدى فائدة األنشطة  دون اعتبار للفروق الفردية  رالمتغيرات الختبا

   :النتائج اآلتية  توصل البحث إلىو
 .يفيد االشتراك في األنشطة الالصفية في تعلم الطلبة في المرحلة الثانوية  -

 .في معدل درجات الرياضيات والعلوم %  ٢األنشطة الرياضية تؤثر بنسبة  -

 .في معدل درجات الرياضيات %  ١االنتساب إلى نوادي األنشطة تؤثر بنسبة  -

 .في معدل درجات الشهادة الثانوية % ٥بنسبة  االشتراك في األنشطة السابقة يؤثر -

                       تعد األنشطة الالصفية استثماراً قصير المدى يعود بفائدته علـى المخرجـات والـدرجات     -
على المجتمع أن يقدر هذا الدور ويتحمل مسؤوليته فإن  ومن ثم. 

  : ن شخصية الطلبةدراسات اهتمت باألنشطة الالصفية وجوانب متنوعة م -٢-٢-٢
 O, Brien – Mary Eilecn ׳  Rollefson ١٩٩٥دراسة اليكن اوبرين و ماري روليفسون عام  - ٨

  "االشتراك في األنشطة الالصفية والتزام الطلبة : "عنوان الدراسة 
Extracurricular Participation and Student Engagement 

  : اإلجابة عن األسئلة اآلتية يهدف البحث إلى 
 هل لالشتراك في األنشطة الالصفية عالقة بنجاح الطلبة في المدرسة ؟ - 

 كافة ؟ طلبةللهل األنشطة الالصفية متاحة  - 

 من هم المستفيدون من األنشطة الالصفية ؟ - 

 حيث استخدمت نتائج المركز القـومي لإلحصـائيات التربويـة     التحليلي واستخدم البحث المنهج
  .لإلجابة عن أسئلة البحث السابقة األمريكية 

  :النتائج اآلتية  توصل البحث إلىو

دلت مؤشرات النجاح في المدراس الثانوية العامة وجود عالقة متينة بين االشتراك في األنشطة  - 
 .الالصفية ونسب النجاح ، إضافة إلى متابعة الدراسة األكاديمية 
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ولكن بنسب أقـل بالنسـبة   ، األنشطة الالصفية متاحة للطلبة كافة في المدارس الثانوية العامة  - 
 .متفاوت بالنسبة لحجم المدرسة ومكانها  ، وعلى نحولنوادي األنشطة ونوادي الهوايات 

والطلبة ، أربعة طلبة من أصل خمسة إلى إمكانية مشاركتهم في األنشطة الالصفية  ٤: ٥أشار  - 
 .شتراك في األنشطة   التحصيل لديهم فرص أقل لال ومنخفض

  Justin Dillon, Mark Rickinson   ٢٠٠٦  دراسة جوستن ديلون و مارك ريكنسون عام  - ٩

  –أدلة من األبحاث في بريطانيا  –" قيمة التعلم خارج الصف :" عنوان الدراسة 
The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere 

تلخيص ما هو معروف حول أثر التعلم خارج الصف ثم مناقشة هذه النتـائج  يهدف البحث إلى 
ـ / ١٥٠/وطبقـت علـى    للوصول إلى نظرة حول العقبات و العوائق للتعلم الميداني  تـم   اًبحث

  . ٢٠٠٣-١٩٩٣إجراؤها حول التعلم خارج الصف أو التعلم الميداني نشرت بين عامي 
دراسـة ميدانيـة بـين     ١٥٠نتائج  الدراسة  المسحي الوصفي حيث تلخص استخدم البحث المنهج

  في تدريس العلوم  حول قيمة التعلم الميداني،  ٢٠٠٣- ١٩٩٣عامي 
  :النتائج اآلتية  توصل البحث إلىو

 .خارج الصف في المدارس اإلعدادية والثانوية مقلق  يمستوى التعلم الميدانإن  - 

تشير األدلة المأخوذة من األبحاث التي تمت دراستها إلى مدى واسع من الفوائد للمشـاركة   -
 .في مثل هذا النمط من التعلم 

 علـى نحـو  بد أن يكون مخططاً بدقة وأن ينفـذ   عالً الالكي يكون التعلم خارج الصف ف -
 .مدروس وأن تتم متابعته الحقاً في المدرسة 

: يحتاج المعلمون والتربويون عند التخطيط لألنشطة إلى مراعاة عدد من العوامـل مثـل    -
 .أساليب التعليم المالئمة  –التجارب السابقة  –مخاوف الطلبة 

 David J. Shernoff and Deborah Lowe  ٢٠٠٨شـيرنوف وفانـديل عـام     دراسة -١٠

Vandell  

  "اشتراك الطلبة في برامج األنشطة بعد المدرسة ومستوى خبراتهم : "عنوان الدراسة 
Youth Engagement And Quality Of Experience In Afterschool Programs 

فـي بـرامج األنشـطة خـارج     تعرف أثر مشاركة طلبة المرحلة المتوسطة يهدف البحث إلى 
في ثالث مدن متوسطة وصغيرة من الواليات كاديمية على مستوى خبراتهم الذاتية واألالمدرسة 

  : اآلتيةمن  خالل اإلجابة عن التساؤالت الغربية األمريكية  
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كيف يقضي الطلبة أوقاتهم في برامج األنشطة وما المواقـف العمليـة والوجدانيـة التـي      -
بـرامج  كيف تترافق خبرات الطلبـة مـع   قارنة بالطلبة في أماكن أخرى ؟ و يختبرونها م

 ؟ األنشطة نفسها بالمقارنة مع الطلبة الذين لم يشاركوا في برامج األنشطة

إلقاء نظرة أكثر عمقاً على برامج األنشطة بحد ذاتها وتحديـد أي األنشـطة والتنظيمـات     -
االجتماعية أكثر  تكراراً ، واختبار األثر المحدد  ألكثر األنشطة  شيوعاً علـى  درجـات   

 الطلبة    ارتباط المشتركين من

حيث تم جمع المعلومات حـول ثمانيـة بـرامج    ، الوصفي التحليلي  واستخدم البحث المنهج
من الذكور %  ٦٠من المدارس بنسبة )  ١٩١(لألنشطة من عدة مدن متوسطة وصغيرة ومن 

  .تم استطالع آرائهم حول األنشطة التي يمارسونها 
  :النتائج اآلتية  إلىتوصل البحث و

قضاء أوقات أطول في برامج األنشطة وجود عالقة إيجابية بين هناك فروق ذات داللة تشير إلى  - 
أطـول فـي األنشـطة    اً أوقاتفي برامج األنشطة حيث يقضي الطلبة ، ومستوى خبرات الطلبة 

الرياضية واألنشطة الدراسية اإلثرائية واألنشطة الفنية بينما يقضي الطلبة اآلخرون أوقـاتهم فـي   
 الفاعليات المشابهة اهدة التلفاز أو في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من مش

–حاالت عقلية إيجابيـة  – الفاعلية(ل وجوهري على على نحوٍ فاعأشار الطلبة إلى تأثير البرامج  - 
عندما يقضون أوقاتهم في برامج األنشطة بالمقارنة مع قضاء أوقاتهم في أماكن )  - جهود مركزة 
 .في برامج األنشطة وفاعليتهإلى شعورهم بأهمية دورهم أخرى إضافة 

ثـم األنشـطة الفنيـة    %) ٣٢نسبة (أكثر األنشطة التي أشار إليها الطلبة هي األنشطة الرياضية  - 
األنشـطة الدراسـية   %) ٨(إكمال الواجبات المنزليـة  %) ١١(ثم األنشطة االجتماعية %)  ١٢(
 %) . ٤(األلعاب %) ٥(

أن الطلبة يكونون أكثر تركيزاً واندفاعاً وارتباطاً ببـرامج األنشـطة أثنـاء    أشارت الدراسة إلى  - 
 . مشاركتهم في األنشطة الرياضية واألنشطة الفنية إضافة إلى األلعاب واألنشطة األكاديمية 
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  : تعليق على الدراسات السابقة  -٣-٢
واقع األنشطة المدرسـية فـي   تقويم ) جعنيني - ف نيلما- الدايل  - شحاتة(تناولت بعض الدراسات  - 

المراحل الدراسية المختلفة ، وقد اتفقت هذه الدراسات على وجود قصور واضح في تطبيق األنشطة 
 .على الرغم من اتفاق المعلمين والمشرفين التربويين على دورها الكبير في العملية التعليمية

قات تنفيـذها أو  ومعوبتشخيص مشكالت األنشطة المدرسية أشارت الدراسات التي اهتمت  -
إلى عدد من المشكالت التي تواجه تطبيـق األنشـطة   ) العاصمي  -الثبيتي ( االشتراك بها

 قلة اإلمكانيات المادية واألدوات الالزمة لممارسة النشاط من حيث المرافقالمدرسية ومنها 
المدرسـية  عدم وجود البيئـة  قلة وعي المعلمين والطالب بأهداف النشاط ، و والخامات و

ضعف اإلعداد التربوي للمعلمين ، إضافة إلى  المالئمة لمزاولة األنشطة في معظم المدارس
علـى  ين لألنشطة وطرق تنفيذها يساعد المعلمأدلة مستقلة عدم وجود و   المكلفين بالنشاط
  .منهجي  على نحوتطبيق األنشطة 

بالتحصـيل  ) مجـاالت متنوعـة  (ركزت الدراسات التي تناولت عالقة األنشطة المدرسية  -
 – أودي) (جـودة  -العيسـري -الشافعي-أحمد -صوقار (الدراسي أو بنواحٍ تربوية أخرى 

على األثر اإليجابي لألنشطة ) لبسكومب  -ميكرالرين  -لور  -بيترسون  -بول  -هولرا 
الدراسي للطلبة وكذلك اتجاهاتهم في المراحـل الدراسـية    المدرسية المختلفة في التحصيل

مع ضرورة معالجة ) تفوق المجموعة التجريبية تحصيلياً على المجموعة الضابطة(المختلفة
العقبات التي تحول دون ممارسة الطلبة لألنشطة وإعداد البرامج الالزمة لذلك كما أشـارت  

 –تراك باألنشطة وتنميـة شخصـية الطلبـة    دراسات أخرى إلى العالقة اإليجابية بين االش
مستوى خبراتهم ، وكذلك تنمية األمن االجتماعي والنفسي لهـم وهـي جوانـب     -التزامهم

 .بد من دراستها والوقوف عند آثارها   أخرى لألنشطة تتنوع وتختلف وال

لتحصـيل  أما الدراسات التي اهتمت باألنشطة العلمية الصفية والالصفية وبرامجها وعالقتها با - 
 الغامـدي - الثقفي  - رة عمي(الدراسي وجوانب أخرى من العملية التعليمية  وبالرغم من قلتها 

فقد قام الباحثون فيها إما بتصميم برامج تتناول أنشطة علمية محددة أو ) سليمان  - رضوان - 
أو باستطالع آراء المدرسين من خـالل تصـميم   ) إثرائية - بيئية(جوانب محددة من األنشطة 

 .أو بتحقيق أهداف تدريس العلوم  ياستبانة حول األنشطة العلمية وعالقتها بالتحصيل الدراس
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  جوانب اإلفادة من الدراسات العربية واألجنبية -٤-٢
قامت الباحثة باالطالع على الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع األنشطة المدرسية أو 

  :االتها ، وقد أفادت الباحثة من هذه الدراسات في الجوانب اآلتيةالتربوية من مختلف جوانبها و مج
وصلت الباحثة من خالل استعراض الدراسات السابقة إلى أن األنشطة التربوية والعلميـة  ت -

تسهم فـي   األنشطةالصفية والالصفية هي قضية مهمة ومؤثرة في العملية التعليمية ، وأن 
بناء شخصية الطلبة من جوانب متعددة إضافة إلى دورها في التحصيل الدراسي ، لذا فقـد  

  .كثرت الدراسات التي تناولتها من جوانبها المختلفة 
تكوين خلفية نظرية تربوية غنية حول موضوع األنشطة المدرسية قبل البـدء فـي إعـداد     -

 .وجودها على نحوٍ دقيق البحث ، وتحديد المشكلة التي أحست الباحثة ب

االطالع على برامج األنشطة المصممة في مجاالت منوعة واإلفادة منها عند تصميم برنامج  -
 .األنشطة العلمية الالصفية 

االطالع على العديد من استبانات الرأي الموجهة للطلبة أو المعلمين أو الموجهين ، وكذلك  -
ثة منها عند تصميم استبانة قيـاس اتجاهـات   بعض استبانات قياس االتجاه وقد أفادت الباح

 .الطلبة نحو برنامج األنشطة العلمية ودوره في التحصيل  

مراجعة األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات ، وقد اعتمدت معظم الدراسات  -
 ) .SPSS(الحديثة البرنامج اإلحصائي 

  : موقع الدراسة من الدراسات السابقة ومميزاتها ٥-٢
استناداً إلى ما سبق يمكن القول إن هذه الدراسة كغيرها من الدراسات التربويـة تكمـل وتـتمم    

  :الدراسات التي سبقتها في كثير من الجوانب ، كما أنها تختلف عنها في جوانب أخرى من أهمها
كزت معظم الدراسات على دراسة مشكالت وسبل تطوير وتقويم واقع األنشطة وتركز هذه ر -

  ) .التحصيل الدراسي(الدراسة على الجانب التطبيقي لألنشطة وأثرها في العملية التعليمية 
تناولت الدراسات السابقة دراسة األنشطة المدرسية مجتمعة في حين ركزت الدراسة الحالية  -

علمية الالصفية تحديداً وبيان أثر االشتراك في برنـامج األنشـطة العلميـة    على األنشطة ال
 .  الالصفية المصمم من قبل الباحثة

تم تطبيق البحث على طلبة مرحلة التعليم األساسي في حين ركزت معظم الدراسات علـى   -
 طلبة المراحل اإلبتدائية أو الثانوية 

 مشاركة األنشطة العلميـة الالصـفية فـي   ثر تدريس العلوم بأ ركزت الدراسة على دراسة -
 . ي للطلبة واتجاهاتهمل الدراسلتحصيا

            اهتمت الباحثة بقياس اتجاهات الطلبة نحو األنشطة العلمية الالصفية وأثرها في التحصـيل   -
 .في حين ركزت معظم الدراسات السابقة على آراء الطلبة 

تناولت بالبحث إعداد برنامج لألنشطة  دراسات محلية  م تعثر الباحثة في حدود علمها علىل -
 . العلمية الالصفية ودراسة أثره في تحصيل الطلبة في مادة العلوم
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  الفصل الثالث

  التربـوية المدرسيةطة ـاألنش
تتطلع التربية الحديثة باهتمام إلى التكامل في تحقيق أهدافها ، فهي تهدف إلى تنمية المتعلمين عقليـاً  

                 العمـل المدرسـي    األنشطة المدرسية من الركائز األساسية التـي يعتمـد عليهـا    وتعدووجدانياً ، 
وذلك لربطها بين النظرية والتطبيق العملي من جانب ، وإشباع حاجات المتعلمين بتقديم ما يتوافـق  
وميولهم واتجاهاتهم من جانب آخر ، فاألنشطة المدرسية أنشطة تعليم وتعلم ، تتكامل مـع مـنهج   

ناسب مـن  المدرسة وتعمل على تحقيق أهدافه ، لذلك فمن المهم أن تعطى هذه األنشطة االهتمام الم
  . جميع النواحي التخطيطية والتنفيذية والتوجيهية والتقويمية 

 ،عام بوجهوللحديث عن األنشطة العلمية الالصفية ال بد في البداية من التعريف باألنشطة المدرسية 
وفلسفتها و تصنيفاتها وصوالً إلى األنشطة العلمية الالصفية ، و كل ما يتعلق بها بدءاً من مفهومها 

  .تهاء ببرامجها وعالقتها بتدريس علم األحياء وان

  :األنشطة المدرسية  ١- ٣
  :التعريف باألنشطة المدرسية   ١- ١- ٣

يعرف المعجم الوجيز النشاط بأنه الخفة لألمر والجد فيه ، وهو ممارسة صادقة لعمل من األعمال 
  : المدرسي وهي، ويمكن أن يضاف لهذا التعريف ضوابط ليصبح أساساً لتعريف  النشاط 

  .أن يحقق أهدافاً تسعى المدرسة لتحقيقها من النمو الشامل المتكامل لطالبها  -

 )٢٠٠٣،١١عميرة ،(أن يكون بتوجيه وإشراف المدرسة  -

 ،دت مسميات وتعريفات األنشطة المدرسية نظراً لتباين الفلسفات التربوية ونظرتها إليهاتعد وقد
تفيد المتعلمين وتمدهم بخبـرات   مهمةإال أنها تتفق على اعتبار النشاط المدرسي وسيلة تربوية 

متعددة تساعدهم في الحياة العلمية والعملية ، وفي تحقيق التربية المتوازنة لهم فكـراً وجسـماً   
يـة  وعقالً وذلك من خالل برامج متكاملة مع البرنامج التعليمي تخطط لهـا المؤسسـات التربو  

كـي  ، وتوفر لها اإلمكانات المادية والبشرية وتشرك فيها المتعلمين إلتاحة الفرصة لكل مـنهم  
  .يمارس أنواع النشاطات المناسبة لميوله واتجاهاته وخصائص مراحل نموه 
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اتجماع جميع الممارسات التطبيقية التي يقوم المتعلمون أفراداً  أو"فاألنشطة المدرسية هي  ومن ثم 
ف ومتابعة المدرسة وفق خطة مرتبطة بزمن وأهداف وهي بذلك تعد جزءاً مهماً من المـنهج  بإشرا

            ) ١٥،  ١٩٩٠شحاتة ،" (الدراسي الذي يترادف فيه مفهوم المنهج والحياة المدرسية 
) التقويم –األنشطة - األهداف ،المحتوى(األنشطة تمثل العنصر الثالث من عناصر المنهج  وحيث إن

ذلك البرنامج الذي تنظمه المدرسة متكامالً مع المنهج التعليمي والذي يقبل "بذلك يمكن تعريفها بأنها 
عليه المتعلمون برغبة ويحقق أهدافاً تربوية معينة تؤدي إلى نمو في خبرة المتعلم وتنمية هواياتـه  

  . )١٩،١٩٩٦المنيف،" (وقدراته في االتجاهات التربوية واالجتماعية المرغوبة 
بأنها مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها كل مـن المعلـم   المدرسية  كذلك يمكن تعريف األنشطة

  .)٣٦، ٢٠٠٠المقرم ،(. والمتعلم من أجل تحقيق األهداف إلى درجة اإلتقان 
مما سبق نجد أن األنشطة المدرسية تعد وسيلة وحافزاً إلثراء المنهج وإضافة الحيوية عليه من خـالل  

المتعلمين مع البيئة وإدراكهم مكوناتها المختلفة ، إنها ذلك الجانب من المنهج المدرسي الذي يتيح  تعامل
للمتعلم مزيداً من فرص المشاركة وتوفر له مجاالً خصباً إلظهار إيجابيته وفاعليته في اكتساب خبرات 

 ) ٢٠٠٦،١٧كنعـان والمطلـق ،  ("علية المتعلم ونشاطه الـوظيفي اعلى ف فالتربية الحديثة تركز" المنهج
يغلب عليه طابع الممارسة  وشائقواألنشطة المدرسية تتيح تلك الفرصة لدراسة المنهج بأسلوب ممتع 

  . متعددة عن المقررات الدراسية  والتطبيق وهي بذلك تختلف في نواحٍ
  المـقررات الـدراسـية  النشاطات المــدرسـية  م
  غير اختيارية لجميع الطالب/ اجبارية   الطالب اختيارية بناء على ميول ورغبات  ١
  بها نجاح ورسوب ولها درجات تحدد مدى تقدم الطالب  ليس بها نجاح أو رسوب وليس لها درجات  ٢

  لها جدول وزمن محدد ملزم للطالب خالل األسبوع  غير مقيدة بجدول زمني وتمارس خارج الجدول المدرسي   ٣
واالشـتراك متـاح   غير مقيدة بصفوف دراسـية    ٤

  لجميع الطالب
دون من محددة بصفوف دراسية يستمر بها الطالب 

  تغيير حتى نهاية العام الدراسي 
تحظى بقبول الطالب واقبالهم على المشاركة فيها   ٥

  بدافعيه وشوق وحماس
ال تحظى بالدرجة نفسها من القبول أو االقبال ألنها 

  مفروضة على الطالب
  )الطالب متلق(ال تتسم باألداء   )الطالب يؤدي(تتسم باألداء الحسي والحركي   ٦
بـدني،  (تتناول جميع جوانب النمو لدى الطالب   ٧

  )الخ...انفعالي، مهاري 
  تقتصر على جانب النمو المعرفي

  )١٠، ٢٠٠٧الفاضل ،(
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      :فلسفة األنشطة المدرسية  ٢- ١- ٣
تراوح وضع األنشطة بالنسبة للمنهج الدراسي وتقبل المدرسة والتربويين لها صعوداً وهبوطاً وفـق  

الدينية ، وكـذلك اختلفـت   وفلسفة المنهج المعترف بها وبعض الظروف االقتصادية والسياسية بل 
 ففكرة النشاط وصورها التطبيقية ال تعتبـر فكـرة  ) ١٩٩٨،٥١عميرة ،(نوعيات األنشطة نفسها 

الـدراما  (حديثة ، بل هي قديمة قدم نشأة التعلم نفسه فقد انتشرت أيـام اإلغريـق والرومـان    
  : وقد مرت األنشطة بمراحل أربعٍ) الرياضية البدنية  ةوالموسيقا والمناظر
تجاهلت األنشطة حيث كان اهتمام المعلمين مقتصراً على المـواد الدراسـية    :المرحلة األولى 

  . دونما التفات إلى رفاهية الطالب في األمور غير المعرفية
معارضة األنشطة من قبل إدارة المدرسة حيث ازداد عددها وطغت على وقت  :المرحلة الثانية 

  .علمي الطالب وعدت أداة تصرف الطالب عن عملهم المدرسي ال
                  تقبل األنشطة خارج إطار المنهج وعدها جـزءاً مـن وظيفـة المدرسـة ،      :المرحلة الثالثة 

وقد ساعد على ذلك التحول في مكانة األنشطة داخل المدرسة اهتمام الطالب وأولياء األمور بها  
  . جتماعيةوالفلسفة التربوية التي أفسحت المجال لنمو المهارات الشخصية واال

االهتمام باألنشطة غير الصفية ، وذلك حين تغيرت النظرية التربويـة مـن    :المرحلة الرابعة 
مرحلة االهتمام بالمعلومات إلى مرحلة االهتمام بنمو القدرات الشخصـية واالجتماعيـة التـي    

سـية  تتضمن اتجاهات وأنماطاً سلوكية سليمة تؤدي إلى حياة ناجحة وأدمجت في المناهج المدر
 وأصبحت المدارس تؤمن بالتعليم عن طريق الخبرة ، وبأن المناشط ذات قيمة تربوية مفيـدة ، 
حيث إن الخبرات التي تقابل الطالب في المدرسة هي جزء من المنهج المدرسي ، وأن األنشطة 
                              تمد الطالب بخبرات ذات قيمة ، ومـن ثـم فليسـت األنشـطة أدوات زائـدةً عـن المـنهج        

  )١٩٨٤،٢٢خاطروشحاتة،(أو خارجة عنه ، ولذلك أطلق عليها اسم األنشطة المصاحبة للمنهج 
فاألنشطة المدرسية اليوم باتت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتربية الحديثة استناداً إلى فلسفتها التي تـؤمن  

التربية الحديثة تهدف إلى إعـداد المـتعلّم    نإبالمتعلم وتعده محوراً للعملية التعليمية التعلمية ، حيث 
للحياة من خالل ممارسة الحياة داخل المدرسة وخارجها بغرض تربية شخصيته تربيـة متكاملـة ،    
فأفسحت المجال للمتعلم لكي يتعلّم حسب قدراته وحاجاته ، من خالل التفاعل مع المعلـم والمـادة   

من خاللـه أي معتمـد علـى نشـاط المـتعلم                               الدراسية في موقف تعليمي مخطط يكتشف ويتعلّم
  ) ٢٩- ٢٧، ٢٠٠٦كنعان ،المطلق،(
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إن األساس في حركة النشاط في التربية هو جعل مواقف التعليم مواقف مشـكالت تثيـر النشـاط    
ـ  فة الهادف وتدعو المتعلم إلى البحث عن حل ومواصلة النشاط للوصول إلى الحل ، وقد أقام الفالس

فالمعرفة نتـاج التفكيـر فـي    " فلسفتهم في التربية على أساس هذه النظرية ) جون ديوي ( أمثال 
المشكالت الحية المرتبطة بالواقع ، والنشاط هو مصدر المعرفة ، إن التفاعل بين الفرد والبيئة هـو  

سـمية والعقليـة   بطريقة متكاملة من النواحي الج) المتعلم(وتتكون خبرات الفرد " أساس نمو الفرد 
  . )٢٠٠٣،٦٩٧،الخطيب (ما يقوم به من نشاط عملي وعقلي والروحية عن طريق

إن إبراز أهمية الفرد المتعلم وفعاليته في المواقف التعليمية التي يتعرض لها داخـل الصـف   "
الدراسي أو داخل المدرسة أو خارجها تسهم في إكساب المتعلم خبرات جديدة ألنها تنبـع مـن   

  )١٩، ١٩٩٠شحاتة،" (ودوافعه  حاجاته 
  : فلسفة األنشطة المدرسية تعتمد على األسس اآلتية  إن

 .ظاهرة التغير المستمر في المجتمع  �

 .طبيعة المجتمع  �

 .طبيعة المتعلم ومطلب نموه �

 .تكامل الخبرة  �

 ) ١٩٨٢،١٦،وزارة التربية(         . االتجاهات التربوية المعاصرة �

عت واختلفت نظرة الفلسفات التربوية إلى األنشطة المدرسية واألسس التي تقوم  ومن ثممهما تنو
 عـدت عليها ، إال أنها خلصت إلى تقدير دور األنشطة في العملية التربوية ، وذلـك بعـد أن   

 ،المتعلم محوراً لها ، وهكذا أصبحت األنشطة التي يقوم بها المتعلم هي جوهر العمل التربـوي 
لوسيلة لتحقيق أهداف التعلّم ، فإذا كانت األهداف تحدد أسباب التعلم وإذا كان المحتـوى  وهي ا

  . فإن نشاطات التعليم والتعلّم هي التي تحدد كيفية التعليم والتعلم  يحدد معارفه ،

  : تصنيف األنشطة المدرسية  - ٣- ١- ٣
إن تعدد التعريفات التي تشرح مفهوم األنشطة المدرسية يعكس أسساً متنوعة يعتمد عليها البـاحثون  

وهي تختلف وتتباين تبعاً لعدد من العوامل منها الفلسفة التربوية والنظرة إلى المـنهج  ، في تصنيفها 
 تصـنيف قـاً علـى   في الفترة الزمنية التي وضع فيها التصنيف ، ولكننا في بحوث اليوم نرى اتفا

  : هما  واسعينمجالين في األنشطة المدرسية 
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             وهو النشاط الذي يخدم المقررات الدراسية ويمكـن تسـميته    :نشاط المواد المدرسية  -
  .النشاط المدرسي 

 المواد الدراسـية   وهو النشاط الذي يعالج ما قد يكون في :النشاط المتمم للمواد المدرسية  - 
 )١١٧، ١٩٩٦المنيف ،.( المصاحب للمنهجأو قصور ويمكن أن يسمى النشاط  من عجز

األساس في مجال  إنالتربية اليوم تنظر إلى المنهج بأنه خبرات المتعلم برمتها ، أي  إنوحيث 
فكلما جاء التعلم من خالل النشاط الذي يقوم بـه  ، التعلم أن ترتبط المادة العلمية بنشاط المتعلم 

وبهذا يكون نوعـا النشـاط متممـين    ) ٢٠٠٦،٣٢،  والمطلق كنعان(هذا راسخاً  المتعلم كان 
ن ارتباطاً وثيقاً بغية تحقيق األهداف المرسومة وإن اختلفـا فـي نوعيـة    يلبعضهما ، ومرتبط

وسواء كانت األنشطة مرتبطة بالمنهج أومضـافة  ) ١٩٨٦،٤٣طالب،(برات وطريقة تقديمها الخ
  .بد أن تخدم هدفاً أو أكثر من أهداف المنهج وان تحقق الغاية منه إليه فإنها في النهاية ال

  : األنشطة الالصفية  ٢- ٣
  : مفهوم األنشطة الالصفية   ١- ٢- ٣

 - األنشـطة خـارج المـنهج    "تعددت المسميات التي تشير إلى مصطلح األنشطة الالصفية ومنها 
إال أن اعتماد النظـرة  " األنشطة الالمنهجية –األنشطة خارج الصف  –األنشطة المصاحبة للمنهج 

الحديثة للمنهج يجعل استخدام مصطلح األنشطة الالصفية أو غيره هو الرديف الحـديث لمصـطلح   
  .األنشطة الالمنهجية الذي ظل سائداً فترة زمنية طويلة في األبحاث العربية واألجنبية 

وتمثل الجانب التطبيقي للمواد الدراسية على فاألنشطة الالصفية هي أنشطة حرة تتمم وتكمل المنهج 
ولو أن هذا المصطلح غير حرفي فقـد تضـطر بعـض    –الرغم من أنها تتم خارج حجرة الصف 

 –برامج األنشطة إلى استخدام حجرة الصف في تنفيذ أنشطة ال صفية خارج أوقات الدوام الدراسي 
ن كانت كيفية تنفيـذها مختلفـة عـن    وإ، وبهذا تكون هذه األنشطة متممة لما يجري داخل الصف 

الكيفية التي تنفّذ بها الفعاليات واألنشطة داخل الصف من حيث تنوع الفرص المتاحة أمام الطلبة في 
  ) ١٩٨٦،٤٥طالب ، (تفاعلهم مع الخبرات المهيأة لهم 

فـي  إن األنشطة الالصفية هي ذلك الجزء من المنهج الكلي الذي يضمن خبرات ال تقدم عـادة  "  
وهي ال ترتبط بمقررات معينة ولكنها يمكـن أن تثريهـا   )  ١٩٩٨،٥٥عميرة،" (الفصل الدراسي 

وتوسع آفاقها وتعمق األفكار والخبرات التي تكتسب فيها كما أنها تسهم في التربية الشاملة للمـتعلم  
  ) ٢٠٠٢،١٦عميرة ،(مهارياً ووجدانياً جسمياً ومعرفياً و
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)  ٢٠٠٢عميـرة  (وتصنف األنشطة الالصفية تصنيفات كثيرة وتتفق معظم الدراسات مع دراسـة  
  : سس متنوعة وهي ألالذي يصنف األنشطة وفقاً 

  :التصنيف على أساس مكان الممارسة : أوالً
 .أنشطة تمارس داخل المدرسة  �

 .أنشطة تمارس خارج المدرسة  �

  :التصنيف على أساس المستفيد من عائد النشاط : ثانياً 
 .أنشطة يكون المستفيد األول من عائدها هم المشاركون فيها  �

 .أنشطة يستفيد من عائدها بعض أقسام المدرسة ومرافقها  �

 .أنشطة يستفيد من عائدها طالب المدرسة  �

 .أنشطة يستفيد منها المجتمع ، والبيئة خارج المدرسة  �

  :التصنيف على أساس نوع الخبرة : ثالثاً 
 .أنشطة يغلب عليها كسب المعرفة أو تنميتها  �

 أنشطة يغلب عليها الخبرات العملية ، وكسب المهارات ،أو تنميتها  �

 .أنشطة يغلب تنمية الميول والتقديرات  �

 .األنشطة الرياضية أو االجتماعية أو الدرامية  �

  :التصنيف على أساس مقدم الخبرة : رابعأ 
 الب ط �

 فنيون  �

 معلمون  �

 من العاملين من مؤسسات المجتمع  مختصون �

 .ذوو خبرة أو مهارة  �

  : التصنيف على أساس القائم بالنشاط : خامساً 
 .طالب واحد  �

 .مجموعة صغيرة من الطالب  �

 )٢٠٠٢،١٩عميرة ، (      . مجموعة كبيرة من الطالب  �
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  : أهمية األنشطة الالصفية  -  ٢- ٢- ٣
هناك حاجة ماسة ومتزايدة إلى األنشطة الالصفية وبرامجها المخطط لها وتتفق جميع الدراسات 

أن  -على سبيل المثـال  –حصائية في أمريكا إفقد أظهرت دراسة ، التربوية الحديثة على ذلك 
يوماً فـي العـام فقـط     )١٨٠ (من أوقاتهم في المدرسة وهذا يشكل )%٢٠(المتعلمين يقضون 

والكثير من الساعات يومياً يشعر فيها الطلبـة بالملـل أو يمارسـون      يوماً )١٨٥(لك ليتبقى بذ
إلى أن المتعلمين في المراحل الدراسية األولى بحاجة إلى  الدراساتوتشير  ،أنشطة غير مفيدة  

  : فر عدد من المصادر لضمان نجاحهم وتقدمهم منها اتو
 .المدرسين ..األهل ..األصدقاء  مععالقات جيدة  �

 .فر فيها أنشطة منظمة خارج أوقات الدوام الدراسي اتتو آمنةأماكن  �

 .و مستقبل جيد  صحيةبداية  �

 .عل امهارات ضرورية من خالل التعليم الف �

 )Na3onal,2000, 2.(في الفعاليات االجتماعية  المشاركةفرص  �

  : للمتعلمين من أجل فر الفرص ااألنشطة خارج المدرسة تووإن برامج األنشطة الالصفية 
 .والمواهب  االهتماماتاكتشاف  �

 . اللعب �

 .المهارات االجتماعية  تطوير �

 . واجباتهم أداء �

 .األكاديمية  مهاراتهمتقوية  �

في مشروعات ونشاطات متنوعة تساعدهم في بناء شخصيات تتميز باإليجابية  المشاركة �
 .ية بوصفهم مواطنين فاعلين في المجتمع والشعور بالمسؤول

) االشتراك في األنشطة الالصفية لدعم تحصيل الطلبة األكـاديمي (بعنوان  Littleوتشير دراسة 
إلى أن االشتراك في األنشطة الالصفية مهم في مجاالت عديدة منهـا الصـحية واالجتماعيـة    

  : الً ما يأتي  واألكاديمية ، حيث توفر األنشطة في المجال األكاديمي مث
 .اتجاهات إيجابية نحو المدرسة وتنمية الطموح العلمي  �

 . نجازات دراسية أفضل تظهر في مستوى الدرجات واالختباراتإ �

 .التزام أكبر بالحضور والدوام المدرسي  �

 .زيادة في االنضباط وااللتزام  �
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وتؤكد الدراسة على أن االشتراك في األنشطة الالصفية مهم من أجل تطوير مهـارات كثيـرة   
مثل الخبرة في تحديد و حل المشكالت ومهارات التواصل   ، والعشرين الحاديضرورية للقرن 

  ) Little, 2004, 2-4(والمهارة في األساسيات في المجاالت كافة 

الحقيقي يوفر فرصاً رائعة لكل من المتعلمين و المعلمين الصف في العالم  جدر إن التعلم خارج
و تطـوير   إنه يزود المتعلمين بالعديد من الفوائد على صعيد المرح والمتعـة  .للتعلم الحقيقي 

الشخصية والطموح ، إضافة إلى تحقيق إنجاز أفضل في المادة نفسها وحسب االتجاه التكـاملي  
  :بة من اآلتي بين التعليم والتعلم إنه يمكن الطل

 .ممارسة التدريبات التي تزيد من معرفتهم حول بيئتهم  �

 .االستمتاع بأوقاتهم وتحقيق أهداف تعليمية في الوقت ذاته �

 .الوعي بالمخاطر التي قد تواجههم في البيئة بدالً من الهروب منها  �

� المجتمع مستقبالً في العمل مع اآلخرين والمساهمة في المجموعة بوصفهم أفراداً فاعلين ومن ثم. 

 .وثقتهم بأنفسهم وهذا سيفيدهم في حياتهم فيما بعد ..تطوير مهاراتهم  �

فبرامج األنشطة تمكنهم من تحقيق إنجازات خاصة بهـم ، كمـا تعتمـد علـى      ، التعلم اإلبداعي �
ـ  اعلين إبداعهم وابتكارهم من خالل الفهم العميق والخبرة الذاتية ، كما أنها تعدهم ليكونوا أفراداً ف

 (Rickinson, 2004, 3-6 )في المجتمع من خالل التفاعل مع مكونات بيئتهم 

  : إن األنشطة الالصفية تحقق عدداً من الوظائف للمتعلمين أثناء ممارستهم لها ومن أهمها 
األنشطة مصدراً للدافعية في التعلم داخل الصف ، كما تساعد  تعدحيث : الوظيفة السيكولوجية

  .في رفع مستوى اإلنجاز وتغيير السلوك في االتجاه المرغوب 
تساعد األنشطة في توفير الخبرات الحسية حتى يزداد وضوح المعارف : الوظيفة التربـويـة

علمـين تعلـم الكثيـر مـن     والمعلومات ، كما أن الخبرة الذاتية والممارسة والنشاط ييسر للمت
إضافة إلـى  ،المهارات واالتجاهات التي ال يمكن أن تتحقق عن طريق الدراسة النظرية وحدها 

إشباع بعض دوافعهم االجتماعية ، وتنمية المهارات المعرفية لديهم كما تسهم األنشـطة بـدور   
  .كبير في جذب المتعلمين إلى المدرسة واالحتفاظ بهم 
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تسهم األنشطة في قيام الصداقة والود بين أفراد الجماعة التي تمـارس   :االجتمـاعيةالوظيفة 
النشاط والتدريب على الخدمة العامة وممارسة الديمقراطية وتحمل المسؤولية والتعاون والثقـة  

 وتقدير القيمة العاليـة  والتوفيق بين صالح الفرد والجماعة، بالنفس واحترام األنظمة والقوانين 
إضافة إلى تأكيد إيجابية المتعلم وحماسته وكشف الميول الحرفيـة   ، وقات الفراغ واستثمارهاأل

ـ  والمهنية لديه التـي   ةوتنمية الخبرة في التخطيط والعمل التعاوني وتنمية المهارات االجتماعي
  )٤٣-١٩٩٠،٣٢شحاتة،(تناسب مرحلة نموه 

 تأثير اآلتي الشكل ويوضحإضافة إلى مجموعة من الوظائف األخرى التي تضيفها بعض الدراسات ، 

، ٢٠٠٣النصـار، ( .للطـالب  والشخصية المتكاملـة  المتوازن النمو تحقيق في جميعها الوظائف تلك

١١،٣(  
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  : للمتعلمين تتميز بأهميتها على الصعد كافةاألنشطة الالصفية ومن خالل تأديتها للوظائف السابقة إن 
فالطلبة المشاركون في األنشطة الالصفية في المدرسة الثانوية يحصلون درجات : األكاديمية  -

أعلى من غير المشاركين ، كما أنها تجعل الطلبة يعملون بجد الجتياز امتحاناتهم على األقل من 
  .اجل االستمرار في المشاركة في األنشطة 

إن األنشطة تعلم الطلبة الحوار من خالل التدريب والممارسة ، ) : بناء الشخصية(الشخصية  -
 –فالطلبة مسؤولون عن األنشطة وعليهم أداء بأنفسهم مهما كانت طبيعتها أداء عمل ، تنظـيم  

 الخ ، كما يتشكل لديهم الشعور باحترام أنفسهم وتقدير الذات ، والثقة بـالنفس أيضـاً ،  ..ترفيه 
  .إضافة إلى الفخر بإنجازاتهم

يتعلم الطلبة مهارات حياتية تساعدهم في حياتهم الدراسية مثـل التخطـيط   : تنمية المهارات  -
  . والتنظيم وال سيما تنظيم وتقدير الوقت كما يتعلمون حل المشكالت اإلبداعي

يتعلم الطلبة العمل في مجموعات كما تمكنهم من التعامل والتعاون مع الطلبـة  : االجتماعية  -
  ) Bestler and others,1999(والزمالء الجدد  

إنها طريقة جيدة لحماية األطفال من اآلثار السلبية ألوقات الفراغ ، كما أنها تـوفر الفرصـة    
الكتشاف مواهبهم وتنميتها ، وأنها من ناحية أخرى تساعد األطفال على تحمل ضغوط المدرسة 
 وإطالق طاقاتهم واكتشاف مقدراتهم واهتماماتهم ، وتؤثر على أدائهم في المدرسة وتقدم للطلبة

  )Laforge,1999. (ضعيفي التحصيل أسباباً تجعلهم يشعرون بالقدرة على اإلنجاز
بعدد كبير من الطرق ، فهم  نوعندما يشارك الطلبة في برامج األنشطة الالصفية فإنهم يستفيدو

ويكشفون عن اهتمامات جديدة لـديهم ،  ) المعلمين ، المشرفين (يتلقون اهتماما كبيراً من الكبار 
دعماً  كبيراً في الجانب الدراسي ، كما ينمو لديهم شعور باالنتمـاء إلـى المجموعـة    ويتلقون 

  .وتشكيل صداقات جديدة ، ويتعلمون القيادة ، و تحمل المسؤولية ، واحترام الذات 
ولتشجيع الطلبة على االشتراك في األنشطة الالصـفية وبرامجهـا يمكـن اتبـاع عـدد مـن       

  :  االستراتيجيات من أهمها 
 .ساعدة الطلبة على فهم قيمة وفائدة االشتراك في األنشطة م -

 .التوضيح لألسرة  فائدة فرصة االشتراك في األنشطة   -

 .ربط برنامج النشاط باحتياجات المشاركين  -

 .إعطاء أفضلية للمشرفين الذين يكونون عالقات جيدة مع الطلبة  -

  )Li#le and weiss,2004( .تشجيع األصدقاء لإلنضمام معاً إلى برنامج األنشطة  -
نها قد إقدر أهمية التعلم الصفي واألنشطة الصفية بل مهمة مما سبق نجد أن األنشطة الالصفية 

تلك التي تتعلق بالخبرة الذاتية والعمـل الجمـاعي    ، وال سيماتتفوق عليهما في بعض النواحي 
   .وتحقيق االستقالل والثقة بالنفس 
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  مجاالت األنشطة الالصفية   ٣-٢-٣
بحيث تشمل المواد والمقررات ، تتنوع األنشطة المدرسية في المؤسسات التعليمية تنوعاً كبيراً 

  :الدراسية كافة ، وتضم هذه المجاالت 
  .مجال األنشطة الثقافية  �
  .مجال األنشطة االجتماعية  �
  .مجال األنشطة العلمية  �
  .مجال األنشطة الفنية  �
  .مجال األنشطة الرياضية  �
مجاالت األنشطة الالصفية تتفق مع المجاالت العامة لألنشطة المدرسية إال أنها تضـم أنواعـاً    إن

مختلفة من النشاط تتناسب مع حاجات الطلبة وميولهم ورغباتهم المختلفة ، وقد تجتمع هذه األنـواع  
وتشمل مجاالت  ت وظروف المدرسة ،واألشكال معاً في المدرسة وقد تمارس بعضها بحسب إمكانا

  :األنشطة الالصفية ما يأتي 
  :ـ األنشطة الثقافية ١

تساعد األنشطة الثقافية على نمو الطلبة عقلياً وثقافياً من خالل تنمية مهاراتهم وقدراتهم عن طريق 
  :ممارسة أنواع مختلفة من هذا النشاط ، ويمكن أن نحدد أنواعاً كثيرة من النشاط الثقافي منها 

  .الصحافة المدرسية  �
  .الجماعة األدبية والنادي الثقافي و اللغوي واألدبي  �
  .اإلذاعة المدرسية  �
  )٨٣-٢٠٠٦،٦٥كنعان والمطلق،( .المكتبة المدرسية  �
  )٢٠٠٢،٤٦الطويرقي،(.الندوات والمحاضرات األدبية والثقافية  �
  :ـ األنشطة االجتماعية ٢

يهتم هذا المجال من األنشطة بتنمية الجانب االجتماعي في شخصية الطالب ، وذلـك لتهيئتـه   
  :لالندماج في المجتمع وليصبح عضواً فاعالً يؤدي الواجب نحو ذلك المجتمع من خالل 

  .المشاركة في المناسبات االجتماعية �
  .الزيارات الميدانية للطالب واللقاءات  �
  .التربوية والمعسكرات لترويحية الرحالت الهادفة وا �
  .المسابقات االجتماعية  �
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  )٢٠٠٠،٥النوح، ) (٢٠٠٦،١٥٥كنعان والمطلق ،(.المراكز الصيفية  �
  :ويمارس النشاط االجتماعي من خالل نشاط عدد من الجماعات وهي 

  .جماعات الرحالت  �
  .الجمعية التعاونية  �
  .جماعات الخدمة العامة  �
  . المعسكرات  �
  )٢٠٠٢،٥١الطويرقي،(.مجلس إدارة الفصل �

ويضاف إلى هذه األنشطة العديد من األنشطة الوطنية والقومية واإلنسانية والدينية ، إضافة إلى 
  .ألنشطة البيئية ا

  :ـ األنشطة الفنية  ٣
وتتنوع هذه األنشطة بحسب ظروف وإمكانات المدارس ومدى توافر الكوادر البشرية ، وتسعى 

واكتشاف ورعاية المواهب المتميزة وإتاحـة الفرصـة   ،  تنمية الثقافة الفنية وتذوق الجمالإلى 
، لممارستها داخل الصفوف الدراسية للطلبة لممارسة األعمال الفنية المختلفة التي ال يتسع الوقت

  : اآلتيةويضم هذا المجال األنواع 
  .الرسم واألشغال والتصوير  �
  .الموسيقا والغناء واألناشيد  �
  .المسرح المدرسي ومسرح الدمى  �
  .)فر لدى الطلبة من هوايات اويرتبط بما يتو( الهوايات  �
  ).التشكيل بالطين والخزف، زخرفة القماش ،الخط العربي، التصوير، جمع الطوابع ، جمع العمالت ( 

  .نظراً لسعتها وتنوعها  امن هذه األنواع مجاالت بحد ذاته وهذا وتعتبر بعض الدراسات كالً
  )المسرحيةمجال األنشطة الفنية ، مجال األنشطة الموسيقية ، مجاالت األنشطة ( 
) ٥٢-٢٠٠٢،٥١الطويرقي،)(١٤٠-٢٠٠٦،١٠٠كنعان والمطلق،) (١٩-٢٠٠٣،١٧وزارة المعارف،(
  )٢٠٠٤،١١العيسري والجابري،(
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  :ـ األنشطة الرياضية والكشفية  ٤
وتهدف إلى نمو الطلبة نمواً صحياً وجسمياً متكامالً من خالل تنمية الكفايـة الرياضـية والعقليـة    
والذهنية ، والمهارات البدنية ، واالنتماء إلى الجماعة ، والتمتـع بالنشـاط البـدني والترويحـي ،     

  )٤٤،٢٠٠٢،الطويرقي( سة الحياة الصحية السليمةواستثمار أوقات الفراغ استثماراً نافعاً ، وممار
  :ومن أهم مجاالت األنشطة الرياضية 

  .مثل األلعاب الفردية ، ألعاب اللياقة البدنية ، واأللعاب الجماعية .. النشاط الداخلي  �
مثل البطوالت والدورات الرياضية ، اللقاءات الخارجية ، والمهرجانات .. النشاط الخارجي �

  .والعروض الطالبية والرياضية 
للحياة وتدريبهم تدريباً صحيحاً  أما األنشطة الكشفية فهي تعد وسيلة تربوية تعد الفتية والفتيات إعداداً سليماً

لمواطن الصالح وبرامجها تتصـل بالبيئـة   كي يتحملوا تبعات مستقبلهم حيث تعتمد فلسفتها على إعداد ا
العيسـري  ( )الكشـافة ،المرشـدات ، األشـبال ، الزهـرات     ( اتصاالً وثيقـاً ، ومـن مجاالتهـا    

   )١٢-٢٠٠٤،١١والجابري،
  
  : ـ األنشطة العلمية  ٥

 وهي األنشطة التي تتيح للطلبة ممارسة العلوم من خالل التطبيق العملي لما درسـوه وتعلمـوه   
  .بد من الوقوف عند هذه األنشطة بالتفصيل  وال
  
  :األنشطة العلمية الالصفية  -٣-٣

الكيمياء ، الفيزياء،علوم األرض ، ( وهي األنشطة الالصفية التي تتناول مجال العلوم التجريبية 
لها من فروع وتطبيقات بحيث تنمي هـذه األنشـطة روح    وكل ما) علوم الفلك وعلوم الحياة 

البحث عند الطلبة وتدربهم على أسلوب التفكير العلمي وعن أنماط السلوك العلمي والتطبيقـي  
  )٢٠٠٧،١٥العجمي،(وتحفزهم على اإلبداع واالبتكار 

تتناول كل نشاط علمي تعليمي يقـوم بـه   ) الصفية والالصفية ( إن األنشطة العلمية التعليمية 
سواء كـان هـذا النشـاط داخـل     ، الطالب أو المعلم أوكالهما بغرض تعلم العلوم أو تعليمها  

                  األنشطة العلميـة   تعد المدرسة أم خارجها طالما أنه يتم تحت إشراف المعلم وبتوجيه منه ، لذا 
  )١٩٩٩،٤٤٦زيتون،(ياً في تعلم العلوم وتعليمها جوهراً أساس) التعلمية-التعليمية (
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هو نشاط في ميدان العلوم يتم أو يمارس خارج : "النشاط العلمي غير الصفي  ويمكن القول إن
المقررات الدراسية ذات الطابع الرسمي ، وعنصر االختيار بالنسبة للطلبـة   هالصف وال تحكم

                           فيه يكون غالباً أكبر منه في الخبرات التي تكتسب مـن تعلـم المقـررات الدراسـية العلميـة      
  )٢٠٠٣،٦٢٨النجدي وآخرون،(" داخل الصف

ـ ااضر هي أن األطفال ال تتـو فالمشكلة في تعليم وتعلم العلوم في الوقت الح م إمكانيـة  ديهفر ل
الممارسة العملية الواقعية تبعاً لنمط الحياة الحديثة ، لذا فهم ال يواجهون مشكالت الطبيعـة وال  
                  يتولد لديهم الشعور بالتحدي والسعي إلى حلها وبهذا يضعف خيالهم ويغيـب اإلبـداع لـديهم    

( Svobodova, Sladek,2008,43)   والقاعدة العامة في التعلم أننا نتعلم :  
 . مما نقرأ % ١٠ �

 . مما نسمع% ٢٠ �

 . مما نشاهد% ٣٠ �

 .مما نسمع ونشاهد % ٥٠ �

 .مما نناقش مع اآلخرين % ٧٠ �

 .نختبره بأنفسنا % ٨٠ �

 (Davies,2007).  نعلن لآلخرين% ٩٥ �

تحقيق  ، ومن ثملذا فإن األنشطة العلمية هي الفرصة التي تتيح للمتعلمين اختبار العلوم بأنفسهم 
  .الهدف من دراستها والحصول على الفائدة المرجوة منها 

  :أهداف األنشطة العلمية الالصفية  ١-٣-٣
مهما تعددت مجاالت األنشطة العلمية وأهدافها فإن الهدف األساسي من ممارسة األنشطة العلمية 
هو دعم وترسيخ الجانب العلمي لدى الطلبة وإبراز قدراتهم ومواهبهم وتشجيعهم عبر التجديـد  

وبـالعودة إلـى الدراسـات    ، واالبتكار من خالل ممارسة مختلف البرامج النظرية والتطبيقية 
  : اآلتية بحاث المختلفة تتعدد أهداف األنشطة العلمية وتتنوع ولكنها تتفق على األهدافواأل
  .تنمية روح المالحظة والبحث العلمي لدى الطلبة  �
  .ربط الدراسات العلمية النظرية بالواقع العلمي التجريبي  �
تنمية القدرة على التفكير العلمي والمنطقي في تفسير مختلف الظواهر ، وإيجـاد الحلـول    �

  .)١٥، ٢٠٠٦كنعان والمطلق ،(علمية للمشكالت بناء على أدلة 
  .العلمية البسيطة وتطويرها  األجهزةتنمية المهارات اليدوية من خالل تصنيع  �
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  .لبة من خالل وجودهم في بيئة علمية تطبيقية تنمية روح البحث واإلبداع واالبتكار لدى الط �
  .تنمية القدرة على مواكبة االبتكارات واالختراعات العلمية والتقنية والتعامل معها �
تعويد الطلبة ملء أوقات فراغهم بنشاطات علمية وتربوية ، وتعويدهم العمل الجمـاعي وتحمـل    �

ــنفس   ــى ال ــاد عل ــؤولية واالعتم ــيماو، المس ــد تن ال س ــات  عن ــارب والتطبيق ــذ التج في
  )٢٠٠٧،١٦العجمي،(العلمية
  .تعزيز االتجاه نحو أهمية البيئة واستغالل مواردها واالستفادة منها وحل مشكالتها  �
  .اكتشاف القدرات والمواهب العلمية وتنميتها  �
  .إثارة حب االستطالع واالكتشاف لدى الطلبة  �
  )٢٠٠٣،٦٩٨الخطيب،(الدقة تعويد الطلبة  �
  ون زيادة اإليمان باهللا عز وجل نتيجة تحري دقة التفاصيل والمالحظة الدقيقة لما في هذا الك �
م البدنيـة والنفسـية   إشباع العديد من حاجات الطلبة وميولهم بما يعود بالنفع على صـحته  �

  )٢٠٠٣،٦٢٦النجدي وآخرون،(واالجتماعية 
  .لعلوم ، وتنمية اهتماماتهم واتجاهاتهم العلمية إثارة دافعية الطلبة للعمل ، وتحفيزهم على حب ا �
مهارات االستماع واالتصال والعمل الجماعي .. إتاحة الفرصة لتنمية  بعض المهارات مثل  �

  ).٢٠٠١،٢٤٥عبد السالم ،(التعاوني ومهارات البحث واستخدام المصادر 
  
  : وبرامجها الالصفية العلمية األنشطة مجاالت -٢-٣-٣

بما ، عام تتناول كما أشرنا سابقاً العلوم التجريبية والتطبيقية كافة على نحو إن األنشطة العلمية 
  :فيها علوم الحياة التي تتنوع مجاالتها وفروعها وبرامجها أيضاً بحيث تشمل 

  ) علوم الحياة ( مجاالت األنشطة العلمية الالصفية  ١-٢-٣-٣
  .األندية العلمية �
  .الندوات العلمية  �
  .الرحالت العلمية والزيارات الميدانية العلمية �
وتصميم وما تتطلبه من أنشطة تصنيع ( المعارض التربوية والعلمية والتعليمية والتقنية  �

 ) .٢٠٠٦،١٥١كنعان والمطلق،() الوسائل واألجهزة والنماذج العلمية 
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  .المسابقات العلمية  �
  )يقة المدرسة المخيمات العلمية ، جماعة صد جماعةجماعة لخدمة البيئة ،( الجماعات العلمية �
  .القراءات العلمية  �
  ) .٢٠٠٣،٦٢٩النجدي وآخرون،(.جمع العينات  �
 .القيام ببعض الصناعات البسيطة  �

  :برامج األنشطة العلمية الالصفية  ٢-٢-٣-٣
  :وتتضمن عدداً من البرامج المتخصصة بمجال معين من مجاالت العلوم مثل 

ويتضمن إعداد وتنسيق المتحف العلمي المدرسي وجمع العينات : برامج المتحف العلمي  �
  .المختلفة وحفظها بالطرق المناسبة 

ويتضمن ممارسة التجارب العلمية وصناعة بعـض المـواد البسـيطة     :مختبربرامج ال �
  .والنماذج والوسائل التعليمية 

  .برنامج االبتكارات والمخترعات العلمية  �
 ويتضمن التدريب على زراعة أنواع مختلفة من النباتات : برنامج الزراعة  �

  )٢٠٠٣،١٧وزارة المعارف،(.برنامج تربية األسماك والدواجن  �
  .برنامج البيئة صديقتي  �
ويتضمن تدريب الطلبة وتنمية مهاراتهم في مجـال  : برنامج الحاسب اآللي واالنترنت  �

 .المفيد لشبكة االنترنت استخدام الحاسب واالستخدام الوظيفي 

في عالمنا المعاصر بمتطلباته  و ال سيما، المهمة  من األنشطة التربوية  تعدإن األنشطة العلمية 
ممارسة الطلبة لهذه األنشطة إنما هي أوالً وأخيراً ممارسة للواقع وارتباط فإن المتسارعة ، لذا 

  . وخطوة في طريق تقدمه وازدهارهبه 
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  عـل الرابـالفص

  األنشطة العلمية الالصفية وتدريس العلوم

  

  أهداف تدريس العلوم واألنشطة العلمية الالصفية ١-٤

  . تعريف العلوم ١-١-٤

  .أهداف تدريس العلوم  ٢-١-٤

  طرائق تدريس العلوم واألنشطة العلمية الالصفية ٢-٤

  .طرائق تدريس العلوم التي تعتمد على نشاط المعلم و المتعلم  -١-٢-٤

  . على نشاط المتعلم    تدريس العلوم التي تعتمد طرائق  -٢-٢-٤

  معلم العلوم واألنشطة العلمية الالصفية ٣-٤

  .اختيار األنشطة العلمية ١-٣-٤

  .تصميم األنشطة العلمية ٢-٣-٤

  برامج األنشطة الالصفية ٤ -٤

  .تعريف برنامج النشاط  ١-٤-٤

  .مواصفات برامج األنشطة ٢-٤-٤

  .أنــواع برامج األنشطة  ٣-٤-٤
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  لفصل الرابعا
  األنشطة العلمية الالصفية وتدريس العلوم

لقد تبين من خالل ما سبق عرضه حول مفهوم األنشطة المدرسية وأهميتها ووظائفها 
واألنشطة العلمية وأهدافها وبرامجها ، ما لألنشطة من دور جوهري في دعم العملية التدريسية  

 بوصفها أداة هامة في هذا المجال ولعل من األهمية هنا الوقوف عند أهميةوضرورة اعتمادها 
العلوم في عصرنا الحاضر كمجال مهم في تحقيق الكثير من أهدافه والعالقة التي تربط بينها 
وبين األنشطة العلمية ، فقد تشكلت لدى الباحثة قناعة تامة بأن هناك ارتباطاً وثيقاً واتفاقاً 

حتى إنهما ) الصفية والالصفية ( اف تدريس العلوم وأهداف األنشطة العلمية واضحاً بين أهد
يسيران في اتجاه واحد من خالل ممارسة األنشطة العلمية ، ومن المفيد الوقوف عند هذه العالقة 

  : من خالل النقاط اآلتية  
 .أهداف تدريس العلوم واألنشطة العلمية الالصفية  -

 . طة العلمية الالصفيةطرائق تدريس العلوم واألنش -

 . معلم العلوم واألنشطة العلمية الالصفية -

  : الالصفية العلمية واألنشطة العلوم تدريس أهداف -١-٤
  :تعريف العلوم  -١-١-٤

نسيج متكامل من المفاهيم والمبادئ والنظريات العلمية وطرائق البحث والتفكير العلمي فيهـا ،  
والتي تساعدنا في تفسير الظواهر الطبيعية والبيولوجية والكونية وتمكننـا مـن التفاعـل مـع     

 وواألحيـاء  الكيمياء والفيزياء : التكنولوجيا والمجتمع وحل مشكالته ، وتضم المجاالت اآلتية 
  .  األرض والكون و الصحة والبيئة 
 ، والمتغيرة المتنوعة المختلفة صورها في الحياة تعالج التي العلوم فروع من فرع هو األحياء وعلم
 الحقـائق  هـذه  وفهم ، وظواهرها الحياة لحقائق تفسيرات عن البحث إلى يهدف إنساني منشط فهو

 التفكيـر  فـي  باالقتصـاد  تمتاز قوانين أو نظريات صورة في التفسيرات تلك وصياغة والظواهر
 المتعلمـين  إكساب في تدريسها من األساسي الهدف يبرز األحياء علم أهداف إلى وبالنظر والتعبير
 التحليل على تساعدهم التي المشكالت حل في العلمي والبحث التفكير وطرائق والمهارات المعارف

 االسـتفادة  نحو أذهانهم وتفتح اليومي، سلوكهم في تجلىت التي القيم وإكسابهم ، واالستنتاج الفهم أو
 لهـم  المجـال  إفساح إلى إضافة مجتمعهم، في االندماج على وقدرتهم معها والتعامل بيئتهم فهم من

  . )٥١- ٢٠٠٧،٥٠، التربية وزارة( العليا المراحل في دراستهم لمتابعة
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 :أهداف تدريس العلوم   -٢-١-٤

  : في تدريس العلوم على أن تدريس العلوم يهدف إلى تحقيق األهداف العامة اآلتيةتتفق األدبيات التربوية 
وظيفي يسهم فـي  تزويد المتعلمين بقدر مناسب من المعارف البيولوجية بشكل  ١-٢-١-٤

المفـاهيم العلميـة ،   + الحقائق العلمية : ( العلمية المعارف وتتضمن  : إكسابهم ثقافة علمية
  ) .ن العلمية ، النظريات العلمية المبادئ العلمية ، القواني

روض العمليـة  عويتحقق هذا الهدف من خالل تدريس العلوم بأسلوب المحاضرة والمناقشة وال 
  ستقرائي أو األسلوب اإلستنتاجيالعلمية والمالحظة ، والتجريب العلمي ، وباستخدام األسلوب اال

         ة مناسبةاكتساب وتنمية مهارات وقدرات عقلي علىمساعدة المتعلمين  ٢-٢-١-٤
ويمكن تنمية مهارات التفكير العلمي عن طريق  : )التفكير العلمي وتنميته ، عمليات العلم (

مواقف تعليمية هادفة محددة كاستخدام مدخل حل المشكالت في التدريس والقصص العلمية ، 
رات واكتسابها إضافة إلى االهتمام باألنشطة العلمية العملية مفتوحة النهاية لتعلم هذه المها

وتكاملها مع المهارات العملية اليدوية واالهتمام باألنشطة والتجارب العملية الفردية والجماعية 
  .تابة التقارير واألبحاث العلمية وك

ولعل مما يساعد على تحقيق هذه األهداف أن طلبة المرحلة اإلعدادية لديهم القدرة على التـذكر  
  )١٩٩٧،٤٧الدمرداش،(.عن طفل المرحلة االبتدائية المبني على الفهم الذي يميزهم 

مساعدة المتعلمين على اكتساب المهارات العملية المناسـبة ، وتقسـم هـذه     ٣-٢-١-٤
  : )١٩٩٩،١٠٨زيتون،( المهارات إلى ثالثة أنواع

   ) : يدوية ( مهارات عملية  -أ
  :وتتمثل في مساعدة الطلبة على امتالك المهارات العملية المناسبة كما في 

                   استخدام األجهزة واألدوات العلمية الفيزيائية والكيميائية واألحيائية والتعامل معهـا  -
المجهـر ، أدوات التشـريح ،   : كما فـي اسـتخدام   ) صيانتها والمحافظة عليها ( 

  .الخ... الموازين ، األجهزة المعايرة والقياس 
  .برياً إجراء التجارب والنشاطات العلمية عملياً ومخ -
  .المهارات األساسية في تشريح الكائنات الحية المختلفة  -
  .المهارات األساسية في عمل التحضيرات المجهرية األحيائية  -
  .المهارات األولية في الرسومات األحيائية والفيزيائية والكيميائية  -
 . المهارات األساسية في عمل بعض الوسائل التقنية التعليمية ـ التعلمية المناسبة -



62 

  

  :) أكاديمية ( مهارات تعليمية تعلمية  -ب
  .اختيار المراجع والمصادر العلمية وتحديد المادة العلمية فيها  -
  .استخدام الدوريات والمجالت العلمية بصورة صحيحة وفاعلة  -
القراءة العلمية بصورة فاعلة والمبنية على الفهم واالستيعاب والنقد والتحليل  -

  .واستخالص األفكار العلمية منها 
مهارات تنظيمية تتمثل في تصميم الجداول اإلحصائية والرسومات البيانية والخرائط  -

  .العلمية وفهمها بصورة تحليلية ناقدة 
 .استخدام اللغة العلمية المناسبة  -

 :هارات اجتماعية م -ج

تتضمن إكساب الطالب مهارات االتصال والتواصل العلمي ، والعمـل مـع زمالئـه الطلبـة     
في مجموعات صـغيرة ، واالشـتراك فـي    ) والتعاون ( مهارات العمل : كما في  ،اآلخرين

 .الجمعيات والنوادي والمعارض العلمية االجتماعية سواء داخل المدرسة أم في خارجها 

 مـن  وذلك مناسبة)  عملية(  تعلمية ـ تعليمية مواقف يهيئ أن العلوم لمعلم ينبغي ، سبق ما ولتحقيق
 العلميـة  واألجهـزة  األدوات واستخدام)  الجماعي( و)  الفردي( المخبري العمل على التركيز خالل
 العلـوم  دراسـة  فـي  التربـوي  البحث أساسيات مع ينسجم بأسلوب المخبرية العلمية التقارير وكتابة

  .  وتدريسها
  : وتنميتها العلمية واالتجاهات ولالمي اكتساب على المتعلمين مساعدة ٤-٢-١-٤
محصلة استجابات الفرد نحو موضوع ما من موضـوعات العلـم ،    :يعرف االتجاه العلمي و 

  .وذلك من حيث تأييد الفرد لهذا الموضوع أو معارضته له 
وما ) علمية ( ما يهتم به األفراد ويفضلونه من أشياء ونشاطات ودراسات   :أما الميول العلمية 

يقومون به من أعمال ونشاطات علمية محببة إليهم ، يشعرون من خاللها بقدر كبير من الحـب  
  .)١١٥-١٩٩٩،١٠٩زيتون،(واالرتياح 

  :ويمكن تنمية الميول العلمية واالتجاهات من خالل األساليب والوسائل اآلتية 
  .األنشطة والمشروعات العلمية  -
  .الندوات والحلقات والمناقشات العلمية  -
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  .العمل المعملي  -
  .الجمعيات والنوادي العلمية  -
  .الرحالت العلمية  -
  .كتابة البحوث والتقارير العلمية  -
  .االهتمام بالعمل المخبري ونشاطاته العملية المرافقة  -
  .جمع النماذج والعينات من البيئة  -
  ... )قصص عن العلماء ( استخدام خبرات تعليمية متنوعة مثل  -
  .استخدام أساليب تدريسية حديثة و متنوعة  -

 )٩ ،٢٠٠٠وزارة التربية،) (٨٤- ١٩٩٩،٥١الشهابي،) (١٢٠- ١٩٩٩،٧٦زيتون،) (٦٨- ٢٠٠١،٤٩عبد السالم،(

  
 خطوطه توضح أن استطاعت قد تكون أن الباحثة تأمل والذي السابق المحور خالل من تأكد لقد

 ، والمهاريـة  والوجدانية المعرفية بمجاالتها العلوم تدريس أهداف أن كيف أبعاده، وتحدد العامة
 األنشطة مجاالت أن و ، المناسبة والطرائق األساليب باستخدام العلوم تدريس يتم عندما تتحقق
..  وفاعل وظيفي نحو على العلوم لتدريس ميدان إال هي ما المتعددة وبرامجها المتنوعة العلمية

 وجمـع  ، العلمية القصص وقراءة ، العلمية المدرسية والرحالت والندوات ، النشاط فجماعات
 إال هـي  ما المتنوعة العلمية األنشطة من الخ...  المخبري العمل وممارسة ، والعينات النماذج
 أهداف تحقيق أجل من ضرورتها على التربوية العلمية األبحاث أجمعت مهمة وطرائق أساليب
 مـن  كـل  تنفيـذ  في المعتمدة الطرائق على ينعكس الكبير االتفاق هذا أن كما ، العلوم تدريس
 من العلمية األنشطة من العديد تطبيق الضروري فمن ثم ومن ، العلوم وتدريس العلمية األنشطة

 . العلوم تدريس أهداف تحقيق أجل

 العلميـة  األنشطة وبين بينها تقاطع وإجراء العلوم تدريس طرائق على التركيز هنا المفيد ومن
  . األخرى لتنفيذ أداة منها كل تقدم وكيف
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 : الالصفية العلمية واألنشطة العلوم تدريس طرائق -٢-٤

 وبـالمحتوى  باألهـداف  ترتبط فهي ، المنهج عناصر من هماًم عنصراً التدريس ائقطر تمثل
 الواجـب  التعليميـة  والوسـائل  األنشطة اختيار في كبيراً تأثيراً تؤثر أنها كما،  وثيقاً ارتباطاً

  .   )٢٠٠١،١٨٩السالم، عبد( العلوم تدريس في استخدامها

 وبين بينها المتبادلة والعالقات الحية الكائنات يدرس كعلم ، العلوم تدريس طبيعة على واعتماداً
 مخططـة  متكاملة مجموعة: "  بأنها تعرف أن يمكن األحياء علم في التدريس طريقة فإن بيئتها
 مـن  تمكـن  بحيث ، علمتللم النفسية األسس على والمبنية واللفظية العملية النشاطات من هادفة
 ، وتوجيهـه  المـدرس  بإشراف والبيئة التعليمية والوسيلة الطالب بين متبادلة تفاعالت حدوث
 النمـو  فـي  الدرس أهداف لتحقيق الميدان في أو خبرمال في أو الصف في تتم أن يمكن والتي

 )١٩٩٩،٢٤٧الشهابي،(" حركية فسوالن والوجدانية المعرفية المجاالت في للطالب الشامل

  :تصنيف طرائق تدريس العلوم ، فهناك  أساليب وتختلف 
  :  التصنيف القائم على مصدر النشاط

 ) .تركيز على المعلم ( ق قائمة على جهد المعلم وحده  ائطر -

 الطالـب  بين المشترك التفاعل على تركيز(  والمتعلم المعلم جهد على قائمة قائطر -
 .)   التعليمية ـ العلمية في والمعلم

  . )  الطالب ، المتعلم على تركيز(  مالمتعل جهد على قائمة قائطر -
 : ومنها   التصنيف القائم على طبيعة أو نوع النشاطو

  )المحاضرة والدروس العملية ( ق تدريس لفظية وتشمل  ائطر -
  :ق تدريس عملية وتشمل الكثير من الطرائق المتنوعة ومنها ائطر -
  )التجريب المخبري ( طريقة العمل التطبيقي  -
  أو الرحالت الميدانية / طريقة العمل الميداني  -
  .طريقة التقصي أو االستكشاف  -
  .طريقة حل المشكالت  -
  .طريقة التعلم التعاوني  -
 .ب التعليمية طريقة األلعا -
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 في العملية الطرائق على التركيز ضرورة تؤكد العلوم تدريس في الحديثة التربوية االتجاهات إن
 المعلم بين المشترك التفاعل على أو المتعلم على تركز التي الطرائق اآلخر وبالمعيار،  العلوم تدريس
 تعني عملية هو بل)  الطالب(  المتعلم إلى العلمية المعرفة نقل مجرد ليس العلوم فتدريس ، والمتعلم

 )  ١٩٩٩،١٣٣زيتون،( جوانبها مختلف من شخصيته وبتكامل)  ومهارياً ووجدانياً عقلياً ( الطالب نمو

وهذا بدوره يتطلب اهتماماً أكبر باألنشطة العلمية الصفية والالصـفية التـي يمارسـها الطلبـة ،     
همية الطرائق اللفظية أو المعتمدة على المعلم ومالها دون إغفال أل( ويتعلمون ويفكرون من خاللها 

  ) .من دور كبير في تحقيق عدد كبير من أهداف تدريس العلوم وغيره من فروع العلم األخرى 
                    تسـتهلكان  والمناقشـة  المحاضـرة  بـأن  العلوم صفوف مستويات لكل شامل مسح عكس وقد
                  اليـدوي  أو المخبـري  للعمـل  الوقـت  هذا من % ٢٣ ويخصص ، الصف وقت من %٣٨( 
 صـغيرة  مجموعـات  فـي  المخبري غير للعمل ويخصص ، المقعد في الفردي للعمل %١٩و

 ) ١٩٩٨،٨، سيكستون(  األخرى لألنشطة الوقت من %١٥ ويذهب %١٠

 في كثيراً أكبر)  المناقشة طريقة) (  اإللقاء أو(  المحاضرة طريقة تحتلها التي النسبة كانت وربما
  .وشيوعاً استخداماً التدريس طرائق وأكثر أقدم من تعد فهي ، النامي العالم ودول العربية الدول مدارس

 سـيما  ، و ال أهميتها إلى الدراسات من العديد أشارت فقد العملية التدريس طرائق إلى وبالعودة
 اتجاهات يظهرون العملي والتطبيق بالممارسة العلوم يتعلمون الذي فالطلبة ، العلوم تدريس في
                      علـى  اقتصـروا  الذي أولئك من االختبارات في أفضل درجات ويحققون،  المادة تجاه يجابيةإ

 : بأنها الطرائق هذه مؤيدو ويرى ، النظرية الدراسة

  .تطور فهم الطلبة للعلوم  -
  .العلوم وفهمها  تمثل إن الرؤية والمتابعة تساعد على -
  . وشائقةطرائق مثيرة  -
  . العلوم نحو يجابيةإ اتجاهات تكوين في تساعد -
  ...المالحظة ، والقياس : وتطور المهارات مثل  -
  .تطور القدرة على العمل ضمن مجموعات  -
  )Parkinson,2003,188( .الفهم األفضل لإلنجازات العلمية  -

 والجامعـات  الكليات لدخول % ٧٠ بـ أكبر فرصة لديهم األنشطة في يشتركون الذين الطلبة أن كما
 في االشتراك بأن أمريكية جامعة ٢٩٢ على أجريت دراسة أظهرت وقد ، المشتركين غير أولئك من

 ذكـاء  أكثـر  وأنهـم  ، للطلبة واالجتماعي العلمي التطور على وفاعل كبير نحو على يؤثر األنشطة
  .)sohn,2008,3(. واالجتماعية العلمية المسائل مع التعامل على وقدرة وتالؤماً
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 أو العملية الطرائق أهمية على تأكيد إال هي ما للطلبة بالنسبة األنشطة أهمية إلى هنا اإلشارة إن
 علـى  فاالعتمـاد  ، وحـده  أو المدرس مع كان سواء ونشاطه المتعلم على تعتمد التي الطرائق
 وخارجـه  الصـف  داخل النشاط في الطلبة مشاركة يتطلب العلوم تدريس في العملية الطرائق

 الطلبة من يتطلب إنه آخر وبمعنى ، بأنفسهم والمعارف المعلومات إلى التوصل على وتشجيعهم
 الحديثة التدريس طرائق بين المشتركة األهداف يحقق وهذا بدوره وفاعلين، إيجابيين يكونوا أن

 :  وهي العلمية األنشطة وبين

  .اكتساب الطلبة الخبرات التربوية المخطط لها  -١
 تنمية قدرة الطلبة على العمل الجماعي التعاوني أو العمل في مجموعات صغيرة  -٢

 .تنمية قدرة الطلبة على التفكير العلمي عن طريق أسلوب حل المشكالت  -٣

 . تنمية قدرة الطلبة على االبتكار أو اإلبداع -٤

 .ة مواجهة الفروق الفردية بين الطلب -٥

 .مواجهة المشكالت الناجمة عن زيادة أعداد المتعلمين وتنمية مهارات التعلم الذاتي  -٦

  )٢٠٠١،١٩١عبد السالم،(اكتساب الطلبة القيم  والعادات واالتجاهات المرغوبة للفرد والمجتمع - ٧
،       األهـداف  تحقيـق  أجل من العلمية األنشطة تعتمد الحديثة العلوم تدريس طرائق أن نجد وهنا
 علـى  تعتمـد  العلـوم  لتدريس طرائق إال جوهرها في هي ما العلمية األنشطة من الكثير وأن

 طرائـق  فـي  المسـتخدمة  والتقانات الوسائل من الكثير إن حتى ، األهداف تحقيق في الطالب
 وسنستعرض ، تدريسية طريقة لتحقيق الطلبة ينجزها علمية أنشطة ذاتها بحد هي العلوم تدريس

 .   والتقانات واألنشطة الطرائق هذه بعض هنا

    : المتعلم و المعلم نشاط على تعتمد التي العلوم تدريس طرائق -١-٢-٤

 :واالكتشاف  يصطريقة التق ����

 يسـلك  ففيهـا  ، الطلبة لدى العلمي التفكير تنمية في فاعلية العلوم تدريس طرائق أكثر من وتعد
 ويجمـع  الفرضـيات  ويكـون  المشكلة يحدد كأن،  للنتائج وتوصله بحثه في العالم سلوك المتعلم

 وبناء الذاتي التعلم استمرارية على يؤكد كما ، التجربة ويصمم ويختبر ويقيس ويالحظ المعلومات
 مسـتوى  وزيـادة  ، لذاتـه  واحترامه باإلنجاز وشعوره نفسه على واعتماده ثقته حيث من الفرد

 )١٣٦،١٩٩٩زيتون،.( اإلبداعية ومواهبه)  العلمية(  واهتماماته اتجاهاته وتطوير ، طموحه
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 :طريقة حل المشكالت  ����

ق التي يتم التركيز عليها في تدريس العلوم وذلك لمساعدة الطلبة على إيجاد الحلول ائمن الطر تعدو
بأنفسهم انطالقاً من مبدأ هذه الطريقة التي تهدف إلى تشجيع الطلبة على البحث ) لمواقف المشكلة ( 

وعليـه يصـبح   ، الذي يقوم به العلماء  قمة النشاط العلميوالتنقيب والتساؤل والتجريب الذي يمثل 
الغرض األساسي في هذه الطريقة هو مساعدة الطلبة على إيجاد األشياء بأنفسـهم وألنفسـهم عـن    

  : وتوجيه األسئلة وعرض المواقف والوصول إلى حلها عبر المراحل اآلتية اءة العلميةالقرطريق 

  .اختيار المشكلة بعد الشعور بها  �

  .جمع المعلومات   �

  .صياغة الفرضيات أو الحلول المؤقتة  �

  .اختيار واختبار أنسب الفرضيات   �

  .االستنتاجات والتعميمات   �

  .تطبيق التعليم على مواقف جديدة  �

  :وتتحقق طريقة التقصي واالكتشاف وحل المشكالت عبر العديد من األنشطة العلمية مثل 

               موالمشروع قد يكون موضوعاً علمياً يثير حمـاس الطلبـة لدراسـته     :المشروعات العلمية 
 ومقـابالت  مستخدمين في ذلك قـراءات مما يستلزم بحثها وإيجاد حلول لها ، أو مشكلة علمية 

وزيارات وأجهزةً ورحالت وتجارب ، حيث يمر المشروع العلمي في عدة خطوات هي ومواد: 

  .  )بتوجيه من المعلم (  اختيار المشروع * 
  .وضع خطة المشروع * 
  .تنفيذ المشروع * 
  )2003،629النجدي وآخرون ،. ()  تحت إشراف المعلم ( الحكم على المشروع * 
 ) :التجريب المخبري ( طريقة العمل التطبيقي  ����

ال يتجزأ في التربية العلمية وتدريس العلوم وعند ممارسـة األنشـطة    يعد المختبر جزءاًحيث 
لهذا تولي االتجاهات الحديثة في التربية العلمية المختبـر ونشـاطاته العمليـة     ، العلمية أيضاً

  : إنهالمخبرية المرافقة أهمية كبيرة ودوراً بارزاً في تدريس العلوم حيث 
  .  طريق العمليتيح للطالب التعلم عن  * 
  .اكتساب المهارات العلمية المناسبة لدى الطلبة * 
  .المالحظة ، التجريب ، القياس  :اكتساب مهارات عمليات العلم األساسية والمتكاملة * 
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  .تشكيل االتجاهات والميول العلمية وتنميتها وتقدير جهود العلماء * 
  . فرص التعلم الذاتي بيتيح المختبر للطال* 

بالعديـد مـن   وهي ذاتها أهداف األنشطة العلمية الالصفية ، ويتطلب العمل المخبـري القيـام   
سيطة التعامل مع األجهزة العلمية وبعض الوسائل البإجراء التجارب ، :  األنشطة العلمية مثل 

  )١٩٩٩،١٦١يتون، ز(.جمع عينات من الطبيعة وحفظها من مواد متوافرة في البيئة ، 
  :روض العلمية طريقة الع ����

حقيقة أو مفهوم أو تعميم أو مبـدأ أو  ( تعلمي يقوم به معلم العلوم لتقديم  ـوهي أسلوب تعليمي 
  : خدام بعض الوسائل التعليمية مثل معتمداً في ذلك على است) قاعدة علمية 

  )مجسم زهرة ، مجسم مقطع عرضي للساق  ( التي قد تكون من تنفيذ الطلبة بأنفسهم : المجسمات *  
  .الملصقات * 
  .الشرائح واألفالم الثابتة * 
  )400-1981،239قالدة،(.األفالم التعليمية المتحركة * 
  :طريقة العمل الميداني  ����

 المدرسـة  أو الصف خارج ومنظمة ومخططة هادفة أعمال بتنفيذ خاللها من الطلبة يقوم حيث
 تـدريس  في الطريقة هذه أهمية وتتضح ، معينة تربوية أهداف لتحقيق وتوجيهه المعلم بإشراف
 أمامهم الفرصة وتتيح مباشرة حسية تعلمية ـ تعليمية بخبرات الطلبة تزود نهاإ حيث من العلوم

 واكتسـاب  وتنمية التفكير إلثارة الفرصة يءيته كما ، التعلم عملية في حواسهم جميع الستخدام
 وميـولهم  الطلبة اهتمام وإثارة والبيئة المدرسة بين الربط إلى إضافة ، األساسية العلم عمليات
)                     1999،194زيتـون، ( عليهـا  والمحافظـة  البيئة نحو إيجابية علمية اتجاهات وتطوير العلمية
 حيـث  Field Tips  العلمية الميدانية والزيارات الرحالت مثل أنشطة عبر الطريقة هذه تتحقق

 بكـل  بهـا  ويحس الطبيعة مع لوجه وجهاً فيها المتعلم يلتقيمهماً   علمياً نشاطاً الرحالت تعد
 المجتمع يواجهها التي المشكالت وبين الطلبة يدرسها التي المادة بين الربط إلى إضافة ، أبعادها

 ، التالميذ ميول وتنمية الكتشاف مجاالً تعد أنها كما ، للعلوم االجتماعية الوظيفة تتحقق وبذلك ،
 في األشياء بين العالقات إدراك أو الدقيقة المالحظة على للتدرب الفرصة تتيح أنها إلى إضافة
 الطلبـة  تعويد إلى إضافة حقيقية بمشكالت المتعلمين اهتمامات تثير أنها كما ، الطبيعية أماكنها

 قضاء حسن على تساعدهم بخبرات تمدهم أنها كما المنظم والعمل والتعاون النفس على االعتماد
 وظـروف  مرح جو في والمعلمين الطلبة بين والتعاون الصداقة من جواً تهيئ و فراغهم أوقات
 )649-647 ،2003، وآخرون النجدي( طبيعية
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  : التعاوني التعلم طريقة 				
 فـي بعضـاً   بعضهم من والتعلم المشاركة فرص للطالب يتيح تدريس نموذج أو أسلوب وهي

 واكتسـاب  المعلـم  ومع بعضهم مع والتفاعل والحوار المناقشة طريق عن صغيرة مجموعات
 توجيـه  تحـت  التعليمية واألنشطة المهام بأداء معاً ويقومون ، اجتماعية بطريقة التعلم خبرات

 بأنفسـهم  واالتجاهـات  والمهارات المعارف اكتسابهم إلى النهاية في وتؤدي ، المعلم ومساعدة
 .)2001،210السالم، عبد( المرغوبة األهداف وتحقيقهم

  :هي  مهمةً اًويحقق التعلم التعاوني أهداف
  .تحسين التحصيل األكاديمي  �
  .تقبل التنوع أو االختالف والفروق بين الطلبة  �
 .تنمية المهارات االجتماعية  �

  :إن العديد من األنشطة العلمية تعتمد طريقة التعلم التعاوني في تحقيق أهدافها ومنها 
 ووهي بعض الجماعات المدرسية التي يقبل على االشتراك فيهـا الطـالب ذو   :جماعات العلوم  - 

االهتمام الخاص بالمجاالت العلمية ويرغبون في ممارسة نشاطات هذه المجاالت التي يكونون فيها 
إلـى   امتداد بالتربية العلميـة " علية مما هو متاح لهم في المقررات الدراسية وهي اأكثر إيجابية وف

خارج الصف وهي تتيح ألعضائها فرص التعبير عن اهتماماتهم العلمية وتنمية ميولهم وقـدراتهم  
كمـا توثـق    ،في جو أكثر تحرراً من جو الصف يسود فيه التعاون وتخيم عليه روح الديمقراطية

 ).1984،308شحاتة وخاطر ،(العالقات بين المدرس وطلبته وبين الطلبة مع بعضهم البعض 

إن نادي العلوم هو تنظيم مدرسي بسيط نسبياً يسيره الطالب بإشراف معلم  :ي العلوم نواد -
طالباً لهم اهتمامات خاصة بالعلوم وبتطبيقاتها ويمارسون أنشطة  تهالعلوم ، ويضم في عضوي

 .وهو يشابه في ذلك جماعات العلوم إال أنه أكثر تنظيماً وتخصصاً ، لها صلة بذلك 

تتناول موضوعات لها أهميتها الخاصة بالنسبة للطلبـة أو   : ت العلميةالندوات والمحاضرا -
المجتمع الذي يعيشون فيه ، بحيث تجيب عن تساؤالت الطلبة المتجددة وتمدهم بالثقافة العلمية 

 )1996،167،المنيف(الالزمة لهم 

 المسابقات العلمية  - 

إحدى الوسائل لعرض إنتـاج   إنهامن حيث  المهمةمن األنشطة العملية  تعدو :المعارض العلمية  - 
مثمرة لشغل أوقـات   الطالب ، والمعرض وسيلة إثارة االهتمامات العلمية بين الطلبة ولتعلم وسائل

الفراغ وهو وسيلة لالعتراف بعمل الطالب وجهده وإنتاجه ، ووسيلة الستغالل الطاقات المتعـددة  
 )309،1987،يرة والديبعم(ولتعاونها ولتعريف المجتمع بما يجري داخل المدرسة 

وكلها أنشطة تعتمد على التعاون المنظم بين مجموعة من الطلبة لهم اهتمامات وميول علميـة  
   .وبذلك فهي تحقق كل أهداف التعلم التعاوني المذكورة سابقاً.. مشتركة 
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 :األلعاب التعليمية  

واللعبة التعليمية نوع من النشاط الهادف يتضمن تحركات معينة يقوم بها التلميذ أو فريق مـن  
التالميذ في ضوء قواعد محددة يتبعها بغية إنجاز مهمة ما ، ويتحقق من خالل األلعاب التعليمية 

  :عدد كبير من األهداف منها 
  .تنمي الثقة بالنفس وتزيد الدافعية للتعلم* 
  .على ممارسة بعض عمليات العلمتساعد *  
  . بتكارياال التفكير على القدرة تنمي* 
  .تساعد الطلبة على اتخاذ القرار * 
التنافس البريء واحتـرام آراء اآلخـرين والتحلـي    : تكسب الطلبة بعض القيم العلمية مثل * 

  .بالروح الرياضية 
  .تساعد الطلبة على تعلم المفاهيم العلمية والرياضية * 
 )٢٩٥،٢٠٠١علي، (تساعد في تشخيص الصعوبات التي يواجهها الطلبة وال يتمكنون من التعبير عنها *

 :طرائق تدريس العلوم التي تعتمد على نشاط المتعلم  -٢-٢-٤

وفيها يقوم الطالب بعملية التعلم بمفرده وفقاً لقدراته واستعداداته " طرائق التعلم الذاتي " ويطلق عليها  
  :، ويقوم المعلم بدور محدود في اإلرشاد والتوجيه وهناك العديد من أساليب التعليم الذاتي 

  .التعليم المبرمج * 
  .الرزم التعليمية  ـالتعليمية   الموديوالت ـالحقائب التعليمية  * 
  ) .الكمبيوتر ( الحاسب اآللي * 
  )٢٢٧،٢٠٠١عبد السالم،()  إلنترنتا( شبكة االتصاالت والمعلومات * 
  : التعليم المبرمج  ����

أسلوب من أساليب التعلم الذاتي ، يتعلم فيه التلميذ ذاتياً وفق سرعته الشخصـية   "ويعرف بأنه 
عن طريق تفاعله مع برنامج يقدم له المعلومات في خطوات صغيرة تسمى إطارات ، وتقدم هذه 
المعلومات في كتاب مبرمج أو آلة تعلمية أو يقوم البرنامج بدور الموجه نحو أهداف معينة من 

تطلب استجابات معينة عن أسئلة متنوعة ، وتزداد دوافع التلميذ من خالل عملية خالل خبرات ت
           " التدعيم المستمرة  التي تحقق تغذية راجعة من خالل معرفته الفورية لنتائج استجابته 

 ، المعلمين إعداد في النقص يعوض ، للدراسة التالميذ يحفز ، الوقت يوفر بأنه األسلوب هذا ويتميز
 الدقيق التجديد على يؤكد ، المتعلمين بين الفردية الفروق مراعاة على يعمل ، المناهج تطوير في يسهم
  )٢٢٩،٢٠٠٣وآخرون، النجدي(فيه المرغوب النهائي السلوك وأنواع للطالب المبدئي السلوك من لكل
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   :الحقائب التعليمية  ����
 األهـداف  ويحقـق  ، الـتعلم  أساليب لتنويع المعلم بها يستعين ، الذاتي التعلم أساليب من وهي

 للحياة بإعدادهم تهتم كما ، المختلفة جوانبهم من متكاملة تنمية التالميذ بتنمية تهتم التي التربوية
 العلميـة  بالمهـارات  تزويـدهم  خالل من وذلك ؛ التطوير و التغير بسرعة المتميزة العصرية

 التعليميـة  الحقيبـة  وتتضمن ، ومتطلباته التغيير هذا لمواجهة يؤهلهم بما واليدوية واالجتماعية
 محـددة  أهـداف  تحقيـق  على والمعلم التلميذ يساعد نحو على مصممة النشاطات من مجموعة

 ، مطبوعة مواد(  متنوعة بسيطة تعليمية وأجهزة مواد على احتوائها خالل من صياغتها سبقت
 أو معـين  مشروع دراسة خاللها من يمكن)  علمية وأدوات خام مواد ، وبصرية سمعية وسائل
  )٢٠٠٣،٢٣٨، وآخرون النجدي( . ما موضوع أو دراسية وحدة
  :الموديوالت التعليمية  ����

"  بأنـه  الموديـول  ويعرف ، تدريسية بطرائق تهتم كما ، التعليمي بالمحتوى الموديوالت تهتم
 الصـغيرة  التعليمية الوحدات من ومتكاملة متتابعة مجموعة ضمن محددة صغيرة تعليمية وحدة
 التعليمية األنشطة من مجموعة تضم الوحدة وهذه ، معيناً تعليمياً برنامجاً مجموعهاب كونت التي
 وسـرعته  قدرتـه  وحسـب  الذاتي بجهده محددة تعليمية أهداف تحقيق على المتعلم تساعد التي

 ألهـدافها  وفقـاً  الوحـدة  تعلُـم  إلتقان الالزم الوقت ويتفاوت ، وتوجيهه المعلم إشراف وتحت
 التعليميـة  الوسـائل  اختيار الموديول وتصميم تخطيط في األساسية الخطوات ومن ، ومحتواها
  : ومنها الموديول أهداف لتحقيق المناسبة
  .المواد المطبوعة  �
  .المواد البصرية  �
  .المواد السمعية  �
  .المواد االلكترونية  �
  .العينات واألشياء الحقيقية  �
  .نماذج مصغرة أو مكبرة لألشياء المختلفة  �
  "ويشمل تفاعل التلميذ مع المعلم ، وتفاعله مع زمالئه مثل المناقشات  "التفاعل اإلنساني �

 ) ٢٥٦ -٢٤٩، ٢٠٠٣،النجدي وآخرون (

 على يطلق ، معين بموضوع المرتبطة الموديوالت من مجموعة دراسة عند أنه اإلشارة وتجدر
 المنظمـة  التعليميـة  الموديوالت من مجموعة يشمل نظام وهي..  التعليمية الرزم األسلوب هذا

  )٢٠٠٢،٣٢١علي،( اًلفس محددة أهداف لتحقيق معيناً ومفهوماً موضوعاً تعالج التي طةوالمرتب
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   : "الحاسوب"التعليم الذاتي باستخدام الكمبيوتر ����
 فـي  يتقـدموا  بـأن  للمتعلمـين  يسمح ألنه الذاتي التعليم أساليب أحد "الحاسوب" الكمبيوتر يعد

 وتحديـد  المعلومـات  وتنـاول  استخدام لهم يتيح مما،  الذاتية وسرعتهم لقدراتهم وفقاً دراستهم
 بتعزيـز  وتزويدهم،  للتعلم واستعداداتهم وحاجاتهم لقدراتهم وفقاً التعليمية قائوالطر المسارات

                           خاللها من يحقق فردية فروق من بينهم ما يقابل ثم ومن ، التعلم نحو دافعيتهم يزيد مما ، فوري
 ) ٢٠٠١،٢٣١، السالم عبد(  الفردي التعلم

  : أهمها ومن الذاتي بالتعلم الخاصة والنظم البرامج من العديد استخدمت وقد
  .برامج التمرين والممارسة  �
  .برامج التعليم الخصوصي  �
  .برامج لمحاكاة النماذج  �
  .برامج حل المشكالت  �
  )٢٦٢-٢٠٠٣،٢٦١النجدي وآخرون،(.برامج الدروس العلمية  �

، وهي برامج خاوية المحتـوى ،   Generic software) الموردية ( إضافة إلى البرامج التوليدية 
  :مثل  ) ٢٠٠١،٢٣٤عبد السالم،(تمكن المستخدم من وضع المحتوى المناسب تدريسياً 

  .منسقات الكلمات  �
  .الجداول االلكترونية  �
  .قواعد البيانات  �
  .الرسوم البيانية والصور  �
  .سجل البيانات  �
 .البريد االلكتروني  �

   : اإلنترنت شبكة باستخدام الذاتي التعليم����
 يمكـن  حيث ، الذاتي التعليم مجال في سيما وال االنترنت شبكة استخدام مجاالت من التعليم يعد

 كافة المتقدم العالم أنحاء من يدرسه الذي الموضوع في المعلومات أحدث على الحصول المتعلم
  . )٢٠٠٣،٢٦٨وآخرون، النجدي(

نه ال إحتى ، نترنت عبر المواقع المختلفة متنوعة افرة على شبكة اإلولعل األنشطة العلمية المتو
وهي تمثل منهالً لكل من المعلم والمتعلم على حد سواء للحصول على مـا   ،يمكن اإلحاطة بها 

  .يناسب األهداف والمرحلة العمرية والميول واالهتمامات 
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هناك تداخالً كبيراً بين طرائـق تـدريس العلـوم واألنشـطة العلميـة ،                     مما سبق أن يتضح 
    علمية التعلمية سواء منها الصفية والالصـفية  تدريس العلوم يتطلب استخدام عدد من األنشطة الف

عتمد على تنوع األنشطة في تحقيـق  توالطرائق المتنوعة في تدريس العلوم الفردية أو جماعية 
األهداف التي تسعى إلى تحقيقها ، وإن تنوع هذه األنشطة واستخدامها في التدريس وإثرائـه ال  

العلوم هو األساس فهو من يحدد األنشطة ويخطط  يقلل من دور المدرس وأهميته بل إن مدرس
متـه  لها ويوجهها بما يتناسب وأهدافه وما األنشطة إال وسيلة من وسائله من أجـل نجـاح مه  

 . التدريسية وتحقيق ألهدافها 

  :الالصفية العلمية واألنشطة العلوم معلم -٣-٤
معلـم  فتعتمد عملية تدريس العلوم على أسس متعددة يعد المعلم من أبرزها وأكثرها أهميـة ،  

التعلميـة  /في العملية التعليمية  ملية التربوية ، والمفتاح الرئيسحجر الزاوية في الع" العلوم هو 
  )١٩٩٩،٢٢١زيتون،(" .كلها 

فالكثير من أهداف المـنهج   ومن الخطأ حصر مسؤولية المعلم في العمل داخل الصف الدراسي
والتي يسعى إلى تحقيقها تتحقق من خالل األنشطة التي يمارسها الطلبة في المدرسة  الدراسي ،

وخارج الصف الدراسي ، بل إن العديد من أهداف اإلعداد العلمي للطلبة ال يتحقـق بصـورة   
سقوط الحواجز التقليديـة  بإمكانات الصف المادية والزمنية ، وكافية وباألساليب التي تسمح بها 

التي تحيط بالعمل داخل الصف تزداد إيجابية الطلبة وتنمو قدراتهم وميولهم ومواهبهم وترتفـع  
  )١٩٩٠،٤٧شحاتة،(ل الفكر الحقيقي بينهم درجة التعاون بين الطلبة والمعلمين ويتم تباد

  :معلم العلوم خمسة أدوار رئيسة هي لويرى زيتون أن 
  .المحاضر والمجيب عن األسئلة  :الدور األول  -
  .قائد المناقشة  :الدور الثاني  -
  .مه وّموجه النشاط ومق :الدور الثالث  -
  .ميسر النشاط  :الدور الرابع  -
  .مرافق التقصي واالكتشاف  :الدور الخامس  -

ن األنشطة العلمية والعملية هي القلب النابض في التربية العلمية وتدريس العلوم ، لـذا  إوحيث 
تمكين المعلم مـن امـتالك   ضرورة فإن االتجاهات الحديثة في إعداد معلمي العلوم تؤكد على 

وال الكفايات والمهارات العلمية التي تتعلق بقدرته على تصميم نشاطات علمية وتجارب مخبرية 
والتي تركز على " مفتوحة النهاية .. " تلك األنشطة والتجارب العلمية التي توصف بأنها  سيما

هم على التفكير وممارسة طرق العلم كمـا يفعـل   ئ الطلبة ويدربيواالكتشاف بحيث يه يقصلتا
  ) .٢٣٨-١٩٩٩،٢٢٩زيتون،(العالم فكراً وتطبيقاً  
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  :بد أن يطرح المعلم على نفسه عدداً من األسئلة تتعلق بنجاحه بالفعل في تدريس العلوم  وهنا ال
  ؟.. باحثين ومفكرينبوصفهم هل تعكس نتائج الطلبة احتياجاتهم وتوقعاتهم في المستقبل * 
  ؟..لة اعهل طرائق وأساليب التدريس المستخدمة من قبل المعلم ف* 
  ؟...هل المعلم بطرائقه وأساليب يلهم المتعلمين ويحثهم على متابعة التعلم والبحث* 

   ابية يكون المعلم قد حقق النجاح في تدريس العلومعندما تكون إجابة األسئلة السابقة إيج
)Ommundsen,2001,p.4. (  

فالمعلم الضعيف هو من يعتمد التلقين طريقة له دون أن يراعي احتياجات الطلبـة ومتطلبـاتهم   
وميولهم واهتماماتهم ، أما المعلم الجيد هو من ال يعلّم فحسب بل يلهم الطلبة ويحفـزهم علـى   

معلمو العلوم وفق بعض الدراسات يعتمدون و االكتشاف وربما اإلبداع أيضاً ،البحث والتقصي و
على المحاضرات والكتب المدرسية على الرغم من ازدياد األنشـطة العمليـة منـذ منتصـف     

وتتطلب األنشطة العملية من الطلبة أن يستخدموا خبرات مسـتقلة مـن المصـدر    (ات يالثمانين
١٩٩٨،٨سيكستون ،() م للمبادئ والمفاهيم العلمية لبناء فهوظواهر علمية  مباشرة مع مواد(  

اتجاه المعلم نحو األنشطة المدرسية ينبغي أن يكون إيجابياً ألن هذه األنشـطة مـن صـميم    إن 
المنهج والمعلم هو المسؤول األول عن تنفيذ المنهج وتحقيق أهدافه ، وهو القادر علـى ربـط   
مختلف النشاطات بالمنهج المدرسي وهذا يعني أن اتجاه المعلم نحو النشاط هو الذي يحدد موقع 

من المنهج تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً وقبوالً ورفضاً  ، فالمعلم هو الذي سيقدم الجهد نحو  النشاط
  :يقترح بالنسبة للمعلمين  ومن ثمّ نجاح األنشطة وهو األقرب إلى الطلبة واألكثر تعامالً معهم ، 

 المقررات تجاه وليتهمؤمس عن تقل ال الصفية غير األنشطة عن وليتهمؤومس أن يدركوا أن -
   امتيازهم جوانب إلى يضاف ألنشطةا هذه على اإلشراف وأن ، الدراسية

، جهد ذاتي:تنمية مواهبهم في مجال األنشطة غير الصفية باالستفادة من كل الفرص المتاحة  -
  ...تدريب ، تبادل الخبرات 

  .توفير مناخ صحي لعمل جماعات النشاط ، وإقامة عالقات تربوية سليمة بينهم وبين الطالب  - 
  .إقامة عالقات طيبة مع إدارة المدرسة لتسهيل أمور الجماعة التي يشرف عليها  -
   التفاهم مع أولياء األمور لتشجيع أبنائهم على االشتراك في األنشطة غير الصفية  -

 ) ١٩٩٨،٢٣٩عميرة،(            
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 تشبع بأنها األولى الوظيفة تتمثل للمتعلمين أساسيتين وظيفتين تؤدي التعليمية األنشطة إن وحيث
 والقـيم  واالتجاهات المعلومات نالمتعلمو خاللها من يكتسب وسيلة ةوالثاني، المتعلمين حاجات

 األساسـيتين  الـوظيفتين  تلـك  يـؤدي  الذي النحو على هابناؤ يتم أن بد ال لذلك ، والمهارات
 :تيباآل الخطوات هذه وتتمثل المذكورتين

- القيام بوساطة  ذلك ويتم تهمهم التي الضرورية الحاجات تحديد و المتعلمين حاجات فتعر 
  . دقيقة علمية بدراسات

اختيار النشاط أو األنشطة المناسبة وتشجع المتعلمين على التفكير في األنشـطة المناسـبة    -
 .المساعدة على إشباع حاجاتهم وتتناسب مع اهتماماتهم 

  . تخطيط األنشطة وتنظيمها ورسم خطة مناسبة لتنفيذها والقيام بالعمل المناسب والنشاط المالئم - 
األنشطة المناسبة إليجاد حل للمشكلة التـي تـواجههم    التنفيذ حيث يقوم المتعلمون بممارسة -

  )٢٠٠٥،٢٠،٢٣الفراجي،( .يتمثل في اشباع حاجاتهم يوالذ
ها فإنه عليه مراعاة بعـض  المعلم هو المسؤول عن اختيار األنشطة العلمية وتصميم إنوحيث 

  . األسس عند اختيارها و التخطيط لها و تصميمها و كذلك عند تقويمها 
  :اختيار األنشطة العلمية  -١-٣-٤
يشير المتخصصون إلى أنه لكي تسهم األنشطة العلمية في تحقيق أهداف تدريس العلوم ، ينبغي  

  :يلي  عند اختيارها مراعاة ما
  .أن تكون بسيطة ، موجهة نحو عقول التالميذ وخصائصهم  -
أن يمكن إجراؤها في أي مدرسة من المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ، وبالحد األدنى  -

  . من اإلمكانات المادية والفنية في المدرسة 
  .متكاملة في فروع العلوم الفيزيائية ، البيولوجية بوصفها وحدةً أن تقدم المعرفة العلمية  -
المعلـم هـو    إنوحيـث   .منشودة من النشـاط أن تحدد المهارات العلمية العقلية والعملية ال -

ها فإنه عليه مراعاة بعـض األسـس عنـد    المسؤول عن اختيار األنشطة العلمية وتصميم
  . اختيارها و التخطيط لها و تصميمها و كذلك عند تقويمها 

ٍ يثير عقل التلميذ ويتحداه ، أو تهيئ مواقف تعليمية مثيرة للتالميذ للبحث  على نحوأن يتم تقديمها  - 
  من جهةٍ  أخرى ) مادة وطريقة (  واالكتشاف من جهة ، ولفهم طبيعة العلم وبنيته
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أن يحدد نوع النشاط ومستواه وفقاً ألهداف التعلّم ، ونوع التالميذ ومستواهم ، بحيث تتضمن  -
ع التالميذ ، وأنشطة علمية تعزيزية لجميع التالميذ ، وأنشطة علمية أنشطة علمية عامة لجمي

  .إغنائية أو إثرائية لبعض التالميذ 
أن تتيح للتالميذ الفرصة لتسجيل مالحظاتهم ، ووصفهم ، وتفسيرهم للظـواهر الطبيعيـة    -

مـن   المختلفة ، وتطبيق أفكارهم والمناقشة وإبداء الرأي ، والتعبير عما يجول في عقـولهم 
  .آراء وأفكار ، وكذلك كتابة تقارير مختصرة عن األنشطة وتقويمها 

                                         . وبأنشطة الدرس القادمة الت وتساؤالت جديدة مرتبطة بها، أن تطرح مشك -
  )٢٤٧-٢٠٠١،٢٤٦عبد السالم ،(                                                         

 تـه إمكانـات طلب يعرف إن المدرس نفسه قادر على تحديد أي األنشطة يستخدم فهو الذي  -
 اًوإمكاناته وإمكانات المدرسة ، وفي ضوء هذه االعتبارات يستطيع أن يحدد أي نشاط أو أي

من األنشطة يستخدم ، وإن محاولة المدرس استخدام عدد من األنشـطة التعليميـة بقصـد    
حيويـة ، حيـث   قيمـة و المالحظة والتجريب واكتساب مزيد من الخبرة ، تعطي التدريس 

 )١٩٨٧،١٩٩والديب، عميرة(تحد وفكر جديد يصبح التدريس عملية متجددة فيها متعة و

    :تصميم األنشطة العلمية  -٢-٣-٤
 ، عنها أهميةً تقّل وال ، اختيارها لعملية مكملة..  فهي العلمية األنشطة تصميم لعملية بالنسبة أما

 ومـدى  ، لهـا  التالميذ فهم في كبيرة بدرجة العلوم بكتب العلمية األنشطة تصميم جودة روتؤثّ
  : يأتي ما مراعاة ينبغي العلمية األنشطة تصميم عند ولذلك ، المنشودة لألهداف وتحقيقها يذهاتنف
   العلمي النشاط هذا من التالميذ سيتعلم ماذا:  المختلفة التعلم أوجه تتضمن أن - 
  لمفاهيم العلمية المراد تعليمها هل النشاط العلمي يدور حول المفهوم أو ا :أن تتكامل مع المحتوى - 
  ).مغلقة النهاية ( مفتوحة النهاية ، واستقصائية موجهة (أن تتضمن أنشطة علمية استقصائية  - 
  .أن يرتبط النشاط العلمي بمشكلة علمية تثير تفكير التالميذ  - 
 أن تشجع التالميذ وتعطي الفرصة لهم لوضع التصميم التجريبي ، أو الخطوات المناسبة للحل  - 

  أن تشجع التالميذ على توقّع نتائج األنشطة ، والتجارب األخرى ذات العالقة بالنشاط األصلي - 
الغـرض أو  :  اآلتيـة على العناصر األساسية ) العملي أو التطبيقي ( أن يتضمن النشاط العلمي  - 

الهدف من النشاط ، وعنوان النشاط أو المشكلة المطروحة علـى الطـالب ، والمـواد واألدوات    
المطلوبة ، وخطوات العمل أو اإلجراءات ، والصور والرسوم واألشكال والجـداول ، واألسـئلة   

ت إضافية جديدة ، وذلك لمساعدة التالميذ على التقدم في النشاط العلمي بصورة أكثر عمقاً ومشكال
  )   ٢٠٠١،٢٤٨عبد السالم،.(في البحث واالستقصاء 
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  : برامج األنشطة الالصفية  -٤-٤
أخيراً وبعد اختيار وتصميم األنشطة العلمية وفقاً لألسس السابقة ، فإن هذه األنشطة يمكـن أن  

نفردة ومرافقة للمنهج الدراسي ويمكن أن تقدم للطلبة بعد إعدادها فـي بـرامج أنشـطة    تقدم م
وال بد هنا من استعراض مفهوم برامج األنشطة العلمية  والمواصـفات الواجـب   ، تخصصية 

  . ة الجيد في أي مجال من مجاالتها توافرها في برنامج األنشط
  -:تعريف برنامج النشاط المدرسي  - ١- ٤- ٤

برنامج النشاط المدرسي هو مجموع الخطوات التي تقوم بها الجماعة لتنفيذ مشروع نشـاط معـين   
وبرنامج جماعة النشاط المدرسي هو الذي يحدد مسارها وأهدافها وأساليب تحقيقها كما يختلف مـن  

  :جماعة إلى أخرى ، ولتحقيق نجاح برنامج أية جماعة مدرسية يجب أن تراعى األمور اآلتية 
 على ميول الطـالب تحقيقـاً   هتمام بميول الطالب ورغباتهم وبرنامج النشاط يقوم أساساًاال - ١

  .الحسبانالمبادئ األساسية التي يجب أن توضع في  أحد لرغباتهم وهذا
العمل الجماعي والتخطيط المشترك، وبرنامج الجماعة يخططه وينفذه أعضاؤها أنفسهم من  - ٢

 .تحديد األهداف وأساليب تحقيقها وخطوات التنفيذويتم ذلك ب، خالل تعاونهم المشترك 

أساليب تنفيذ برنامج النشاط بالمرونة إلتاحة حرية الحركة للمدرس والمشـرف  أن تتصف  - ٣
 .وطالبه أعضاء الجماعة 

تهيئة برنامج النشاط المدرسي للمشتركين فيه فرصة تعلم مهارات واكتساب خبرات وقـيم   - ٤
 .)٢٠٠٧،٩الدوسري،( .تعديل سلوكهم ونمو شخصياتهمواتجاهات لما لذلك من أثر في 

  : برامج األنشطة  مواصفات -٢-٤-٤
بد من توافر العديد من  لبرامج النشاط المقدمة أهمية كبرى نحو إقبال الطالب على األنشطة وال

  : الشروط الالزمة لها ومن أهمها  
 .اختيار البرامج التي تتالءم مع رغبات وميول الطالب  -

 .اختيار األوقات المناسبة لتقديم البرامج  -

 .توافر المعرفة لدى المشرفين على النشاط  -

 .  اإلبداع في تنفيذ البرامج والبعد عن النمطية -

 .األخذ بأساليب العصر الحديثة في البرامج  -

 .تنوع البرامج لتشمل الهوايات والميول والرغبات  -

 .توافر المشرفين المتخصصين في البرنامج  -

 .هتمام بالناحية اإلعالمية اال -

 .توفير األجهزة واألدوات الالزمة  -
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 )٢٠٠٣،٥٩٩الحربي،(إبداء االهتمام بالبرامج التي يشرف على تنفيذها الطالب  -

 .مدى خدمة النشاط للبيئة المحلية  -

مراعاة مختلف االمكانيات المتاحة سواء في المدرسة أو المجتمع والتي يمكن توفيرها  -
لمسيرة برامج النشاط ، ونقصد بذلك االمكانيات المادية والمعنوية والبشرية وغير ذلك 

 .من إمكانات تسهم في نجاح برامج النشاط 

 –األلعاب - الخرائط  –النماذج - االنترنت–األجهزة العلمية : االستفادة من مصادر المعرفة كافة - 
  النشرات والتقارير  –الصحف والمجالت العلمية المتخصصة –المكتبات العامة –الزيارات 

 . أن ال تكون برامج النشاط المنفذة قاصرة على ما يدرس في المقررات الدراسية -

  : فإن برنامج األنشطة الجيد يجب أن يحقق ما يلي  (Deangelis , 2001)وحسب 
 .يساعد الطلبة اليافعين على تطوير عالقات إيجابية قوية مع أصدقائهم واآلخرين  -

 .يقدم لهم التحديات ويحفزهم على مواجهتها وحلها  -

 .يقدم أنشطة إثرائية وأنشطة إبداعية  -

 .يطور لدى الطلبة عدداً من المهارات مثل مهارات القيادة واتخاذ القرار  -

  .جاوز نقاط الضعف يركز على نقاط القوة لديهم ويت -

 أنواع برامج األنشطة   -٣-٤-٤

إن التنوع في برامج األنشطة المدرسية يتيح للطلبة فرصة التعـرض للمواقـف المختلفـة ، فهـم     
يمارسون نشاطاً من خالل برنامج جماعة مدرسية ويقومون بزيارة أو رحلة ويسهمون فـي إقامـة   

المسابقات الثقافية والعلميـة واالجتماعيـة   حفل مدرسي أو معرض تربوي ويشتركون في مختلف 
مما يوحد ، والفنية ، فيتاح لهم بذلك تنوع في المواقف النشاطية واحتكاك مباشر بالخبرات المختلفة 

لديهم القدرة على التصرف وتعود أسلوب حل المشكالت وممارسة العمل الجماعي وبالنسبة لبرامج 
، فهناك العديـد مـن البـرامج    األنشطة العلمية فهي كثيرة ومتنوعة نظراً لتنوع المجاالت العلمية 

وفـي أمـاكن   واألنشطة التي يمكن ممارستها إما على نحو يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي 
  ..)غرفة الوسائل التعليمية –باحة المدرسة  - المخبر- مختبر الحاسب(مختلفة من المدرسة 

 مسابقة البحوث العلمية ، مسابقة المبتكرات العلمية ،مسابقة المجسمات العلمية : المسابقات العلمية - ١

، دورة )  المزرعة(ة دورة المنتجات الغذائية والصناعية ، دورة البيئة الحقلي: الدورات العلمية  - ٢
 .التشريح والتخطيط ، دورات خدمة البيئة ،دورة في أسس البحث العلمي 

مركـز  - علمـي  مركز أو ناد- مصنع- مستشفى(الزيارات والرحالت العلمية زيارة منشأة علمية  - ٣
، زيـارة معـرض أو   ..) جبليـة –صحراوية - بحرية–حقلية (، زيارات ورحالت بيئية ) أبحاث

زيارة عالم أبحاث علمية أو تقنية ، زيارة حرفة يدوية ذات طابع علمي ، الرحالت العلمية متحف، 
 ) يةالكليات العلمية ، المعارض العلمية ، مواقع علمالمراكز التقنية ، الجامعات ،–المدن الصناعية (
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 .األعمال واالبتكارات العلمية - ٤

  .إلذاعة المدرسية العلميةا - ٥
  .ميةالمحاضرات والندوات العل - ٦
  .األسابيع الوطنية واإلقليمية والعالمية - ٧
 )٢٠٠١،٥السيود،(. المطبوعات والمطويات العلمية  - ٨

فإن األنشطة الالصفية على نحو عام هي خروج عن القاعدة السـائدة فـي العالقـة بـين                       أخيراً 
الصف الدراسـي  المتعلم ومصادر المعرفة التي انحصرت حتى وقت قريب بالمعلم فحسب وضمن 

إنها نمط حديث يساير التطور التقني في الحياة العامة ويفسح المجال للمتعلم لينهـل المعرفـة مـن    
مصادرها المتعددة والمتنوعة وبذلك تشكل األنشطة الالصفية ، وال سيما العلمية منها فرصة تتحقق 

  .بين جدر الصفوف من خاللها أهداف التعلم التي ال يمكن تحقيقها ضمن الكتب المقررة  و
مشروع تنمـوي  المشروع األهم في مجال األنشطة الالصفية وهو  "مسار "يعد في سورية و 

، وهو أحد مشاريع األمانة العامـة السـورية   ٢٠٠٥غير حكومي وغير ربحي أسس في عام 
 يهدف إلى تنمية مهارات الشباب واألطفال، عبر عدة، للتنمية التي أسستها السيدة أسماء األسد

وتركز  محطات يعبرها األطفال كرحلة خالل زيارتهم ويخضعون خاللها لعدة برامج وأنشطة
األنشطة والمتعة وليس عن طريق تلقـين المعلومـات،    نشاطات مسار على التعلم عن طريق

  :وذلك ليكون لألطفال والشباب دور في بناء مجتمعهم، ويضم المشروع برامج متنوعة منها
برنامجه بتطوير هذه النشاطات التفاعلية لألطفال » مسار«فقد ابتدأ : وطنيبرنامج الجوالت ال -

والشباب وتقديمها في المراكز الثقافية في أنحاء سورية كافة من قبل فريق مدرب من الشـباب  
 ١٥٠ نحـو ووصل برنامج الجوالت الوطني إلـى  . والشابات السوريين يدعى الفريق األخضر

  .ريةألف طفل من كل أنحاء سو
ــة      -   ــورية كافـ ــات السـ ــي المحافظـ ــة فـ ــاف إقليميـ ــز استكشـ   مراكـ
هو جزء هام من مشروع مسار يهدف إلى تنمية قدرات األطفال والشباب عبـر  : e -مسار -

 -لنتشـارك  : عدة محاور وهـي  -eلمسار،  استخدام التكنولوجيا وتقنيات الكمبيوتر واإلنترنت
  .البوابة االلكترونية  -لنتحاور  –لنتطوع 

والذي سيشكل مركزاً لنشاطات المشـروع وسـيخلق بيئـة    : مركز االستكشاف في دمشق -  
   عها للحث على التعلم واالستكشافتفاعلية فريدة من نو

إن التكامل والتفاعل بين برامج األنشطة الالصفية في المدارس وبرامج المجتمع في هذا حيث   
  .ة بين األطفال والشباب  المجال هو األساس لتحقيق أهداف األنشطة المختلف
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 الباب الثاني

   المـيدانياإلطــار 

  

 الفصل الخامس

  وتطويرها وتطبيقهاتصميم أدوات البحث 

  

  

 .برنامج األنشطة العلمية الالصفيةتصميم   ١-٥

  

 .اختبار التحصيل  ٢-٥

  

 .مقياس االتجاه  ٣-٥

  

 التطبيق الميداني  ٤-٥
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 الفصل الخامس

  وتطويرها وتطبيقهاتصميم أدوات البحث 
  

يهدف هذا الفصل إلى التعريف بأدوات البحث وخطوات بنائها وكيفية توفير الشروط الالزمة 
  :  لصالحية تطبيقها ، ومن ثم تطبيقها وفق الخطوات اآلتية 

صمم هذا البرنامج من قبل الباحثة وقد تناول وحدة : العلمية الالصفية  األنشطةبرنامج -١-٥
  من كتاب علم األحياء واألرض للصف السابع من التعليم األساسي ) النباتات الزهرية (
  )البعدي/القبلي (اختبار التحصيل  -٢-٥
  .مقياس اتجاهات الطلبة نحو األنشطة العلمية الالصفية  -٣-٥

  : تصميم أدوات البحث وتمثلت بالخطوات اآلتية  وقد اتبعت الباحثة الخطوات العلمية في
التصميم المبدئي ألدوات البحث اعتماداً على مراجعـة أدبيـات البحـث العلمـي      -

والدراسات السابقة حول شروط بناء هذه األدوات وضبطها ، إضافة إلى اإلفادة من 
خبرات المدرسين والموجهين واألساتذة في مجال التربية والمناهج وطرائق تدريس 

 . علم األحياء

للتأكد من صالحيتها من النـواحي  (*) المحكّمين  عرض أدوات البحث على السادة -
 .التربوية والعلمية وذلك للوصول إلى تأكيد صدقها

 .تعديل أدوات البحث اعتماداً على المقترحات والمالحظات المقدمة من السادة المحكمين - 

إجراء تجربة استطالعية للتأكد من إمكانية تطبيق أدوات البحـث وتعـرف بعـض     -
 .مشكالت أثناء تطبيقهاالصعوبات أو ال

  : التطبيق الميداني ويتضمن  -٤-٥
 .ختيار عينة البحث ا ١-٤- ٥

 .تنفيذ التجربة النهائية  ٢-٤- ٥

  

  )٢٣٤(صفحة )  ٤( ملحق رقم * 
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   :تصميم برنامج األنشطة العلمية الالصفية  -١-٥
  : وقد اتبعت الباحثة في تصميم البرنامج اإلجراءات اآلتية 

 :اختيار وتحديد المحتوى  - ١-١-٥

من كتاب الصف السابع من التعلـيم األساسـي     " النباتات الزهرية"  باختيار وحدة قامت الباحثة
  :نّه ألهمية هذا الموضوع حيث إ

) الوظائف الحيويـة   –األجزاء الرئيسة (يتناول هذا الموضوع النباتات الزهرية من حيث  -
 .وخاصة الوجدانية  ودراسته تساعد في تحقيق العديد من أهداف البرنامج

 يتمكّن الطلبة خالل دراسة الموضوع من القيام بالعديد من األنشطة العلمية المتنوعة  -

من حيث الشكل واألجـزاء الرئيسـة   " النباتات الزهرية "و تتناول الوحدة التدريسية موضوع 
  والوظائف الحيوية

 : تحديد األنشطة العلمية الالصفية  - ٢-١-٥

قامت الباحثة بإعداد قائمة باألنشطة العلمية الالصفية المناسبة لطلبة الصف السابع مـن مرحلـة   
التعليم األساسي التي قد تسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لديهم وفي تكوين اتجاهـات  
إيجابية نحو المادة ونحو ممارسة األنشطة العلمية ، بعد مراجعة عدد من أدلـة وكتـب النشـاط    

نشاطاً علمياً تم عرضها على ) ٣٢(العربية والعالمية لمرحلة التعليم األساسي وقد تضمنت القائمة 
 التعديالت وفقاً آلرائهم ومقترحاتهم ، وأعدت القائمة في صورتها النهائية وإجراءالسادة المحكمين 

مـع قـدرات    نشاطاً علمياً ال صفياً من الممكن تطبيقها في مدارسنا وتتناسـب )  ٢٥(  وضمت
  .الطلبة وإمكانيات

  :العلمية الالصفية  األنشطةبناء برنامج  - ٣-١-٥
    :تم بناء البرنامج في ضوء ما يأتي 

  . األساسيمرحلة التعليم الحلقة الثانية من أهداف تدريس علم األحياء في   -أ 
  .العربية والعالمية ) العلمية واألخرى(الالصفية  األنشطةالبرامج والمشروعات وأدلة   -ب 
  .الدراسات السابقة في مجال إعداد البرامج التعليمية   -ج 
 ) النباتات الزهرية(األنشطة التي تتناسب وموضوع البرنامج   - د 
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  :وقد تضمن البرنامج النقاط اآلتية 
  . أهمية البرنامج ومقدمة للتعريف بالموضوع 

 .رحة في برنامج األنشطة العلمية المقت األنشطة العلمية الالصفية واألنشطة:  أوالً

  . العامة للبرنامج األهداف:  ثانياَ
  .األهداف المعرفية �
  .األهداف الوجدانية �
  .األهداف المهارية  �
  محتوى البرنامج :  ثالثاً
  .طرائق التدريس المعتمدة في البرنامج :  رابعاُ
  .مصادر التعليم و التعلم :  خامساً
  .مج الزمن المخصص للبرنا:  سادساً
  .تقويم البرنامج :  سابعاً
  .دليل المدرس :  ثامناً
  :أهداف البرنامج  -

وذلك  ،زيادة فاعلية التحصيل الدراسي لدى الطلبة إلىالعلمية الالصفية  األنشطةيهدف برنامج 
العلمية المتنوعة التي تتعلق مباشرة بالموضـوعات العلميـة التـي     األنشطةمن خالل ممارسة 

 األنشطةيجابية لديهم تجاه مادة العلوم من خالل ممارسة إتنمية اتجاهات  ، إلى إضافةيدرسونها 
  .العلمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي 

  :محتوى البرنامج -
 الرئيسـة من حيـث الشـكل واألجـزاء    " النباتات الزهرية "تتناول الوحدة التدريسية موضوع 

  :  اآلتيةوالوظائف الحيوية وتتوزع على الدروس 
 .استعراض بعض النباتات الزهرية  -١

 .دراسة عملية لنبات زهري  -٢

 .الجذور  -٣

 .السوق  -٤

 .األوراق -٥

  ) .االمتصاص والنقل (تغذية النباتات الزهرية  -٦

 .التركيب الضوئي -٧

 .النتح –التنفّس  -٨

 .التكاثر الجنسي عند النباتات الزهرية  -٩

 .الثمرة –اإلخصاب -التأبير  - ١٠

 .نتاشالبذور واإل - ١١

  .التكاثر الالجنسي عند النباتات الزهري  - ١٢
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  :إعداد مرجع أو دليل المعلم  - ٤-١-٥
وذلك ليسترشد به عند توجيه الطلبـة  ، لمعلم العلوم بشكل دليل قامت الباحثة بإعداد البرنامج  

 األنشطةالمرجوة من هذه  األهدافتحقيق  ، ومن ثمالعلمية المقترحة وتفعيل مشاركتهم  لألنشطة
  :دليل المعلم على  يوتويح
  . البرنامج مقدمة موجزة للمعلم توضح الهدف من  -
  .توزيع األنشطة على موضوعات الوحدة  -
  .خطط الدروس التي ترتبط بها األنشطة العلمية الالصفية  -
  :عام ما يأتي  وجهاألنشطة العلمية المقترحة وتتضمن األنشطة ب -

  .الهدف من النشاط  �
  .دوات الالزمة للنشاط األ �
 .جراءات تنفيذ النشاط إ �

  :صدق البرنامج  - ٥-١-٥
قامت الباحثة بعرض برنامج األنشطة العلمية المقترح ملحقاً بدليل المعلم على مجموعـة مـن   

وبعض الموجهين المختصـين  ، المحكمين المختصين في مجال التربية وفي مجال علم األحياء 
خبـرة إلبـداء الـرأي فـي     في مادة العلوم ، إضافة إلى مجموعة من مدرسي العلـوم ذوي ال 

  :من حيث  (*)البرنامج
  .المراد تحقيقها  األهدافالمقترحة ب األنشطةمدى ارتباط * 
  . األساسيالتعليم من المقترحة لطلبة الصف السابع  األنشطةمناسبة * 
  .العلمية المقترحة  األنشطةوضوح عناصر البرنامج وارتباطها بمحتوى البرنامج وب* 

  : اآلتيةوقد تم االستفادة من آراء وتوجيهات السادة المحكمين التي تناولت النواحي 
  .تعديل بعض األنشطة لتناسب المرحلة العمرية للطلبة  -
  .ترجمة بعض األنشطة إلى اللغة العربية  -
  .إيضاح تعليمات بعض األنشطة    -
  )نتاشالبذور واإل -التكاثر الالجنسي عند النباتات(إضافة بعض األنشطة لعدد من الدروس  -

  .وقامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة قبل البدء بتطبيق البرنامج 
  
  
  )١٣١(صفحة )  ١( ملحق رقم * 



85 

  

  )البعدي /القبلي (ار التحصيل بناء اختب -٢-٥
األكاديمي الذي يحرزه الطالب في مادة دراسية معينة بعد يشير التحصيل الدراسي إلى المستوى 

تطبيق االختبار عليه ، والهدف من االختبار التحصيلي في هذه الحالة هو قيـاس مـا حصـله    
الطالب من المعرفـة والفهـم والمهـارات المتعلقـة بالمـادة الدراسـية فـي وقـت معـين          

ال التربية للكشف عن قـدرات  تستخدم اختبارات التحصيل في مجو)  ٢١٠،٢٠٠٢الصراف،(
كمـا  ، ف مشكالتهم ونواحي القوة والضعف عنـدهم  الطالب وقياس مستواهم التحصيلي وتعر

  ) .١٩٩٨،١٩٣،عبيدات(تستخدم في غايات تصنيف الطالب وفي عمليات توجيههم وإرشادهم 
  : وإلعداد اختبار تحصيلي يجب إتباع الخطوات اآلتية 

  .االختبار من  الهدفتحديد  -
  . هتعيين الوزن النسبي لعناصرو تحليله وتحديد المحتوى الدراسي الذي سيشمله االختبار  -
  .صياغة األهداف التعليمية التدريسية وتعيين الوزن النسبي لألهداف -
  .إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيل  -
  .االختبار التحصيلي  أسئلةصياغة  -
  . االمتحانيةإخراج الورقة  -
 )١٤٢، ٢٠٠٢، مراد ( )٤٠٧، ٢٠٠٢، علي ( . تجريب االختبار -

  : إعداد االختبار  -١-٢-٥
  :الهدف من االختبار  -

وحدة (يهدف االختبار إلى قياس تحصيل طلبة الصف السابع من التعليم األساسي في مادة علم األحياء 
  . لتحديد أثر برنامج األنشطة العلمية الالصفية المقترح في تنمية تحصيل الطلبة  ، )النباتات الزهرية

  :اتبعت الباحثة الخطوات السابقة في إعداد االختبار التحصيل و
وحـدة  فـي   األهدافوبلغ عدد  قامت بتحديد األهداف التعليمية وصياغتها بصورة إجرائية  -أ 

 .المعرفية  بلوم مستوياتتناولت هدفاً ) ٧٣) (النباتات الزهرية(

وكـذلك الموضـوعات    التي تتضمنها الوحدة العلميـة  الرئيسةإعداد قائمة بالموضوعات   -ب 
ثم تحديد األهمية النسبية لعناصـر المحتـوى   ،  فرعية المتضمنة في كل موضوع رئيسال

، وكميـة  لتدريس كل موضوع على حدة  فرعية باالعتماد على الزمن المستغرقوال الرئيسة
 .ادة العلمية مقدرة بعدد الصفحات الم
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 المحتوى لعناصريبين األوزان النسبية )   ١( الجدول رقم 

  المتوسط  النسبة المئوية  الحصص دعد  النسبة المئوية  عدد الصفحات  الموضوعات

  %٦  %٨  ١  %٤.٤  ٢  استعراض ودراسة النباتات الزهرية

  %٩  %٨  ١  %٨.٨  ٤  دراسة عملية لنبات زهري

  %٢٣  %٢٣  ٣  %٢٢.٢  ١٠ النباتاتأقسام 

  %١٥  %١٥  ٢  %١٤.٤  ٦.٥  تغذية النباتات

  %١٢  %١٥  ٢  %٨.٨  ٤  التنفس والنتح

  %٢٥  %٢٣  ٣  %٢٧.٧  ١٢.٥  التكاثر الجنسي

  %١٠  %٨  ١  %١٣.٣  ٦  التكاثر الالجنسي

      ١٣    ٤٥  المجموع

  : اآلتيةوقد تم تحليل المحتوى في ضوء المعايير 
  .تعرف المصطلحات  -
  .الحقائق العلمية تعرف  -
  .ميمات العلمية عتعرف المبادئ والت -
  .ميمات في مواقف أخرى عتطبيق المبادئ والت -

  :إعداد جدول المواصفات لالختبار وذلك لتحقيق ما يأتي   -ج 
  .تحديد مجال االختبار بوضوح  -
  .والمحتوى  األهدافالربط بين  -
  ).٤١٠، ٢٠٠٢، علي(كل محتوىتقدير عدد األسئلة التي يجب تطابقها الختبار كل هدف في  - 
  ).١٤٦، ٢٠٠٢،مراد(شمول المحتوى في أعداد أسئلة االختبار والذي يؤدي إلى صدق المحتوى  - 

  :وقد تم إعداد جدول المواصفات على مرحلتين 
إعداد جدول األوزان النسبية لكل من عناصر المحتوى ومسـتويات األهـداف   : المرحلة االولى
  المراد تحقيقها

جدول  إلى األهدافتحويل جدول الوزن النسبي لعناصر المحتوى ومستويات  :الثانية المرحلة 
  :هما  بعدينحيث يشمل الجدول  سئلةأعداد األ

  .الفرعية والوزن النسبي لكل منها و الرئيسةالموضوعات * 
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ا تهكل منها اعتماداً على عددها ونسـب والوزن النسبي ل مبلووفق التعليمية  األهدافمستويات * 
  . ككلالتدريسية للوحدة  األهدافمن 

  :لالختبار كله وذلك في ضوء  سئلةحديد عدد األوذلك بعد ت
  .المستوى التعليمي للطلبة  -
  .المستوى العقلي للطلبة  -
  . به لإلجابةالزمن المسموح  -
  .المقدمة  سئلةنوع األ -
  .التي يتطلبها أداء االختبار  العقليةنوع وكمية العمليات  -
  .ودرجة تعقدها طول الفقرة  -
  الهدف من االختبار  -
 الثبات -

  تعليمات االختبارات الموضوعية  -
ويشمل تصنيف بلوم لألهداف التربوية في المجال المعرفي ستة مستويات تمت صياغتها بشكل 

  : أهداف سلوكية في البرنامج وفق األفعال المناسبة لكل منها كما يأتي 
يـذكر ،  :والمعرفة العلمية وتتضمن أفعاالً مثل  وتتضمن عملية تذكر المعلومات :المعرفة  - ١

  .ف ، يسمي ، يعدد، يتعرف ، يرتب يعرف،يص
ويتضمن القدرة على تفسير المبادئ والمفاهيم العلمية ويشمل أفعاالً مثـل يشـرح ،   : الفهم  - ٢

    .....يفسر ، يصنف ، يستنتج ، يعطي أمثلة  
لمية التي تم تعلمها فـي مواقـع جديـدة ،    وهو القدرة على استعمال المعرفة الع :التطبيق  - ٣

  .وتشمل أفعاالً مثل يطبق ، يرسم ، يجري عملية ، يحضر 
القدرة على تفكيك المادة العلمية إلى أجزائها المختلفة وإدراك ما بينها من عالقات : التحليل  - ٤

  .يقارن ، يستخلص،يجزئ ، يميز  ويشمل أفعاالً مثل 
جزاء مختلفة مع بعضها لتكوين مركب أو مـادة جديـدة   وهو القدرة على دمج أ: التركيب  - ٥

  .يؤلف، يرتب، يلخص ، يجمع ، يكتب تقريراً : ويشمل أفعاالً مثل 
وهو القدرة على إعطاء حكم أو قرار على قيمة المادة المتعلمة وذلك بموجب معايير محددة :التقويم  - ٦

 ) ٦٤-  ٥٨،١٩٩٩زيتون ،(. .ويشمل أفعاالً مثل يقوم ، يبرر ، يناقش ، يقارن ، يستخلص 
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 يبين جدول الوزن النسبي لعناصر المحتوى ومستويات األهداف)   ٢( الجدول رقم 

  األهداف
  
  
  المحتوى

  

  األهداف التعليمية

مجموع 
األهداف 
لعناصر 
  المحتوى

األوزان 
النسبية 
  للمحتوى

  التقويم   التركيب  التحليل   التطبيق  الفهم   المعرفة 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  

استعراض النباتات 
  الزهرية

٢  
٢٥
%  

٢  
٢٥
%  

١  
١٢.٥
%  

١  
١٢.٥
%  

٢  
٢٥
%  

 -   -  ٦  ٨%  
دراسة عملية لنبات 

٣٣  ٢  زهري
%  -  -  ١٧  ١

%  ١٧  ١
%  ١٧  ١

%  ١٧  ١
%  ٩  ٦%  

أقسام النباتات 
  ٣  الزهرية

١٩
%  ٦  

٣٧.
١  %٥  

٦.٢
%  ٣  

١٩
%  ١  

٦.٢
%  ١٢.٥  ٢

%  ١٦  
٢٣
%  

  التغذية عند النباتات 
٢٧  ٣

%  ١٨  ٢  %٩  ١
%  ٢٧  ٣

%  -  -  ١٨  ٢
%  ١١  

١٥
%  

التنفس والنتح عند 
٢٥  ٢  النباتات الزهرية

%  ٢٥  ٢
%  ١٢.٥  ١

%  ٢٥  ٢
%  ١٢.٥  ١

%  -  -  ٨  
١٢
%  

التكاثر الجنسي عند 
٣٣  ٦  النباتات الزهرية

%  ١١  ٢
%  ١١  ٢

%  ٢٢  ٤
%  ١٦  ٣.

٥.٥  ١  %٦
%  ١٨  

٢٥
%  

الالجنسـي   التكاثر
عنـــد النباتـــات 

  الزهرية
٣٣  ٢

%  ١٧  ١
%  -  -  ١٧  ١

%  ١٧  ١
%  ١٧  ١

%  ٦  
١٠
%  

ــبية  األوزان النسـ
٢٧  ٢٠  لألهداف

%  ١٩  ١٤
%  ١١  ٨

%  ٢١  ١٥
%  ١٢  ٩

%  ١٠  ٧
%    

   يبين أعداد أسئلة اختبار التحصيل)   ٣( الجدول رقم   
 األهداف
  
  

 المحتوى
  

  األهداف التعليمية
مجموع مفردات 
االختبار لكل 
 عنصر من عناصر
  التقويم   التركيب  التحليل   التطبيق  الفهم   المعرفة   المحتوى

  ٣  -   ١  -   -   ١  ١ استعراض النباتات الزهرية

  ٦  ١  ١  ١  ١  -   ٢  دراسة عملية لنبات زهري

  ١١  ١  ١  ٢  ١  ٤  ٢  أقسام النباتات الزهرية

  ٧  ١  -   ٢  ١  ١  ٢  التغذية عند النباتات 
التنفس والنتح عند النباتـات  

  ٨  -   ١  ٢  ١  ٢  ٢  الزهرية

التكاثر الجنسي عند النباتات 
  ٨  ١  ١  ١  -   ١  ٤  الزهرية

التكاثر الالجنسي عند النباتات 
  ٧  ١  ١  ١  ١  ١  ٢  الزهرية

ـار لكـل    مجموع مفردات االختب
  ٥٠  ٥  ٦  ٩  ٥  ١٠  ١٥  مستوى من مستويات األهداف
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           جابة صحيحة وتم تحديد درجة لكل إ) بنداً(  ٥٦ن م ته األوليةقد تكون االختبار في صورو 
  :مفردة من مفردات االختبار التي تكونت من  عن 
  بنود تقيس مستوى الفهم)  ١٠(    -بنداً تقيس مستوى المعرفة   ) ١٥( 
  بنود تقيس مستوى التحليل)  ٩ (    -بنود تقيس مستوى التطبيق    )  ٥( 
  مستوى التقويمبنود تقيس )  ٥(     -بنود تقيس مستوى التركيب   )  ٦ (
 –مـلء الفراغـات    -كتابة المصطلح العلمـي  –تكونت األسئلة من أسئلة اختيار من متعدد و

  :الموضوعية كونها  سئلةاعتمدت الباحثة هذه األنواع من األالوصل ، و
  .ال تتأثر بذاتية المصحح  -
  . عاليةدرجة الثبات والصدق فيها  -
  .خالل زمن محدد تستطيع أن تغطى جزءاً كبيراً في المحتوى  -
  .المقال  أسئلةسالمة التصحيح ووقت تصحيحها قصير مقارنة ب -

  .كما أنها تتناسب مع طبيعة مادة العلوم التي تتضمن الكثير من الحقائق والمبادئ والنظريات
وقد كانت لهم بعض المالحظـات   والمتخصصينتم عرض االختبار على السادة المحكمين   -د

  :د من حيث والتعديالت لبعض البنو
  .لقياسه ت البنود ضعناسب مع المستوى المعرفي الذي وتلت سئلةإعادة صياغة بعض األ -
  .اإلجابة الصحيحة المطلوبة  زتوضيح بعض العبارات ليتمكن الطالب من تميي -
  .حذف بعض البنود بسبب تكرار المحتوى أو اإلجابة  -
  .تصحيح بعض األخطاء اللغوية العلمية المستخدمة  -
  .التحصيل  واختبارتوحيد المصطلحات العلمية المستخدمة في البرنامج  -

حيث تكون ، ثم قامت الباحثة بإعداد الصورة النهائية لالختبار ليصبح جاهزاً للتجربة االستطالعية 
  .(*)رتبت بطريقة عشوائية ولكن ضمن أسئلة محددة بنداً) ٥٠(االختبار بصورته النهائية من 

  :االختبار  تجربة -٢-٢-٥
مدرسـة    طالبة فـي  ) ٤٠(قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعية وذلك بتطبيقه على عينة 

،  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧من العام الدراسـي   الثانيبدمشق في الفصل  األساسيعين جالوت للتعليم 
  :حيث تم من خالل تطبيق االختبار 

  .الطالبات عنها تعديل صياغة بعض العبارات التي تكرر سؤال  -
  .المطلوب فيه دون شرح من المدرس توضيح صياغة نص السؤال الثاني لتتمكن الطالبات من فهم - 
  ).د ٤٥(تحديد الوقت المناسب لإلجابة عن االختبار وقد تناسب مع الحصة الدراسية  -
  

  ) ٢٢٠(صفحة )  ٢( ملحق رقم * 
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  :تحليل االختبار  -٣-٢-٥
  :بد أن يتصف بما يلي  الجيد الوذلك ألن االختبار 

  Objectivityالموضوعية  -
  . Validityالصدق  -
  )١٩٤، ١٩٩٨،عبيدات (         Reliabilityالثبات  -

  :موضوعية االختبار التحصيلي : أوالً
ـ ، يتصف االختبار بالموضوعية عندما ال تتأثر نتائجه بذاتيه المصحح أو شخصيته  ل حيث يحص

أن االختبار يكون موضوعياً إذا كانت أسئلة  أي، الطالب الدرجة ذاتها بغض النظر عن المصحح 
  ) ١٩٤ ،١٩٩٨،عبيدات(فقط  ةواحد إجابةحيث يكون للسؤال الواحد ، محددة وإجاباته محددة 

رر التصحيح من قبـل المدرسـين   كو، وقد قامت الباحثة بتصحيح اختبار العينة االستطالعية 
  .مما يؤكد موضوعية االختبار ،  متطابقةركين في تطبيق البرنامج وكانت النتائج المشا

  :صدق االختبار : ثانياً 
عن العالقة بـين أداء   بالبحثيقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع من أجله ويحدد 

  ) ١٩٨،  ١٩٩٨، عبيدات (االختبار وبين الوظيفة السلوكية لالختبار  علىالمفحوصين 
  : رائق للتأكد من صدق االختبار منها وتستخدم عدة ط

  :صدق المضمون أو صدق المحتوى من خالل  -
  . األهدافتغطي جميع  أسئلةختبار يضم أن االتحديد أهداف التدريس والتأكد من  �
  .وصف تفصيلي لمحتوى المادة الذي نريد أن نفحص الطالبة بها  �

  .مواصفات االختبار التحصيلي  وقد حققت الباحثة ذلك بإعداد جدول

   :الظاهريصدق ال -
 بجميعراء السادة المحكمين المتخصصين حول صالحية االختبار حيث قامت الباحثة باستطالع آ

هم ليصبح بـذلك االختبـار   ، وتم تعديل االختبار بناء على آرائلقياس ما وضع لقياسه  همفردات
  .منطقياً تمثل مفرداته المجال المطلوب قياسه  اًصادق
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  :ثبات االختبار :  ثالثاً 
واالختبار الثابت هو االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متماثلة 

  :، ويمكن حساب ثبات االختبار بعدة طرائق طبقت منها الباحثة 
  :إعادة االختبار  -

مـن مدرسـة                طالبـةً ) ٤٠(االختبار بصورته النهائية على عينة مؤلفـة مـن   طبقت الباحثة 
يوماً وتم حساب معامل االرتباط  ٢٥ مقداره رق زمنياوذلك لمرتين متتاليين بف، عين جالوت 

وهي ) ٠.٩١٥( ارتباط بيرسونوبلغ معامل  )spss(باستخدام برنامج  بين الدرجات في المرتين
  .على ثبات االختبار  ومن ثمقيمة مقبولة تدل على ارتباط عال 

  ختبار التحصيليبين االرتباط بين درجات الطلبة في التطبيق االستطالعي ال ) ٤ (الجدول رقم 
 إعادة االختبار االختبار   

 االختبار
 915. 1  ارتباط بيرسون

 000.   ����ى ا����

 إعادة االختبار
 1  915. بيرسونارتباط 

  000. ����ى ا����

  :الثبات بطريقة التباين   -
وحساب معامـل الثبـات    ةمن خالل تطبيق االختبار مرة واحدة واالعتماد على تباينات األسئل

  :  وفق شروط تطبيق هذه المعادلة وهي ) كيودور وريتشاردسون  (  باالعتماد على معادلة
  .)اً أو واحد اًصفر(أن تكون درجة أسئلة االختبار  -
 . اًأال يكون عدد األسئلة المتروكة كبير -

 .تقارب مستوى صعوبة األسئلة  -

 .)االتساق الداخلي(تساوى معامالت االرتباط بين درجات األسئلة  -

   ]              -١ [   =           ٢١ر 
  

  المتوسط الحسابي للدرجة الكلية = عدد بنود االختبار ، م = حيث ن
  تباين الدرجات الكلية لالختبار  = ك ٢ع      

وتقدم هذه الطريقة معامل ثبات أكثر تحفظاً ألنها تعتمد على اتساق إجابـات األفـراد ، وهـي    
  )٣٦٥، ٢٠٠٢مراد وسليمان، (تستخدم مع اختبارات التحصيل 

  
  

 ن

 ١-ن

  )م -ن(م 

 ك٢عن 
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  التحصيل في التطبيق االستطالعي  رالختبا يبين تباين الدرجات الكلية)  ٥( الجدول رقم 
 التباين المتوسط  الدرجة العظمى الدرجة الدنيا العدد 

 50.871 20.73 35 8 40  االختبار

  
   جيدةوهي قيمة ثبات  )  ٠.٧٧(وبتطبيق المعادلة كانت قيمة معامل الثبات 

تبـار  لشـروط االخ  ستوفاالختبار التحصيلي الذي تم إعداده م أنمن  ةمما سبق تحققت الباحث
  .للتطبيق للحصول على بيانات صحيحة وموثوقةالجيدة ، وهو أداة بحث صالحة 

  :إعداد مقياس االتجاهات  ٣-٥
وتنمية االتجاهـات  ، طاقات الطلبة وقدراتهم العقلية  تغييرالتعلمية  /أصبح دور العملية التعليمية

المعلومات والمعارف العلمية واإلفادة منها فـي  يجابية تدفعهم لالستزادة من والميول العلمية اإل
  ) .٧،  ١٩٨٨، زيتون (الحياة 

  :عدد من األساليب من بينها  وفقوتقاس االتجاهات 
  ) .ليكرت(مقاييس التقدير الذاتي باستخدام طريقة التقديرات التجميعية  -
  .مقاييس مالحظة السلوك االنفعالي  -
  .مقاييس االستجابات الفسيولوجية  -
  ).٣٢٠،  ٢٠٠٢، مراد ( االسقاطيةاألساليب  -

أداةً في البحث ، حيث يعرف مقياس االتجاه " مقياس االتجاه " وقد استخدمت الباحثة األسلوب األول 
بأنه مجموعة من العبارات تدور حول قضية أو موضوع جدلي معين، وأمام كل منها عـدد مـن   

أمام )    (ويطلب من المتعلم وضع عالمة  ،) ثالثي أو خماسي( البدائل حسب مقياس ليكرت
كل عبارة وتحت البديل الذي يراه مناسباً لرأيه مع العلم بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خطـأ  

  ) .٤٧٠ ٢٠٠٢،علي(فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن وجهة نظر المتعلم 
  

  :المقياس هدف  -١-٣-٥
استهدفت الباحثة من هذا المقياس تعرف اتجاهات الطلبة في العينة التجريبية نحو األنشطة العلميـة  

وذلك بعد ممارستهم لألنشطة العلمية في البرنامج المصمم ، الالصفية وأثرها في تحصيلهم الدراسي 
  .البرنامج ودوره في تحقيق أهداف البحث علية امما يعطي صورة أوضح عن ف ،من قبل الباحثة
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  :إعداد المقياس  دة عناآلتي اإلجراءاتاتبعت الباحثة 
  : في مقياس االتجاه الرئيسةتحديد المحاور  -١
  .المصمم من قبل الباحثة  األنشطةالعلمية الالصفية في برنامج  األنشطة -
 .أهمية األنشطة العلمية الالصفية  -

  .التحصيل الدراسي في العلمية الالصفية  األنشطةدور  -
  .األنشطة في بناء جوانب شخصية الطالب العلمية ممارسة دور  -
  . األنشطةالصعوبات والمقترحات عند ممارسة برنامج  -
قامـت  وقـد  :  إعداد مفردات مقياس االتجاهات بعد مراجعة عدد من الدراسات السـابقة  -٢

  .سالبة عبارة ) ١٨(موجبة عبارة ) ٢٠(عبارة ) ٣٨(الباحثة بصياغة مقياس االتجاهات ليشمل 
لتعـرف آرائهـم    المختصـين عرض المقياس في صورته األولية على السادة المحكمين  -٣

 ، إضـافة للمرحلة العمرية للطلبة  تهإمكانية استخدام هذا المقياس في تحقيق الهدف ومدى مناسب
إجراء بعض التعديالت في صياغة  تموبناء على آراء المحكمين  ه ،سالمة صياغة مفردات إلى

الجانب الذي تقيسه وقد تم وضع المقيـاس فـي   تكرار  بسببالعبارات وحذف بعض العبارات 
  (*) : موزعة على المحاور األساسية كاآلتي  عبارةً) ٣٥(ويتألف من صورته النهائية 

  مواصفات مقياس االتجاهاتيبين )  ٦(الجدول رقم 
  العدد  العبارات  المحور

  ٥  ٥-٤-٣-٢-١  األنشطة العلمية الالصفية في برنامج األنشطة 

  ١٢  ١٧- ١٦-١٥-١٤-١٣- ١٢-١١-١٠- ٩-٨-٧-٦  الالصفية  العلميةأهمية األنشطة 

  ٤  ٢١-٢٠-١٩-١٨  األنشطة والتحصيل الدراسي في مادة العلوم
  ٨  ٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢  األنشطة وبناء جوانب شخصية الطالب العلمية 

  ٦  ٣٥-٣٤-٣٣-٣٢-٣١-٣٠  الصعوبات والمقترحات عند ممارسة برنامج األنشطة 

  : صياغة تعليمات المقياس حيث تتضمن  -٤
  .الهدف من إجراء المقياس * 
  .طريقة تسجيل اإلجابة* 
  ) الجنس(ضرورية ، )االسم (اختيارية بيانات عامة * 

  .) ٩١،  ١٩٨٨، زيتون (واستخدمت الباحثة مقياس ليكرت بتدرج خماسي 
ــدة  ــق بش ــق  –مواف ــي  –مواف ــق  –ال رأي ل ــر مواف ــدة                                        –غي ــق بش ــر مواف غي

  )    درجة واحدة(      )   درجة  ٢)         (درجات ٣)      (درجات ٤)     ( درجات  ٥(
  .بالنسبة للعبارات الموجبة وعكس الدرجات بالنسبة للعبارات السالبة 
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طالبةً مـن  ) ٤٠(على العينة  التي تم تجربة االختبار التحصيلي عليها إجراء تجربة استطالعية  - ٥
التعبير عنه  مدرسة عين جالوت بهدف تعديل صياغة العبارات لتتناسب مع ما يفهمه الطلبة ويستطيعون

  .وقد تم إعادة التطبيق بعد أسبوعين وذلك للتحقق من ثبات المقياس . على نحو أكثر سهولة وصدقاً 
  :صدق المقياس -٢-٣-٥
  :عرض المقياس على السادة المحكمين بهدف إبداء الرأي من حيث  -أ

  .مناسبته لتحقيق الهدف منه * 
  .مناسبته للمرحلة العمرية للطلبة * 
  .وسالمة الصياغة اللغوية للبنود  هعباراتشمول * 
  : االتساق الداخلي   -ب

حيث تظهر األبعـاد  اب معامل االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية للمقياس يمثل في حس
                 يجـب اسـتبعادها   ومـن ثـم    بط بالدرجة الكلية للمقياس والتي ال ترتبط به،تالتي تر) البنود(
ومن ثـم لـيس هنـاك     ) ٠.٨٢١(وقد تبين أن معامل االرتباط يساوي ) ٣٢٥، ٢٠٠٢،مراد (

  .ضرورة لحذف أي بند من بنود المقياس 
 مقياس االتجاه يبين ارتباط بنود)   ٧( الجدول رقم 

 عدد البنود  كرونباخ ألفا للدرجات المعيارية كرونباخ الفا

٠.٨١٤  ٠.٨٢١  35 

  ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية  -٣-٣-٥
ويتطلـب   ، هناك إجماع بين علماء القياس النفسي على أنها أفضل الطرق لقياس معامل الثبات

معامل الثبات الذي  إنحيث  ،كلهاستخدام إحدى المعادالت للحصول على معامل ثبات االختبار 
   .نصف االختبار نحصل عليه باستخدام هذه الطريقة هو معامل ثبات

) SPSS(براون باستخدام برنـامج  _ وبحساب ثبات التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان
  .وهي قيمة ثبات جيدة)  ٠.٧٦٨(كان معامل الثبات 

 يبين االرتباط بين نصفي المقياس وارتباط سبيرمان براون)  ٨( الجدول رقم 

 كرونباخ الفا
  ٠.٧٤٦ البنود الفردية

  ٠.٦٧١ الزوجية البنود

  ٠.٦٢٣ االرتباط بين نصفي االختبار

  ٠.٧٦٨ معادلة سبيرمان براون

  

  . )٢٣٠(صفحة )  ٣( ملحق رقم * 
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  التطبيق الميداني -٤-٥
بعد قيام الباحثة بتصميم أدوات البحث والتجريب االستطالعي لها وإجراء التعديالت المناسـبة  

أصبحت األدوات جاهزة للتطبيق الميداني وذلك ، عليها والتأكد من صدق هذه األدوات وثباتها 
  :وقد تضمنت إجراءات التطبيق الميداني ما يأتي ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(في بداية العام الدراسي 

  :اختيار عينة البحث  -١-٤-٥
المجتمع األصلي للبحث وبعد الحصول على موافقة ) الحلقة الثانية( األساسيتمثل مدارس التعليم 

 بالبرنـامج واألدوات وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية على تطبيق البحث متمـثالً  
  .على عينة من مدارس محافظة دمشق 

  :البحث في المدارس اآلتية وقد تمت الموافقة على تطبيق 
  لإلناث) حلقة ثانية (عين جالوت للتعليم األساسي  مدرسة -
  لإلناث)حلقة ثانية (عثمان بن عفان للتعليم األساسي  مدرسة -
  للذكور) حلقة ثانية (معاذ بن جبل للتعليم األساسي  مدرسة -
  ثانوية الواقدي للذكور  -

رس األربع تمثل عينة البحث ، بحيث بلغ عدد أفـراد  شعب من المدا) ٤(وقد اختارت الباحثة 
إناثاً بعد استبعاد الموات التجريبـي  )  ٨٥(ذكوراً و )  ٦٧( طالباً وطالبةً منهم ) ١٥٢( العينة 

  :  قسمت كاآلتي
  يبين توزيع أفراد عينة البحث)  ٩ (رقم الجدول 

  المجموعة

  الجنس
  العدد النهائي للمجموعة  الموات  المجموعة الضابطة  الموات  المجموعة التجريبية

  الذكور
٣٥  

  )ثانوية الواقدي(
١  

٣٦  

  )مدرسة معاذ بن جبل(
٦٧  ٣  

  اإلناث
٤٤  

  )مدرسة عين جالوت(
_  

٤٣  

  )مدرسة عثمان بن عفان(
٨٥  ٢  

  ١٥٢  ٥  ٧٩  ١  ٧٩  المجموع        

  :أفراد المجموعة الضابطة  -
لطلبة المجموعة الضابطة من قبل مدرسيهم وبمساعدة دليـل  ) النباتات الزهرية(تم تدريس وحدة 

دون تطبيق األنشطة العلمية حيـث قامـت   من  " األنشطة العلمية الالصفية " المعلم في برنامج 
الباحثة بعرض خطة دروس الوحدة متضمنة األغراض السلوكية والطرائق التدريسية واألنشـطة  

ائل التعليمية والتقويم المرحلي والنهائي مما يضمن دقة وتنظيم العملية التدريسية ويضـمن  والوس
مكانيـات  إتدريس الوحدة وفقاً لطرائق تدريس العلوم المتنوعة ، ولكن بما يتوافق مع ظـروف و 

  .المدرسة والمدرس 
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  :أفراد المجموعة التجريبية  -
ووبـنفس  ) إنـاث /ذكـور (الزهرية لطلبة المجموعة التجريبية قامت الباحثة بتدريس وحدة النباتات 

الطرائق المعتمدة في دليل المعلم في برنامج  األنشطة العلمية الالصفية مع تطبيق األنشطة العلميـة  
وذلك للتحقق من تطبيق األنشطة المقترحة وتأمين بعض األدوات والظـروف المناسـبة    الالصفية

  .لممارستها 
  :النهائي التطبيق  -٢-٤-٥
  :الخطوات التمهيدية للتطبيق النهائي للبرنامج : أوالً
 حيث تم االتفاق على موعد بدء تدريس الوحـدة  ، التنسيق مع مدرسي العلوم في المدارس المحددة  - 

ـ ) البعـدي - القبلـي (وموعـد إجـراء االختبـار التحصـيلي    ) النباتات الزهرية( ذلك موعـد                                  وك
  .تطبيق مقياس االتجاهات 

حيث قامت الباحثة بإعطاء فكرة ، تهيئة طلبة المجموعة التجريبية لدراسة البرنامج المقترح  -
 األنشـطة وضرورة االشتراك فـي  ، العلمية ودورها في عملية التعلم  األنشطةللطلبة عن 

 تعـد العلميـة   األنشـطة ووضحت لهم أن ممارسة ،  وممارسة عدد منها لتحسين التحصيل
قد تهدر أوقاتهم أو تصرفهم  بأنهابعكس الفكرة السائدة ، لدعم تحصيلهم العلمي  مهمةوسيلة 

كما أنها شرحت لهم بعـض  ، عام  بوجهعلى تحصيلهم الدراسي  يؤثرمما ، عن دراستهم 
  :العلمية العامة التي بإمكانهم البدء بتنفيذها مع بداية تطبيق البرنامج  األنشطة

  .العلمية  األنشطةدفتر  -
  .ي النشاط العلمي ناد -
  .العلمية  األنشطةركن  -

فكـرة حـول البرنـامج    ، تتضـمن  أولياء أمور الطلبة بطاقة تعريف  إلى ةوقد أرسلت الباحث
وذلك لضمان تشجيع أوليـاء األمـور علـى    ، ودوره في تحصيل أبنائهم ، العلمية  األنشطةو

  . وتنفيذهم لها األنشطةمشاركة الطلبة في 
  :تطبيق برنامج األنشطة العلمية الالصفية : ثانياً 

  ) .القبلي(تطبيق االختبار التحصيلي  - ١
  .العلمية الالصفية  األنشطةتطبيق برنامج  - ٢
  ) .البعدي(تطبيق االختبار التحصيلي  - ٣
 . تطبيق مقياس االتجاه - ٤
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  )القبلي (تطبيق االختبار التحصيلي   -أ 
 )٢١/٩/٢٠٠٨( نة التجريبية والضابطة بين تاريخالعيمن قبل الباحثة على أفراد االختبار طبق 

من قـراءة تعليمـات    ب مواعيد حصص العلوم في المدارس ، للتأكدحس) ٢٠٠٨/ ٩/ ٢٥( و
  . االختبار وتوضيحها للطلبة وقامت بتصحيح أوراق االختبار وفق سلم التصحيح

  القبلياختبار التحصيل يبين متوسط درجات الطلبة في )   ١٠( رقم الجدول 
  أنثى  ذكر  الجنس

  الضابطة  التجريبية  الضابطة  التجريبية  المجموعة 

  ١٢.٠٩  ١٣.١  ١١.٠٣  ١٢.٢  توسط الدرجات م

  
للتحقق من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى التحصيل اسـتخدمت الباحثـة   و 

درجـات المجموعـة التجريبيـة    لداللة الفروق بين متوسـط  ) T(و حساب قيمة )  t-test(اختبار 
  :وفق الجدول) SPSS(والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل القبلي باستخدام البرنامج اإلحصائي 

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  لداللة الفرق بين متوسطي) T(يبين نتائج اختبار) ١١(الجدول رقم 
  اختبار التحصيل القبلي

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 3,787 11,621 74 الضابطة
1.875 150 .063 

 3,627 12,753 78 التجريبية

درجـات المجموعـة التجريبيـة    متوسـطي  في اختبار الفروق بين )  ١٥( يظهر من الجدول رقم 
وهذه القيمة أكبـر  ) 063.(أن مستوى الداللة يساوي  القبليوالمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل 

ـ وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مت، مما يؤكد ) ٠.٠٥(من  وعـة  المجمرجـات  د طس
قبل البـدء بتطبيـق البرنـامج ومـن ثـم تكـافؤ        متوسط درجات المجموعة التجريبيةالضابطة و 

المجموعتين بالرغم من وجود فروق بسيطة في الدرجات تعود إلى الفروق الفردية الموجـودة بـين   
  .      الطلبة 
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لداللة الفروق بين متوسط درجـات المجموعـة   ) T(وحساب قيمة )  t-test(اختبار تم كذلك تطبيق 
               ) SPSS(ختبار التحصـيل القبلـي باسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي      في ا) إناث - ذكور (التجريبية 

  : وفق الجدول

إناث المجموعة التجريبية في اختبار درجات درجات ذكور و لداللة الفرق بين متوسطي )T(يبين نتائج اختبار) ١٢(الجدول رقم 
  التحصيل القبلي

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 34 ذكور التجريبية
12.20

5 
3.426  

1.180 76 .242 

 44 إناث التجريبية
13.18

6 
3.762 

درجـات ذكـور وإنـاث    متوسـطي  في اختبار الفروق بـين   )  ١٢( يظهر من الجدول رقم 
وهذه القيمـة  ) 242.( أن مستوى الداللة يساويفي اختبار التحصيل القبلي  التجريبيةالمجموعة 
متوسط درجات الذكور عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  يؤكدمما ، ) ٠.٠٥(أكبر من 

التكـافؤ   ، ومن ثمقبل البدء بتطبيق البرنامج  ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة التجريبية
بين شعبة الذكور وشعبة اإلناث بالرغم من وجود فروق بسيطة في الدرجات تعود إلى الفروق 

  .      الفردية الموجودة بين الجنسين 

  :العلمية الالصفية  األنشطةتطبيق برنامج   -ب 
العلمية الالصفية وحدة النباتات الزهرية على طلبة الصف  األنشطةقامت الباحثة بتطبيق برنامج 

              ) ٢٠٠٨/ ٢٨/٩( السابع عينة البحث وتنفيذه على المجموعة التجريبية اعتبـاراً مـن تـاريخ    
  ) .١١/٢٠٠٨/ ٩ (ولغاية 

  :وقد واجهت الباحثة في بداية تطبيق البرنامج بعض العقبات منها 

  .والهدف منها كونها ال ترتبط مباشرة بالدروس  األنشطةتفهم الطلبة لبعض  ضعف  -

  .صعوبة  تأقلم الطلبة مع ممارسة األنشطة العلمية والمشاركة فيها وضعف هذه المشاركة في البداية - 

بعـض   إلىوالهدف منها واللجوء  األنشطةالواحدة لشرح  الدرسيةالوقت في الحصة  ضيق -
 .الحصص اإلضافية 

مشاركة بها تم التغلـب علـى   على اللألنشطة المقترحة وتشجيع الطلبة  ولكن بعد شرح الباحثة
  تجريبية بالنسبة للحصص اإلضافية الصعوبات السابقة ، إضافة إلى تعاون إدارة مدارس العينة ال
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  :التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات التحصيل البعدي وق اختبار تطبي  -ج 
بعد االنتهاء من تطبيق برنامج األنشطة المصمم من قبل الباحثة تم تطبيـق كـل مـن اختبـار     

            )  ٢٠٠٨/ ٢٣/١١(التحصيل البعدي ومقياس االتجاه على المجموعتين التجريبية والضابطة بتاريخ 
الشعب  وقامت الباحثة بتطبيق االختبار وتصحيح بنوده مع مدرسي، )  ٢٠٠٨/ ١٢/  ٤( ولغاية 

  :ين التجريبية والضابطة كاآلتيوكان متوسط درجات الطلبة لكل من المجموعت، الضابطة 

  اختبار التحصيل البعدييبين متوسط درجات الطلبة في )   ١٣( رقم الجدول 

  أنثى  ذكر  الجنس

  الضابطة  التجريبية  الضابطة  التجريبية  المجموعة 

  ٢٠.٣٤  ٢٥.٦٥٥٦  ١٩.٣٠  ٢٣.٧٦  توسط الدرجات م

  يبين متوسط درجات الطلبة في تطبيق مقياس االتجاه)   ١٤( رقم الجدول 
  أنثى  ذكر  الجنس

  الضابطة  التجريبية  الضابطة  التجريبية  المجموعة 

  ٩٠.٢  ١٣٣.٢٧  ٨٢.٧  ١٢٨.٤٧  توسط الدرجاتم

  

تمثل فـي تحليـل البيانـات    ت مهمةمرحلة  إلىبعد جمع الباحثة للبيانات السابقة وصل البحث 
  .الباحثة وتحقق أهداف البحث  عمل تلخصالنتائج النهائية للبحث التي  إلىوتفسيرها للوصول 
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 السادسالفصل 

  تحليـل النتـائج وتفسيـرها

  

  

  .اختبار فرضيات البحث المتعلقة بالتحصيل الدراسي  -١-٦
  

   نحو برنامج األنشطةاختبار فرضيات البحث المتعلقة باتجاهات الطلبة  -٢-٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



101 

  

 السادسالفصل 

  تحليـل النتـائج وتفسيـرها
  

تطبيـق            وكـذلك نتـائج   ، ) البعـدي ( التحصـيل   اختبـار تطبيق قامت الباحثة بتحليل نتائج 
وكذلك بين ، مقياس االتجاهات ومقارنتها وموازنتها بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .بهدف اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضيات )  ذكوراً وإناثاً(المجموعة التجريبية أفراد 
  
  : لبحث المتعلقة بالتحصيل الدراسي اختبار فرضيات ا -١-٦
رجات د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي"  -١-١-٦

 " التحصيل البعدي اربتخامتوسط درجات المجموعة التجريبية في الضابطة و وعة المجم

           تـم حسـاب   من أثر تطبيق برنامج األنشطة العلمية الالصفية على المجموعة التجريبية  للتحقق
لداللة الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعـة الضـابطة فـي    ) T(قيمة 

  : وفق الجدول ) SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي  البعدياختبار التحصيل 
  

                       درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  لداللة الفرق بين متوسطي )T(يبين نتائج اختبار)  ١٥( الجدول رقم
  في اختبار التحصيل البعدي

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 7.998 19.878 74 الضابطة
3.641 150 .000 

 8.644 24.818 78 التجريبية

درجـات المجموعـة   متوسـطي  في اختبار الفروق بين )  ١٥( يظهر من الجدول رقم 
) 000.(أن مستوى الداللة يساوي  التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي

ـ ومما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مت) ٠.٠٥(وهذه القيمة أصغر من   طس
متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة لصـالح المجموعـة     الضابطة و وعة المجمرجات د

التجريبية بعد تطبيق البرنامج ، ومن ثم رفض الفرضية السابقة حيث تفوق أفراد المجموعـة  
على أفراد المجموعة الضابطة التـي درس  نشطة العلمية الالصفية التجريبية التي مارست األ

  .طلبتها الوحدة دون تنفيذ األنشطة العلمية الالصفية 
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رجـات  د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي" -٢-١-٦
  "  التحصيل البعدي اربتخاالذكور ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة التجريبية في 

لداللة الفروق بـين متوسـط درجـات المجموعـة     ) T(وحساب قيمة )  t-test(اختبار تم تطبيق 
وفـق  ) SPSS(في اختبار التحصيل البعدي باستخدام البرنامج اإلحصائي ) إناث - ذكور (التجريبية 
  : الجدول 

   التجريبيةدرجات ذكور وإناث المجموعة  متوسطيلداللة الفرق بين ) T(يبين نتائج اختبار)  ١٦(الجدول رقم 

   البعديفي اختبار التحصيل 

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 8.85595 23.7647 34 ذكور التجريبية

.950 76 .345 

 8.48496 25.6512 44 إناث التجريبية

درجات الذكور واإلناث كافـة  متوسطي في اختبار الفروق بين  )  ١٦( يظهر من الجدول رقم 
  )٠.٠٥(وهذه القيمة أكبر مـن  ) 345.(أن مستوى الداللة يساوي في اختبار التحصيل البعدي 

رجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في دمما يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 ائقبعد دراسة وحدة النباتات الزهرية بـالطر  التحصيل البعدي  اربتخافي التجريبية المجموعة 

وممارسة األنشطة العلمية الالصفية ، ومن ثم فإن أثـر  التقليدية المتفق عليها في تدريس العلوم 
البرنامج على تحصيل كل من الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية كان متكافئـاً والفـروق   

  . وهذا يسمح بقبول الفرضية السابقة ها داللة إحصائية الموجودة في الدرجات ليس ل

 وممارسـة  البرنامج تطبيق بعد التحصيل في واإلناث الذكور بين التكافؤ هذا أن الباحثة وترى 
 أن الباحثة حاولت التي البرنامج في المقترحة األنشطة تنوع إلى يعود الالصفية العلمية األنشطة
 تنفذ التي األنشطة القت فقد ، سواء حد على واإلناث الذكور من كل وميول رغبات مع تتناسب

 شـعبة  لـدى  كبيـراً  قبوالً نترنتاإل شبكة استخدام تتطلب التي أو"  مبيوترالك" الحاسوب على
 أنشـطة  إلـى  إضـافة  وتطبيقية يدوية أعماالً تتطلب التي باألنشطة اإلناث اهتمت بينما الذكور

   . والبحث التصميم
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رجات د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ي ال"  -٣-١-٦
                      الذكور في المجموعة التجريبيـة ومتوسـط درجـات الـذكور فـي المجموعـة الضـابطة        

  "  التحصيل البعدي اربتخافي 
  

الـذكور فـي   لداللة الفروق بين متوسط درجات ) T(حساب قيمة و)  t-test(اختبار تطبيق تم 
باسـتخدام البرنـامج    البعـدي في اختبار التحصيل التجريبية المجموعة المجموعة الضابطة و

  : وفق الجدول ) SPSS(اإلحصائي 
  

درجات الذكور في المجموعة الضابطة ومتوسط  لداللة الفرق بين متوسطي) T(يبين نتائج اختبار)   ١٧( الجدول رقم 
  التحصيل البعدي اربتخادرجات الذكور في المجموعة التجريبية في 

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 33 ذكور الضابطة
19.303

0 
8.70519 

2.080 64.989 .042 

 34 ذكور التجريبية
23.764

7 
8.85595 

  

متوسطي درجات الذكور في المجموعـة  في اختبار الفروق بين )  ١٧( يظهر من الجدول رقم 
ـ تخاالضابطة ومتوسط درجات الذكور في المجموعة التجريبية في  أن  التحصـيل البعـدي   ارب

مما يشير إلى وجود فـروق  ، ) ٠.٠٥(وهذه القيمة أصغر من ) 042.(مستوى الداللة يساوي 
رجات الذكور في المجموعة التجريبيـة ومتوسـط درجـات    د طسومتذات داللة إحصائية بين 

، بعد تطبيق البرنامج لصالح الذكور في المجموعة التجريبيـة  الذكور في المجموعة الضابطة 
رفض الفرضية السابقة حيث تفوق الطلبة الذكور في الشعبة التي مارسـت األنشـطة    ومن ثم

  . العلمية الالصفية 
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ـ ) ٠.٠٥(ة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة    فرق ذو داللوجد ال ي"  ٤-١-٦ ـ ومت نيب                 طس
رجات اإلناث في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة الضـابطة فـي   د
  "  التحصيل البعدي  اربتخا

اإلنـاث فـي   لداللة الفروق بين متوسط درجات ) T(حساب قيمة و)  t-test(اختبار تطبيق تم 
لبرنـامج  باسـتخدام ا  البعـدي في اختبار التحصيل التجريبية المجموعة المجموعة الضابطة و

  : وفق الجدول ) SPSS(اإلحصائي 
في المجموعة الضابطة ومتوسط  اإلناثدرجات  لداللة الفرق بين متوسطي) T(يبين نتائج اختبار)  ١٨( الجدول رقم

  التحصيل البعدي اربتخادرجات الذكور في المجموعة التجريبية في 

  مستوى الداللة  الحريةدرجات   )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 7.45858 20.3415 41 إناث الضابطة
3.040 83 .003 

 8.48496 25.6512 44 إناث التجريبية

في المجموعـة   اإلناثمتوسطي درجات في اختبار الفروق بين )  ١٨( يظهر من الجدول رقم 
ـ تخافي المجموعة التجريبية فـي   اإلناثالضابطة ومتوسط درجات                   التحصـيل البعـدي   ارب
مما يشير إلى وجود فـروق  ) ٠.٠٥(وهذه القيمة أصغر من ) 003.(أن مستوى الداللة يساوي 
 اإلناثفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  اإلناثرجات د طسومتذات داللة إحصائية بين 
، ومن ثـم  في المجموعة التجريبية  اإلناثبعد تطبيق البرنامج لصالح في المجموعة الضابطة 
الشعبة التي مارست األنشطة العلمية الالصـفية  طالبات  تحيث تفوق، رفض الفرضية السابقة 

  . مما يؤكد دور هذه األنشطة في رفع مستوى التحصيل 
  : لتطبيق برنامج األنشطة العلمية الالصفية حساب حجم األثــــر  ٢-٦

لدى أفراد المجموعـة التجريبيـة ،    برنامج األنشطة العلمية الالصفية تطبيق ولمعرفة حجم أثر
                  متوسـطي درجـات أفـراد المجموعـة التجريبيـة       الباحث باختبار داللة الفـرق بـين   تقام
   ، (T-Test)باستخدام اختبـار  التحصيل في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار)  ذكوراً و إناثاً (
 :الجدول فق و              ²ت=               ) ²η(  إيتا حيث أن  مربعإيجاد مربع إيتا  ثم

 درجات الحرية      +  ²ت                                                       

  
  ا
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  للمجموعة التجريبية )  ²η( قيمة مربع إيتالحساب ) ١٩(رقم جدول ل

 العدد  المجموعة
 البعدي التطبيق القبلي التطبيق

 )ت(قيمة
 درجات
 الحرية

 مربع
 اإيت

 مستوى
 المتوسط الداللة

 االنحراف
 المتوسط المعياري

 االنحراف
 المعياري

  التجريبية
 )إناث+ذكور (

78 12.8 3,627 24.81  8.644 14.45 154 0.567 0.05 

أن حجم األثر بلغ في اختبار التحصيل قبل وبعد التجربـة للمجموعـة    )١٩(يظهر من الجدول رقم 
  : وهذه القيمة  تدل على تأثير كبير جدا في التحصيل حيث )  0.567(  التجريبية حسب قيمة مربع إيتا

من التباين في المتغيـر   ٠.١٥(  فهذا يدل على تأثير كبير ٠.١٥= إذا كان قيمة مربع إيتا  -
 ) .التابع يمكن إرجاعه إلى أثر المتغير المستقل 

من التباين في المتغير  ٠.٢٠( فهذا يدل على تأثير كبير جدا  ٠.٢٠= إذا كان قيمة مربع إيتا  - 
 )١٩٩٦،٤٤٣أبو حطب و صادق،) (التابع يمكن إرجاعه إلى أثر المتغير المستقل 

أشارت نتائج البحث إلى هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة درجات طلبة 
 المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار
                 التحصيل ويتّضح من ذلك أن برنامج األنشطة العلمية الالصفية في مادة علم األحياء 

  .كان له أثر إيجابي لدى طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي) وحدة النباتات الزهرية(

 ٢٠٠٣الشافعي، سنية(،) ١٩٩٩آمال أحمد ،(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من 
، )  James W. O'Dea،  ١٩٩٤( ،)  ٢٠٠٦ماجدة سليمان ، ( ، )  ٢٠٠٥إيزيس رضوان ،) ( 

)٢٠٠٢ Susan,. H  Peet - Douglas R.powell  ( ،)٢٠٠٣،Grace Petersen (
PatriciaA.Lauer,2004)  ( ،)٢٠٠٦  ،Jennifer Gibbons( ، )٢٠٠٦  ،Stephen Lipscomb(  

 .ة فاعلية األنشطة المختلفة في التحصيل الدراسي لدى طلبة المجموعة التجريبيوالتي أوضحت 

) ٢٠٠٤ ، ريا الجابريو العيسري  عامر(كما تتفق نتائج البحث مع ما توصلت إليه دراسة كل من 
النتائج المتعلقة بأثر ممارسة الطالب لألنشطة على تحصيلهم حول )  ٢٠٠٦، فؤاد الثقفي  (

إن معظم الطالب الممارسين لألنشطة عينة الدراسة كانوا من المتفوقين ممن حيث الدراسي 
يشير هذا إلى أن المشاركة في األنشطة ال ويحصلون على درجات عالية في تحصيلهم الدراسي ، 

األنشطة العلمية غير الصفية و بجميع مجاالتها تحقق أهداف العلوم كما أن تضعف التحصيل 
 .جة كبيرة من وجهتي نظر المشرفين التربويين ومعلمي العلوم بالمدارس المتوسطة بدر
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  :اختبار فرضيات البحث المتعلقة باتجاهات الطلبة نحو برنامج األنشطة -٢-٦
أثر برنامج األنشطة العلمية الالصفية في تنمية اتجاهات إيجابيـة نحـو ممارسـة     للتحقق من

الباحثة بدراسة نتائج التطبيق البعدي لمقيـاس  نشطة العلمية والتحصيل في مادة العلوم قامت األ
 ، االتجاهات على طلبة المجموعة التجريبية وذلك للوقوف عند اتجاهاتهم وطبيعة تلك االتجاهات

كل بند من بنـود المقيـاس وفـق     عنوذلك من خالل حساب النسبة المئوية لتكرار اإلجابات 
ال يعبـر عـن    إنهعاد خيار محايد حيث محاوره الخمسة وذلك وفق احتماالت اإلجابة مع استب

  : شعور الرفض أو القبول وكانت النتائج كما يبين الجدول اآلتي 
على بنود مقياس  )إناث –ذكور (طلبة المجموعة التجريبية يبين التكرارات والنسب المئوية إلجابات )  ٢٠ (الجدول رقم 

  ات في التطبيق البعدياالتجاه

 العبارة الرقم
 معارض موافق

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

١  
تتصل األنشطة العلمية على نحو كبير بمنهج علم 

  األحياء 
١٢.٨ ١٠ %٧٩.٤ ٦٢% 

٢  
يوضح المدرس المشرف على النشاط أهداف النشاط 

 %٦.٤ ٥ %٨٥.٨ ٦٧  .الذي نمارسه وفوائده 

٣  
مارسنا أنشطة علمية متنوعة ومختلفة خالل 

 البرنامج
١٠.٢ ٨ %٨٢.٠٢ ٦٤% 

٤  
مارسنا أنشطة علمية كثيرة وكافية خالل البرنامج  

.  ١٤.١ ١١ %٧٥.٦ ٥٩% 

٥  
تعلمت من خالل ممارسة األنشطة معلومات يصعب 

 .علي فهمها في الصف 
١٠.٢ ٨ %٧٨.٢ ٦١% 

٦  
أصبحت المشاركة في األنشطة العلمية ممتعة بالنسبة 

  .لي
٧.٦ ٦ %٨٠.٧ ٦٣% 

٧  
تزودت بمعلومات ومفاهيم كثيرة من خالل ممارسة 

  .األنشطة العلمية 
٥.١ ٤ %٨٧.١ ٦٨% 

٨  
تزودت بقيم و سلوكيات  إيجابية من خالل ممارسة 

  .األنشطة العلمية 
٨.٩ ٧ %٧٥.٦ ٥٩% 

 %٥.١ ٤ %٨٨.٤ ٦٩  .ازداد فهمي لدروس علم األحياء   ٩

١٠  
ساعدتني المشاركة في األنشطة العلمية على إعداد 

 وسائل متعلقة بمنهج العلوم
١٤.١ ١١ %٧٦.٩ ٦٠% 

 - - %٩٤.٨ ٧٤  .أصبحت  حصة العلوم ممتعة بالنسبة لي    ١١

١٢  
شجعتني األنشطة العلمية التي مارستها على 

  المطالعة والقراءة في مادة العلوم
٨.٩ ٧ %٧٤.٣ ٥٨% 

١٣  
في حياتي كثيراً أعتقد أن النشاط المدرسي يفيدني 

 العملية
٨.٩ ٧ %٨٢.٠٥ ٦٤% 

١٤  
العديد من المهارات خالل ممارسة  اكتسبت 

 األنشطة العلمية
٥.١ ٤ %٨٨.٤ ٦٩% 
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١٥  
استفدت من ممارسة األنشطة العلمية في ربط 

 .المعلومات  النظرية بحياتي اليومية 
١٠.٢ ٨ %٧١.٧ ٥٦% 

١٦  
أصبحت أحب مادة علم األحياء أكثر بعد ممارستي 

 لألنشطة العلمية
٢.٥ ٢ %٩٢.٣ ٧٢% 

 %٥.١ ٤ %٨٧.١ ٦٨  سأشارك في األنشطة العلمية في السنوات المقبلة  ١٧

١٨  
ساعدتني األنشطة العلمية على التفوق والنجاح في مادة 

  علم األحياء
١٦.٦ ١٣ %٧٥.٦ ٥٩% 

١٩  
أكثر حماساً نحو الدراسة والتحصيل بعد أصبحت 

  ممارسة األنشطة العلمية
١٢.٨ ١٠ %٧٨ ٦١% 

٢٠  
المراكز األولى في  أصبح لدي الطموح للحصول على

 %١٤.١ ١١ %٧٠.٥ ٥٥  الصف

٢١  
ساعدتني المشاركة في األنشطة  العلمية على الدراسة 

 %١١.٥ ٩ %٨٠.٧ ٦٣  على نحو أفضل

٢٢  
أكثر حماساً نحو البحث  وجمع المعلومات أصبحت 

 %٨.٩ ٧ %٩١ ٧١  .بنفسي بعد ممارسة األنشطة العلمية 

٢٣  
التجارب أشعر بالرغبة في إجراء العديد من 

 والبحوث العلمية
١١.٥ ٩ %٧٦.٩ ٦٠% 

٢٤  
استمتعت بالتعاون مع زمالئي أثناء مشاركتهم تنفيذ 

 األنشطة العلمية
٧.٦ ٦ %٨٠.٧ ٦٣% 

٢٥  
أحاول الوصول إلى حلول علمية للمشكالت التي 

  .أواجهها في مادة العلوم  
١٦.٦ ١٣ %٦٩.٢ ٥٤% 

٢٦  
أصبحت استثمر أوقات الفراغ لدي فيما يثري معلوماتي 

.  
٨.٩ ٧ %٧٨.٢ ٦١% 

 %٥.١ ٤ %٨٣.٣ ٦٥ أصبحت أحب بيئتي أكثر بعد ممارسة األنشطة العلمية  ٢٧

٢٨  
ساعدتني المشاركة في األنشطة العلمية  على تحمل 

 .المسؤولية مع زمالئي
١٧.٩ ١٤ %٧٥.٦ ٥٩% 

ساعدتني  المشاركة في األنشطة في إشباع هواياتي    ٢٩
  .المفضلة 

٥.١ ٤ %٨٠.٧ ٦٣% 

ترى أسرتي أن األنشطة العلمية تضعف من    ٣٠
  تحصيلي الدراسي

١٢.٣ ١٢ %٧٠.٣ ٥٨% 

تؤخذ المشاركة في النشاط العلمي في الحسبان    ٣١
  .عندما يقدر المدرس درجاتي في مادة العلوم 

٢٩.٤ ٢٣ %٥٨.٩ ٤٦% 

المناهج التي ندرسها على ممارسة األنشطة تشجع    ٣٢
  العلمية

١٢.٨ ١٠ %٧٠.٥ ٥٥% 

توجد  أماكن مخصصة في المدرسة لنمارس فيها     ٣٣
  األنشطة العلمية

٧٥.٦ ٥٩ %١٢.٣ ١٢% 

أتمنى تخصيص حصة نمارس خاللها األنشطة    ٣٤
 العلمية الالصفية

١١.٥ ٩ %٧٣ ٥٧% 

 %٨٣ ٦٥ %١٢.٨ ١٠ .األنشطة العلمية األدوات الالزمة لممارسة تتوافر    ٣٥

 %١٤.٦ ٨.٢٥ %٧٥.٣  ٥٩  المتوسط  
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االتجاهات لطلبة المجموعـة   بلغت النسبة المئوية المتوسطة لإليجابية في جميع بنود مقياس -
وهي تزيد عن النسبة المعتمدة للفاعلية في دراسات ) %٧٧.١) (التطبيق البعدي(التجريبية 
وتعبر عن إيجابية إجمالية في اتجاهات الطلبة نحو برنـامج األنشـطة   %) ٧٥(االتجاهات 

 . العلمية والتحصيل 

  -% ٩٤.٨(النسب المئوية األعلى في اإليجابية حيـث بلغـت   ) ٢٢-١٦-١١(حققت البنود  -
مادة و حصة العلوم أصبحت أكثر  بالترتيب حيث أشار الطلبة إلى أن)  %٩١  -% ٩٢.٣

العلمية بعد أكثر حماساً نحو البحث  وجمع المعلومات ما أنهم أصبحوا  ك، متعة بالنسبة إليهم 
علية البرنامج في تنمية الميول واالتجاهات اإليجابية نحو اوهذا يدل على ف، ممارسة األنشطة

 .مادة العلوم وهو الهدف األهم األنشطة العلمية ونحو 

  :بدراسة النسب المئوية لإليجابية لكل محور من محاور المقياس نالحظ  
 : األنشطة العلمية الالصفية في برنامج األنشطة : المحور األول  �

%) ٨٥.٨- %٧٥.٦(حيث تراوحت النسب المئوية اإليجابية ما بـين    ) ٥- ٤- ٣- ٢- ١(البنود رقم 
، مما يدل على تكون اتجاهات إيجابية لدى الطلبة تجاه األنشطة العلمية الالصفية %) ٨٠.٢(وبمتوسط 

  .التي اختار كل منهم ممارستها خالل البرنامج 

  : في تنمية اتجاهات علمية إيجابية األنشطة العلمية الالصفية  أهمية: المحور الثاني  �

حيث تراوحت النسـب المئويـة   ) ١٧- ١٦- ١٥- ١٤- ١٣- ١٢- ١١- ١٠- ٩- ٨- ٧- ٦(البنود رقم 
 وهي نسبة جيـدة، تـدل علـى أن   %) ٨٣.٢( وبمتوسط %) ٩٤.٨ - %٧١.٧( اإليجابية ما بين 

البرنامج قد عمل على تنمية اتجاهات إيجابية نحو مادة علم األحياء، ومن ثم زيادة في اهتمام الطلبة 
  .ل البرنامج بها وهذا يمثل أهم األهداف التي تسعى الباحثة في تحقيقها من خال

 دور األنشطة العلمية الالصفية في التحصيل الدراسي في مادة العلوم : المحور الثالث  �

-% ٧٠.٥( بـين  مـا  اإليجابيـة  المئويـة  النسب تراوحت و) ٢١-٢٠-١٩-١٨( رقم البنود
 الالصـفية  األنشـطة  ممارسة أن على تدل  جيدة نسبة وهي%) ٧٦.٢(  وبمتوسط%) ٨٠.٧

 علـى  الطلبـة  وعمـل ،  األحياء علم مادة في الطلبة تحصيل زيادة في بآخر أو بوجه ساهمت
  .  نحوها إيجابية اتجاهات تشكل بعد فيها الدرجات وتحصيل التفوق

 :دور ممارسة األنشطة في بناء جوانب شخصية الطالب العلمية : المحور الرابع  �

 بين ما  اإليجابية المئوية النسب تراوحت و) ٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢( رقم البنود
 العلمية نشطةاأل برنامج أن على تدل جيدة نسبة وهي%)  ٧٩.٤( وبمتوسط )% ٩١ -%٦٩.٢(
 العلمـي  البحـث  خالل من العلوم ممارسة نحو الطلبة لدى إيجابية اتجاهات تشكيل في نجح قد

 تحمـل  مـن  سـبق  عمـا  أهمية تقل ال التي األخرى النواحي إلى إضافة ، المعلومات وجمع
 . الفراغ أوقات واستثمار البيئة ومحبة والتعاون المسؤولية
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 :صعوبات ممارسة برنامج األنشطة : الخامس  المحور �

و تراوحت النسـب المئويـة اإليجابيـة مـا بـين                     ) ٣٥-٣٤-٣٣-٣٢-٣١-٣٠(البنود رقم 
السابقة ، مما يدل المحاور وهي نسبة تقل عن نسب %) ٦٨.٢( وبمتوسط % ) ٨٣-% ٥٨.٩(

إال أنه لم يـتمكن    ، البرنامج وبالرغم مما حققه من تنمية اتجاهات إيجابية لدى الطلبة على أن
على نحو كبير من التغلب على العديد من الصعوبات في الميدان التربوي التي تقف دون تحقيق 

  )  ٣٥(وا�#"!�  % ١٢.٨بنسـبة  ) ٣٣(وخاصة بالنسبة للبنـد  هدافها ألاألنشطة #!��%١٢.٣% 
  :الصعوبات هذه ومن . المتعلقان بتوفّر األماكن والمعدات الالزمة لممارسة األنشطة 

األبنـاء وتنميـة   وعي األهل بأهمية ممارسة األنشطة ودورها في دعـم تحصـيل    ضعف .١
  . متعددة  شخصياتهم في نواحٍ

  .ألنشطة الالصفية  عند التخطيط للعملية التعليمية ضعف االهتمام با .٢
  . ألنشطة العلميةامارسة مفر أماكن مخصصة في المدرسة وخارجها لاتو ال .٣
  . فر الوقت في البرنامج الدراسي للممارسة األنشطة العلمية الصفية والالصفيةاعدم تو .٤

 .األنشطة العلمية الالزمة لممارسة والتجهيزات األدوات  قلة .٥

رس ال تطبق حصـة  لمدافي أن ا)  ١٩٩٦ ،ف نيلمد امحم(وتتفق النتائج السابقة مع نتائج  دراسة 
بمـا  )   ١٩٩٥خالد الدايل ،( توعية ودراسة لا ةلقورون عليها،يسيالنشاط لعدم وجود خطة واضحة 

             وجود نقص واضح في ميزانية النشاط و في الدورات التدريبية لتأهيل الموجهين والمشرفين يتعلّق ب
المشكالت التي تحد مـن مشـاركة الطلبـة فـي     ي أن أهم ف) ٢٠٠١ضيف اهللا الثبيتي ،(ودراسة 

األنشطة المدرسية عدم توافر اإلمكانات المادية والخامات ، وعدم توافر المكان المناسب والورش ، 
ضـعف  الذي أشـار إلـى   ) ٢٠٠١محمد العاصمي ، (وقلة وعي الطالب بأهداف النشاط ودراسة 
 بعض إلى أن النشاط يشكل عبئاً إضافياً علـيهم النظرة و اإلعداد التربوي للمعلمين المكلفين بالنشاط

عدم وجود دليل مسـتقل لألنشـطة   و  بحصص النشاط والتخطيط في تنفيذ برامجهاهم عدم التزامو
الذي أشار إلـى  ) ٢٠٠٣يوسف جودة ،(و دراسة  ق تنفيذها يساعد المعلم على االسترشاد بهائوطر

األمور وبعض العاملين في الحقل التربوي بالدور التربـوي  ضعف الوعي الكافي لدى بعض أولياء 
  .للنشاط وأهميته مما يقلل الفرص أمام النشاط للقيام بدوره في مساعدة الطالب 
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متوسط درجـة   نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي"  - ١-٣-٦
وعة التجريبية في التطبيق البعدي درجة اتجاهات  اإلناث في المجم طسواتجاهات الذكور ومت

  ." لمقياس االتجاه يعزى إلى برنامج األنشطة العلمية الالصفية 

اتجاهـات  لداللة الفروق بين متوسـط درجـات   ) T(وحساب قيمة )  t-test(اختبار تم تطبيق 
في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه يعـزى إلـى برنـامج    ) إناث –ذكور (المجموعة التجريبية 

  : وفق الجدول ) SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي  األنشطة العلمية الالصفية
إناث درجة اتجاهات درجة اتجاهات ذكور و لداللة الفرق بين متوسطي) T(يبين نتائج اختبار)  ٢١( الجدول رقم 

  التطبيق البعدي لمقياس االتجاهفي المجموعة التجريبية 
 

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 9.113 128.47 34 ذكور التجريبية

1.211 76 .966 
 8.378 130,39 44 إناث التجريبية

  

متوسطي درجة اتجاهات ذكور وإنـاث  في اختبار الفروق بين  )  ٢١(يظهر من الجدول رقم 
وهـذه  ) 966.(أن مستوى الداللة يساوي المجموعة التجريبية التطبيق البعدي لمقياس االتجاه 

بين متوسـط درجـة   مما يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )  ٠.٠٥(القيمة أكبر من 
درجة اتجاهات  اإلناث في المجموعة التجريبية في التطبيق البعـدي   طسواتجاهات الذكور ومت

مما يعني أن برنـامج األنشـطة   ، لمقياس االتجاه يعزى إلى برنامج األنشطة العلمية الالصفية 
متكافئ تقريباً  ، وتتفق هذه النتيجة على نحو العلمية الالصفية قد أثر في اتجاه الذكور واإلناث 

وترى الباحثة أن هذا التكافؤ بين الذكور واإلناث في االتجاه  ،على التحصيل  مع تأثير البرنامج
بعد تطبيق البرنامج وممارسة األنشطة العلمية الالصفية يعود إلى تنوع األنشطة المقترحة فـي  
البرنامج التي حاولت الباحثة أن تتناسب مع رغبات وميول كل من الذكور واإلناث علـى حـد   

   .بقبول الفرضية السابقة تكافؤهما في التحصيل أيضاً ويسمح سواء والذي يبرر 
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 :البحثنتائج خالصة 

  : بدراسة نتائج البحث نجد ما يلي 

دعم التحصيل الدراسي للطلبة ممـا  في األثر اإليجابي لبرنامج  األنشطة العلمية الالصفية  -
 .علية استخدام األنشطة العلمية في تدريس العلوم ايشير وبالتجربة العملية إلى ف

ممارسـة  نحو في تنمية اتجاهات إيجابية المقترح برنامج األنشطة العلمية الالصفية فاعلية  -
 .األنشطة العلمية ومادة العلوم والتحصيل الدراسي فيها 

األنشـطة   بعد ممارسةواالتجاهات التكافؤ بين نتائج الذكور واإلناث في التحصيل الدراسي  -
هـذه   إنالعلمية الالصفية يؤكد أهمية هذه األنشطة للطالب سواء الذكر أو األنثـى حيـث   

 .األنشطة تعمل على إشباع حاجاتهم وتلبية رغباتهم 

  

  : صعوبات تطبيق برنامج األنشطة العلمية الالصفية 

ن في تطبيق البرنامج بعض الصعوبات عند تنفيذ برنامج ون المشاركوواجهت الباحثة والمدرس
  :  األنشطة العلمية المقترح يمكن إيجازها في النقاط اآلتية 

ضيق الوقت في البرنامج الدراسي ، حيث لم يتوافر الوقت للباحثة على نحو دائم لتوضـيح   -
 .األنشطة العلمية والهدف منها وطريقة تنفيذها للطلبة 

 .جهزة الالزمة لتنفيذ بعض األنشطة العلمية المقترحة قلة األدوات واأل -

  . الكلفة المادية الستخدام شبكة اإلنترنت عند تنفيذ بعض األنشطة العلمية المقترحة -

الكلفة المادية عند تأمين متطلبات تنفيذ بعض األنشطة العلمية مما يجعل الطلبة يميلون إلـى   -
 .اختيار األنشطة النظرية 

بأهمية ممارسة األنشطة ومعارضة أولياء أمـور الـبعض لممارسـة     ضعف وعي الطلبة -
كونها قد تضعف تحصيلهم الدراسي وتصرفهم عن االهتمـام بالدراسـة ، ممـا     ، األنشطة

 .اضطر الباحثة إلى بذل المزيد من الجهد في إقناع الطلبة وأولياء األمور 
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  السابعالفصل 

  خالصة البحث ومقترحات
  

  

 . البحثمقترحات  -١-٧

  

 .خالصة البحث باللغة العربية   -٢-٧
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  السابعالفصل 

  هخالصة البحث ومقترحات

  

  مقترحات البحث -١-٧

هميتها وودورها الفاعل في تعليم العلوم وتعلّمهـا  بعد دراسة موضوع األنشطة العلمية الالصفية وأ
وفي ضوء النتائج العلمية التي توصل إليها البحث ، ترى الباحثة ضرورة الوقوف عند عـدد مـن   
المحاور الرئيسة من أجل تطوير واقع األنشطة ودعم دورها في العملية التعليمية وفق المقترحـات  

  : اآلتية 

 باعتبارها اتواإلمكان الوقت من تستحقها التي األهمية وإعطاؤها العلمية باألنشطة االهتمام - ١
 . التعليمية العملية في المهمة العناصر من

ضرورة البدء بإجراء تقييم شامل لواقع األنشطة المدرسية الالصفية بجميع مجاالتها ، وذلك  - ٢
 .لوضع خطط لتطوير هذا الواقع وفق أسس علمية تقوم على دراسة الواقع 

ضرورة نشر الوعي التربوي حول األنشطة العلمية الالصفية وأهمية دورها بالنسبة للطلبة  - ٣
علمياً واجتماعياً ووجدانياً وذلك بالنسبة للجهات التربوية المختصـة ومـديري المـدارس    

 .  والمدرسين إضافة إلى أولياء األمور والطلبة 

مهورية العربية السورية وذلك بعـد  ضرورة إعداد دليل األنشطة المدرسية الالصفية في الج - ٤
يوضح فيه كيفية تخطيط األنشطة االطالع على التجارب العربية و األجنبية في هذا المجال 

 .بما يتناسب مع اإلمكانات المتاحة تنفيذها وآليات وطرق بمجاالتها كافة المدرسية 

ووضع التعليميات الالزمة لقيامها تفعيل دور دوائر األنشطة الالصفية في مديريات التربية  - ٥
 .باإلشراف على مختلف نواحي األنشطة في المدارس بما فيها األنشطة العلمية 

إقامة الدورات التدريبية وورش العمل للمشرفين التربويين ومدرسي العلوم حـول النشـاط    - ٦
 تنوعة تطبيقه وحث الطلبة على االشتراك في برامجه الم –التخطيط له  –العلمي وأهميته 
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االهتمام بتفعيل مناهج النشاط في كليات التربية والتركيز على الجانب التطبيقي ، أي تنفيـذ   - ٧
 .برامج األنشطة العلمية الالصفية 

الطلبة ناسبة مع مستويات تمعلم األحياء لتشمل أنشطة علمية متنوعة ضرورة تطوير كتب  - ٨
 . وتلبي رغباتهم وتشبع ميولهم 

التركيز على دور المدرسة كمركز لألنشطة بمختلف مجاالتها واستثمار فترة الصيف لتطبيق العديد  - ٩
  . من برامج األنشطة في المدارس كافة مما يتيح للطلبة سهولة االشتراك بها ، ومن ثم تفعيل دورها 

ة لهم فـي  تفعيل دور مشرفي األنشطة الالصفية في المدارس وإقامة الدورات التدريبية المكثف - ١٠
 مجال إدارة النشاط المدرسي وتطبيق برامج األنشطة وحث الطلبة على االشتراك بها  

ج  العلوم في المراحل امشاركة المدرسين في إعداد األنشطة العلمية المناسبة لمحتوى منه -١١
 ج االدراسية كافة مما يشجع على تطبيق هذه األنشطة وربطها بالمنه

دية واألدوات والوسائل التعليمية الالزمة لتطبيق األنشـطة  ضرورة توفير اإلمكانات الما -١٢
كبير على ممارسة  على نحوالعلمية الصفية والالصفية في المدرسة ألن هذا الجانب يؤثر 

 .األنشطة وبرامجها المختلفة 

تفعيل برامج األنشطة العلمية التابعة لمنظمة الشبيبة لتشمل األنشطة العلمية في مادة علـم   -١٣
حيث تشرف منظمة شبيبة الثورة على األنشطة الالصفية فـي مرحلـة التعلـيم    األحياء 

 .في هذا المجال   مهمةوهي تقوم بخطوات ) الحلقة الثانية (األساسي 

إجراء الدراسات حول إعداد برامج في األنشطة في المواد الدراسية  كافة للوصول إلـى   -١٤
 .اعليتها برامج علمية يمكن تطبيقها في المدارس بعد اختبار ف
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 : خالصة البحث باللغة العربية  -٢-٧

  :المحاور اآلتية في مشكلة البحث تتلخص 
يس مادة العلوم بما يؤدي إلى رفع مستوى  تحصيل الطلبة وتحقيق رالحاجة إلى تطوير تد: أوالً 

  .مادة علم األحياء اف تدريسأهد
   .ألهميتها بوصفها جزءاً من البرنامج التعليمي،األنشطة العلمية الالصفية نظراً الحاجة إلى تفعيل :ثانياً 
  .لألنشطة الالصفية متنوعة الحاجة إلى إعداد برامج : ثالثاً 
  ضرورة االهتمام باألنشطة في مرحلة التعليم األساسي : رابعاً 
األنشطة العلمية الالصـفية فـي مسـتوى التحصـيل      رثأما " في اإلجابة عن السؤال  ومن ثم

  ؟   "الدراسي في مادة العلوم لدى طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي 
  :وقد هدفت الدراسة إلى

التي تعترض التدريس باسـتخدامها   تصعوباالواقع األنشطة العلمية والالصفية و  تشخيص - ١
  . برنامج األنشطة المقترح عليم األساسي من خالل تطبيق دارس التفي م

علم األحياء  للصف السـابع  مـن   لالصفية في مادة انامج مقترح لألنشطة العلمية إعداد بر - ٢
  .التعليم األساسي مرحلة  

عبر البرنامج المعد من قبـل  (األنشطة العلمية الالصفية العلوم بمشاركة ثر تدريس أ تعرف - ٣
  .المتنوعةبالطرائق العلوم ي للطلبة مع تدريس ل الدراسلتحصيافي ) الباحثة 

خدام األنشـطة العلميـة   ل الطلبة عند التدريس باسـت على تحصير الجنس أثر متغي تعرف - ٤
  .الالصفية 

بي يتـدر لاتجاهات الطلبة في ممارسة األنشطة العلمية الالصفية عبـر البرنـامج ا   تعرف - ٥
  . المقترح

الالصفية في مـدارس  شطة األنامج ير برفي تطوم ي تسهالت من المقترحات ةموعتقديم مج - ٦
 . م األساسي اعتماداً على نتائج البحث يالتعل
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 : وضعت الباحثة مجموعة من األسئلة والفرضيات األهداف السابقة ولتحقيق 

  :أسئلة البحث 

التـي تعتـرض التـدريس باسـتخدامها                 تصعوباالما واقع األنشطة العلمية والالصفية وما  - ١
  ؟تطبيق برنامج األنشطة المقترح عليم األساسي من خالل دارس التفي م

للصـف السـابع                  علـم األحيـاء  لالصـفية فـي مـادة    انامج لألنشطة العلمية بر ما شكل  - ٢
  من مرحلة التعليم األساسي وما محتوى هذا البرنامج ؟

ـ لتحصـي اثر تدريس العلوم بمشاركة األنشطة العلمية الالصفية فـي  أما  - ٣ ي للطلبـة  ل الدراس
  .بالمقارنة مع تدريس العلوم بالطرائق المتنوعة 

  ل الطلبة عند تدريس العلوم بمشاركة األنشطة العلمية الالصفية ؟تحصي تغير الجنس فيما أثر م - ٤

  ؟  الالصفية عبر البرنامج المقترح اتجاهات الطلبة نحو ممارسة األنشطة العلمية ما هي - ٥

 ما المقترحات الالزمة لتطوير برامج األنشطة العلمية الالصفية في مدارس التعليم األساسي ؟ - ٦

  :  ثحالبات يضفر

وعة المجمرجات د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .١
  .القبلي  لتحصيل ا اربتخا يفالضابطة متوسط درجات المجموعة و التجريبية 

وعة المجمرجات د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي   .٢
 .البعديالتحصيل  اربتخافي الضابطة متوسط درجات المجموعة و التجريبية 

رجـات الـذكور   د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٣
  .البعديالتحصيل  اربتخافي ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة التجريبية 

رجـات الـذكور فـي    د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٤
 .التحصيل البعدي اربتخاالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات الذكور في المجموعة الضابطة في 

رجـات اإلنـاث فـي    د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة ذو داللفرق وجد ال ي .٥
 .البعديالتحصيل  اربتخاالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة الضابطة في 
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متوسط درجـة اتجاهـات    نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٦
متوسط درجة اتجاهات المجموعة الضابطة نحو األنشـطة العلميـة    والمجموعة التجريبية 

 .الالصفية في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه  

متوسط درجة اتجاهـات   نيب) ) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٧
متوسط درجة اتجاهات المجموعة الضابطة نحو األنشـطة العلميـة    والمجموعة التجريبية 

 .في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه يعزى إلى برنامج األنشطة العلمية الالصفية لالصفية ا

متوسط درجـة اتجاهـات    نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي .٨
درجة اتجاهات  اإلناث في المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس  طسوالذكور ومت

 .االتجاه يعزى إلى برنامج األنشطة العلمية الالصفية

  : بحثج المنه

  : اعتمدت الباحثة في البحث على المنهجين التجريبي والوصفي التحليلي على النحو اآلتي 

علـى المتغيـر التـابع    ) الجـنس / الطريقة (عند اختبار أثر المتغير المستقل  : ريبيالتجالمنهج  - ١
، حيث قامت الباحثة بتطبيق تجربة استخدام برنامج األنشطة العلمية فـي  ) االتجاهات/التحصيل (

تدريس علم األحياء على طلبة الصف السابع، وتطبيق االختبارات القبلية والبعدية الالزمة الستكمال 
لبيان أثر ممارسة األنشطة العلمية الالصفية في التحصيل الدراسـي فـي مـادة العلـوم     التجربة 

 . واتجاهاتهم نحو مادة العلوم واألنشطة العلمية الالصفية مع دراسة الفروق بين الذكور واإلناث 

عند دراسة البحوث والدراسات واألدبيات التربويـة فـي هـذا     : المنهج الوصفي التحليلي - ٢
برنـامج  ( يف وتحليل المعلومات والبيانات ، كذلك عند إعداد أدوات البحـث المجال وتصن

 .)  االتجاهات  مقياس –االختبار التحصيلي  –األنشطة العلمية 
 

  : عينة البحث 

ـ /   ٣٥/ طالباً وطالبة المجموعة التجريبية وتضـم  ) ١٥٨( بلغ عدد أفراد عينة البحث   اًطالب
المجموعـة  و) ة عين جـالوت للتعلـيم األساسـي    مدرس( طالبةً/    ٤٤/ و ) ثانوية الواقدي(

     طالبـةً /    ٤٣) / مدرسة معاذ بن جبـل للتعلـيم األساسـي   ( اًطالب/  ٣٦/  الضابطة وتضم 
 . )مدرسة عثمان بن عفان للتعليم األساسي(
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  : نتائج البحث 

  :في اآلتي) ٠.٠٥( تلخصت نتائج البحث عند مستوى الداللة

وعة المجمرجات د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة ذو دالل فرقوجد ال ي -١
 . التحصيل القبلي اربتخا يفالضابطة متوسط درجات المجموعة و التجريبية 

وعـة  المجمرجـات  د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ي -٢
ـ تخامتوسط درجات المجموعة التجريبية في الضابطة و  التحصـيل البعـدي لصـالح     ارب

 .المجموعة التجريبية 

رجـات الـذكور   د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي -٣
  .التحصيل البعدي  اربتخاومتوسط درجات اإلناث في المجموعة التجريبية في 

رجات الـذكور فـي   د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ي -٤
التحصـيل   اربتخاالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات الذكور في المجموعة الضابطة في 

 .البعدي لصالح ذكور المجموعة التجريبية 

رجات اإلنـاث فـي   د طسومت نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ي -٥
التحصـيل   اربتخاالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة الضابطة في 

 .البعدي لصالح إناث المجموعة التجريبية  

متوسط درجـة اتجاهـات    نيب) ٠.٠٥(ة إحصائية عند مستوى داللة فرق ذو داللوجد ال ي -٦
تجريبية في في التطبيـق البعـدي   درجة اتجاهات  اإلناث في المجموعة ال طسوالذكور ومت

 .لمقياس االتجاه يعزى إلى برنامج األنشطة العلمية الالصفية 
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  المراجع العربية
 العلـوم  فـي  اإلحصائي التحليل وطرق البحث مناهج:  )١٩٩٦( صادق، وآمال. فؤاد حطب، أبو - ١

 .المصرية األنجلو مكتبة القاهرة، ،٢ط ،واالجتماعية والتربوية النفسية

،            ١،ط SPSSتحليل اإلحصائي للبيانات باسـتخدام برنـامج   ال):٢٠٠٣(أبو عالم ، رجاء محمود  - ٢
 .دار النشر للجامعات ، مصر 

دور المعلم في توظيف النشاط لتطـوير  ) : ٢٠٠٣( اإلدارة العامة لتعليم البنات بالمنطقة الشرقية  - ٣
 .، إدارة التعليم بمحافظة االحساء  أساليب التدريس

فعالية استخدام بعض األنشطة التعليمية  اإلثرائية في تدريس وحدة الفضاء ) : ١٩٩٩(، أمال  أحمد - ٤
الخارجي والكواكب والنجوم في تنمية االبتكارية والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي ، 

 للتربية العلمية ، الجمعية المصرية ١٩٩٩ديسمبر ) : ٤(العدد ) :  ٢(، مجلد  مجلة التربية العلمية

  .مجلة التربية العلمية .، كلية التربية ، جامعة عين شمس 
، ورقة عمل مقدمة ضمن اللقاء  األنشطة الطالبية في الفكر التربوي) : ٢٠٠٥(البلوشي ، يوسف  - ٥

  .، مسقط ، سلطنة عمان  ٢٠٠٥ /٤/ ١٣-١١التربوي الخامس 
اإلثراء والتفكير الناقد دراسة تجريبية على التالميذ المتفوقين بالتعليم ) : ٢٠٠٥(بهجت ، رفعت  - ٦

عوامل تشجيع طالب المرحلة ): ٢٠٠١(، عالم الكتب ، القاهرة الثبيتي ، ضيف اهللا ٢، طاالبتدائي 
مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم التربويـة    المتوسطة للمشاركة في األنشطة المدرسية الالصفية، 

  ٢٠٠١-ربيع الثاني) :٢(العدد): ١٣(المجلد واالنسانية،واالجتماعية 

درجة فاعلية األنشطة العلمية غير الصفية في تحقيق أهداف العلـوم  ) : ٢٠٠٦(الثقفي ، فؤاد ،  - ٧
، دراسة تكميلية لنيل درجـة   للمرحلة المتوسطة من وجهتي نظر المشرفين التربويين والمعلمين

  . ، جامعة أم القرى ، كلية التربية  الماجستير في المناهج وطرق التدريس
 ، دار النهضة العربية ، لبنان  معجم مصطلحات التربية والتعليم):٢٠٠٥(جرجس ،جرجس - ٨

درجة تحقيق النشاطات الالصفية الموجهة ألهدافها التربوية فـي المـدراس   ) :  ٢٠٠١(جعنيني ، نعيم  - ٩
) : ١(العـدد  ) :١٧(، المجلـد  جامعة دمشق مجلةالثانوية الرسمية في األردن من وجهة نظر معلميها ، 

   ١ – ١٧٥ص
ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء السـنوي  ورقة عمل حول النشاط الطالبي ، ) : ٢٠٠١(الحربي ، عبداهللا  - ١٠

 ، جامعة الملك سعود  ٢٠٠١مايو  ٣- ١) جستن(التاسع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 
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دليل المناشط الثقافية والتربويـة غيـر الصـفية    ) : ١٩٨٤(شحاته، حسن _ خاطر، محمود رشدي  - ١١
 .، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،إدارة التربية ، تونسبالمدارس الثانوية في الوطن العربي

مدى وعي المعلمين بدور األنشطة العلمية في تحصيل تالميـذ  ) : ٢٠٠٣(الخطيب، علم الدين  -١٢
): ١(العـدد  ) : ١٩(، المجلد مجلة كلية التربيةالمرحلة األساسية الوسطى في منطقة الخليل ، 

 . ، جامعة أسيوط   ٢٠٠٣يناير ) : ٢(الجزء 

اط المدرسي في المرحلة الثانوية بمدينة دراسة تحليلية عن واقع النش): ١٩٩٥(الدايل ، خالد  -١٣
  بحث ماجستير غيـر منشور، جامعة الملك سعود، كلية التربية،  الرياض

  . ، دار المعارف  ٢، ط أساسيات تدريس العلوم) : ١٩٩٧(الدمرداش ، صبري  -١٤
االتجاهات نحو النشاط المدرسي لدى عينة مـن مـديري المـدارس    ) : ٢٠٠١(الدميخي ، عبد اهللا  - ١٥

  ،دراسة لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى،كلية التربية قسم علم النفس رشدي الطالب المعلمينوم
مذكرة لمراقبة األنشطة المدرسية ولألقسام التابعة لها،وزارة التربيـة  ) : ٢٠٠٦(الدوسري، هيا -١٦

 ،إدارة األنشطة التربوية، األحمدي، الكويت

لألنشطة الالصفية في العلـوم لتنميـة الـوعي     فاعلية برنامج) :  ٢٠٠٥(رضوان ، ايزيس  -١٧
، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، المؤتمر العلمي التاسع  المائي لدى تالميذ التعليم األساسي

 معوقات التربية العلمية في الوطن العربي التشخيص والحلول ، كلية التربية ،جامعة عين شمس 

ـ ا ):١٩٩٣(سن ح يكرف،  نريا -١٨ ـ : ط المدرسـي  النش                  ،  ٤، طيقاتـه تطب -دافـه أه – هأسس
 م الكتب، القاهرة لاع

  ، عماندار الشروق، ١ط،االتجاهات والميول العلمية في تدريس العلوم):١٩٨٨(زيتون ،عايش  -١٩
  .، دار الشروق ،عمان  أساليب تدريس العلوم) :  ١٩٩٩(زيتون ، عايش محمود  -٢٠
 ، دارالثقافة ،عمان موسوعة الصحافة والنشاطات المدرسية): ٢٠٠٤(سالمة ، ياسر - ٢١

دور األنشطة التعليمية اإلثرائية  في تنمية بعض عمليـات العلـم   ) :  ٢٠٠٦(سليمان ، ماجدة  -٢٢
،  مجلة التربية العلميةوالتحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة العلوم ، 

  .، كلية التربية ،جامعة عين شمس  ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ) ٣(العدد ) :  ٩(مجلد 
غدير زيزفون . ، ت تعليم العلوم لجميع األطفال) : ١٩٩٨(مارتين،رالف _ سيكستون ، كولين  -٢٣

تربية ، المركز إدارة ال/ عبداهللا خطابية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم_هاشم ابراهيم _
  العربي للتعريب والتأليف والنشر ، دمشق
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ورقة عمل حول األندية العلمية المدرسية ، وزارة المعارف، اإلدارة ): ٢٠٠١(السيود ، عبد اهللا  -٢٤
ورقة عمل مقدمة إلى اللقـاء السـنوي التاسـع للجمعيـة     العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، 

 ، جامعة الملك سعود  ٢٠٠١مايو  ٣-١) جستن(السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

 القياس والتقويم في التربية والتعليم ، دار الكتاب الحديث، القاهرة ) : ٢٠٠٢(الصراف، قاسم علي  - ٢٥

ح من األنشطة التعليمية المصاحبة في رفـع  فاعلية برنامج مقتر) : ٢٠٠٤(سمعان ، سوسن   -٢٦
رسالة ماجستير ، كلية ،  مستوى تحصيل طلبة الصف الثاني االعدادي في مادة اللغة الفرنسية

 التربية ، جامعة دمشق

أثر ممارسة األنشطة البيئية الحرة على تنمية الوعي البيئـي لتالميـذ   ) ٢٠٠٣(الشافعي ، سنية  -٢٧
، الجمعية المصرية للتربيـة  ) ٢(العدد ) :  ٦(، مجلد  التربية العلمية، مجلة المرحلة االبتدائية 

  .، كلية التربية ، جامعة عين شمس  العلمية 
،الـدار   ١مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقـه، ط : النشاط المدرسي ) : ١٩٩٠(شحاتة، حسن  -٢٨

  .المصرية اللبنانية، القاهرة 
، منشورات جامعة دمشق ،  ٢، ط لوم الطبيعيةطرائق التدريس الع) : ١٩٩٩(الشهابي ، صالح  -٢٩

  .كلية التربية ، جامعة دمشق 
،  مكانة المناشطة اللغوية غير الصفية في تعلم اللغة العربية) : ١٩٨٦(طالب ، محمد حسني  -٣٠

 .، كلية التربية ، جامعة دمشق  غير منشورةرسالة ماجستير 

وظائفه، ورقة عمل مقدمة -مجاالته-النشاط المدرسي ماهيته):٢٠٠١(الطويرقي ، سالم عبد اهللا  -٣١
،  ٢٠٠١مايو  ٣-١) جستن(إلى اللقاء السنوي التاسع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

 جامعة الملك سعود 

،  ي تصميمها وتقويمهااألنشطة التعليمية ودور المشرق والمعلم ف) : ٢٠٠٥(الفراجي ، هادي  -٣٢
  .، مسقط  ٢٠٠٥ /٤/ ١٣-١١اللقاء التربوي الخامس 

، دار ١، ط االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم) : ٢٠٠١(عبد السالم ، عبد السالم مصطفى  -٣٣
  .الفكر العربي ، القاهرة 

ـ وبيرية المطد، م فتهاية العامة وفلسبترال:  )١٩٧٤(نبيه  عد ؛ قطايا ،و،  اهللا عبد -٣٤  اتع
  . ب المدرسية ، وزارة التربية ، دمشق تكلوا

 ، دار صفاء ،عمان١، ط األنشطة اإلبداعية لألطفالجميل ،) :٢٠٠٥(عبد المجيد  -٣٥

،  ٦البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ط) : ١٩٩٨(عدس، عبد الرحمن _ عبيدات ، ذوقان  -٣٦
 .دار الفكر ، عمان 
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التربيـة ،   وزارة،  التربويـة  العملية فى التربوية ودورها األنشطة) : ٢٠٠٨( لعجمي، فالحا -٣٧
 التعليمية الجهراء منطقة

 ، دار الفكر العربي ،القاهرة  التربية العلمية وتدريس العلوم): ٢٠٠٢(علي، محمد السيد  -٣٨

فاعلية برنامج مقترح لتضمين المفاهيم البيئية في مناهج ) : ٢٠٠٣(العمارين ، يحيى عوض  -٣٩
،رسالة دكتوراه غير منشورة ، بالمرحلة اإلعدادية في الجمهورية العربية السوريةعلم األحياء 

 كلية التربية، جامعة دمشق 

  ، دار المعارف  تدريس العلوم والتربية العلمية): ١٩٨٧(الديب ، فتحي _ عميرة ، ابراهيم  -٤٠
تب التربية ك، م فية ونوادي العلومصلر اغية طة العلميشألنا): ١٩٩٨(هيم بسيوني اابر ة ،رعمي -٤١

  .   ، الرياضالعربي لدول الخليج 
النشاط الطالبي، مفهومه وتصنيفاته وضوابطه ومكانـه  : ) ٢٠٠٢(عميرة ، ابراهيم بسيوني،  -٤٢

، ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء السنوي التاسع للجمعيـة  من المنهج المدرسي وأهدافه التربوية 
 ، جامعة الملك سعود  ٢٠٠١مايو  ٣-١) جستن(السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن ) :  ٢٠٠١(العنزي ، منزل عمران  -٤٣
، رسالة مقدمة للحصول على  النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض

  للعلوم األمنية  عة نايف العربيةدرجة الماجستير بقسم العلوم االجتماعية ، جام
 )الطالبات فرع (القرى أم بجامعة الطالبية األنشطة برامج تفعيل) : ٢٠٠١( عزيزة ، العيدروس -٤٤

): ١٩(المجلـد  مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واالنسانية،مقترح ،  تصور
  ٢٠٠٧-ذو الحجة) :١(العدد

واقع األنشطة التربوية وأثرها على التحصـيل  ) : ٢٠٠٤(الجابري ، ريا  -العيسري ، عامر  -٤٥
 وزارة التربية والتعليم ، مسقط  الدراسي للطالب من وجهة نظر الطالب والمعلمين ، 

 مشرفي نظر وجهة من الالصفي العلمي النشاط جماعة برامج تنفيذ) :  ٢٠٠٥ (، حامد  الغامدي -٤٦

العلـوم ،   تدريس وطرق مناهج في الماجستير درجة لنيل تكميلية دراسة،  العلمي النشاط جماعة
 . جامعة أم القرى ، كلية التربية 

األنشطة الالصفية الواقـع  ) : ٢٠٠٣(العامري ، علي حسين ، وآخرون  - القحطاني ،عبد الرحمن  - ٤٧
  .عارف ، المملكة العربية السعودية ي المدارس الخامسة عشر، وزارة الم، دورة مديروالمأمول 

 .، دار المطبوعات الجديدة  األساسيات في تدريس العلوم) :  ١٩٨١(قالدة ، فؤاد سليمان  -٤٨
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التوصيات المتوقعة والغائبة لبحوث ودراسات اللقاء السنوي العلمـي  ) : ٢٠٠١(قنديل ، يس  -٤٩
ورقة عمل مقدمـة  ،  التاسع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية حول النشاط الطالبي

،  ٢٠٠١مايو  ٣-١) جستن(لقاء السنوي التاسع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية إلى ال
 جامعة الملك سعود

                        ، منشـورات جامعـة دمشـق ،     األنشطة المدرسية ) : ٢٠٠٥(المطلق، فرح _ كنعان ،أحمد  -٥٠
 .كلية التربية 

عجم المصطلحات التربوية المعرفة فـي المنـاهج   م) :  ١٩٩٩(اللقاني ، أحمد ، الحمل ، علي  -٥١
  .، عالم الكتب ، القاهرة  ٢، طوطرق التدريس

االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية ): ٢٠٠٢(سليمان ، أمين علي _ مراد ، صالح أحمد  -٥٢
  .، خطوات إعدادها وخصائصها ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة والتربوية

المناهج التربوية الحديثـة ، مفاهيمهـا ،   ) :٢٠٠٠(، محمد محمود الحيلة _ مرعي ، توفيق  -٥٣
  .، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ١، ط عناصرها ، أسسها ، عملياتها

  . شروق ، عمان لر اا، د١، طومس العليدرترق ط) : ٢٠٠١(د خليفة ع، س رمقالم -٥٤

، ورقة عمل مقدمة إلـى   النشاط المدرسي وسبل تطويره في مدارسنا) : ٢٠٠١(مال ، محمد  -٥٥
،  ٢٠٠١مـايو   ٣-١) جستن(اللقاء السنوي التاسع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

 جامعة الملك سعود 

 . رياضل، ا ط المدرسي المنهجي والالمنهجيالنشا) : ١٩٩٦(صالح  مدمح، المنيف  -٥٦

ق وأساليب واسـتراتيجيات  طر) : ٢٠٠٣(راشد ، علي _ عبد الهادي ، منى _ النجدي ، أحمد  -٥٧
  ، دار الفكر العربي ، القاهرة  ١،، ط حديثة في تدريس العلوم

، ورقة  دور النشاط المدرسي في التحصيل الدراسي:  )٢٠٠٥(النصار ، صالح عبد العزيز ،  -٥٨
، اإلدارة العامة لنشاط الطالبات " النشاط تربية وتعليم"عمل منشورة ضمن أعمال اللقاء التربوي 

 ،الرياض ١٢/٥/١٤٢٨-١٠، 

 عمان،  دار الفرقان  ، ٦ط ،علم النفس التربوي) :١٩٩٣(، نشواتي، عبد المجيد - ٥٩

بالصف األول االعدادي وأثرها أنشطة اتراثية في العلوم للتالميذ المتفوقين ): ١٩٩٨(نوبي ، ناهد  - ٦٠
) :  ١(، مجلـد   مجلة التربية العلميـة على اكتسابهم بعض جوانب التعلم واالستدالل المنطقي ، 

  .جامعة عين شمس  –، كلية التربية  ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ) ٣(العدد 

وزارة المعارف،دورة مديري المـدارس  األنشطة الالصفية الواقع والمأمول،):٢٠٠٠(النوح ،  -٦١
 .الخامسة عشرة،المملكة العربية السعودية 
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 ، إدارة التخطيط والمتابعة ، الكويت  مشروع إنشاء مراكز النشاط) : ١٩٨٢(وزارة التربية  - ٦٢

،  اإلدارة العامــة  االبتدائيـة دليل األنشطة الطالبية في المرحلـة  :  )١٩٩٨(وزارة التربية  -٦٣
 .للنشـاط الطالبي ، الرياض 
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 المقدمة 

إن عالم اليوم هو عالم التقدم العلمي واالنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي وهو العالم الذي يشهد تغيرات 
تعد فيه  عالم بداع، اإلفكر والعلم وعالم ال حضارية سماتها التجديد والتحديث المبني على العلم والتكنولوجيا

دور التربية مقتصراً على تزويد المتعلمين بالثقافة والعلوم  التنمية، فلم يعد القوى البشرية من أهم عوامل
تهتم بإعداد األجيال لتحمل مسؤولياتهم األساسية ، ولم تعد التربية من أجل الحياة ، بل هي الحياة نفسها ، 

تطـور المستمر في جميع ميادين الحياة ولم تعد المدرسة تجاه  أنفسهم ، وأسرهم ، وأوطانهم ، لمواكبة ال
مكانا يجتمع فيه الطلبة للتحصيل الدراسي فقط ، بل هي مجتمع صغير يتفاعلون فيه يتأثرون ويؤثرون ، 

مها هسي من أرومتنوعة، ولعل النشاط المد دةدمتع جدهانأدوات المدرسة في هذه المهمة  لىإنظر لباو
ى وحت اقه بالمدرسةتحمنذ الب ئز التربية الحديثة الذي تتشكل فيه شخصية الطالاكرأحد " لكشفهو ي.. 
فقد أصبح ينظر إلى األنشطة المدرسية على أنها مكون أساسي ) ١١٧، ١٩٩٦المنيف، " ( منهارجه تخ

هي جزء من العملية التربوية، موجهة ومخططة وهادفة تتجاوز رتابة  ومن ثممن مكونات المنهج ، 
وقد أجمع التربويون وصناع السياسات التربوية ) ١٣،٢٠٠٥كنعان،(التعليم في الصف الدراسي 

ليات المجتمع على أهمية الدور الذي تقوم به برامج النشاط في تطوير تحصيل الطلبة وصقل عوفا
ز الموهبة وتدعم احترام الطالب لذاته ، وتساعد في بناء الجانب النفسي فاألنشطة تعز ،  شخصياتهم

واالجتماعي والقيمي والجمالي والحركي عند إنسان المستقبل ، فهي جزء مهم ومتمم للبرنامج األكاديمي 
  .الذي يهدف إلى بناء الجانب المعرفي 

كمـا  وتطبيقاتها في كل مجاالت الحيـاة   كما تعد العلوم من المواد الدراسية األساسية التي لها أهميتها
تعد مساعدة التالميذ " تسهم دراستها في تنمية القدرات العليا من التفكير وتشبع الحاجات التعليمية ،  و

على اكتساب مهارات وعمليات العلم من األهداف الرئيسة لالتجاه العلمي المعاصر لتدريس العلـوم ،  
 تدريس العلوم مبسطاً متوافقاً مع البيئة المحيطـة وأكثـر إقناعـاً   ومن خالل األنشطة التعليمية يصبح 

،إضافة إلى أن استخدام األنشطة في التدريس بصورة مقصودة يساعد على تدعيم الطلبة أثناء نمـوهم  
قدراتهم ،وقادرين على طلب المساعدة من اآلخرين حين الحاجة  مفكرين مستقلين واثقين منبوصفهم 
بعد أن أصبح العالم من حولنا ساحة واسعة متدفقة  وال سيماسهولة تذكر المعلومة  على إضافةإليها ، 

بالمعلومات الجديدة في كل لحظة ، فلم يعد التعليم مجرد عملية تلقينية مملة يمر بها التالميذ ، بل على 
األمـر  )٦، ٢٠٠٦سـليمان، (نهائية تستمر مدى الحياة  العكس أصبح واضحاً أن عملية التعلم عملية ال

الذي يستدعي حاجة الطلبة إلى خبرات حسية مباشرة عند تدريس المعارف والمعلومـات واألنشـطة   
فر لـدى الطالـب   االمدرسية تساعد على توفير هذه الخبرات حتى يزداد ووضوح المعارف وحتى يتو

               ،غزاهـا  رصيد كاف لفهمها وتمثلها ، فالدراسة النظرية تحتاج إلى أساس واقعي ليـزداد معناهـا وم  
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 كما أن الخبرة الذاتية والممارسة والنشاط ييسر للطالب تعلم الكثير من المهارات واالتجاهات التـي ال 
  )٣٦،١٩٩٠شحاتة، (يمكن أن يتحقق لهم عن طريق الدراسة النظرية وحدها 

ى اكتساب الطالب فالعلم ليس علماً ما لم يصطحب بالتجربة والعمل المخبري ،وهذه األنشطة تسعى إل
لمعرفة العلمية التعليمية وتنمية التفكير العلمي واكتساب طرق العلم وعملياتـه وتنميـة االتجاهـات    ا

               .)٦٩١،٢٠٠٣الخطيـب ، (كمـا تسـعى إلـى تكـوين المهـارات العلميـة المناسـبة         والميول ،
فهـي  ، أفضـل  على نحو والنشاطات العلمية تمهد السبيل لتلبية حاجات الطلبة العقلية وميولهم العلمية 

كما تؤكد على مهارات وعمليـات   تعمل على توليد مشكالت وأسئلة علمية جديدة لتقصيها واكتشافها ،
ره باإلنجاز واحترامـه  العلم وطرقه واستمرارية التعليم الذاتي وبناء المتعلم من حيث ثقته بنفسه وشعو

  ) ١٨،١٩٩٩زيتون ، (لذاته وزيادة مستوى طموحه 
بوصفها  ،واستناداً إلى ما سبق  وانطالقاً من الحاجة إلى تفعيل األنشطة العلمية الالصفية نظراً ألهميتها

ن تتحقق ثير من المهارات واالتجاهات التي ال يمكن أعلّم الكجزءاً من البرنامج التعليمي ييسر للتالميذ ت
موجهة ، لهم عن طريق الدراسة النظرية وحدها ، ومن الحاجة إلى برامج لألنشطة العلمية الالصفية 

دراسة األنشطة العلمية الالصفية وبيان  ملمدرسي العلوم في المراحل كافة ، وجدت الباحثة أنه من المه
اسي للوقوف على نحو علمي عنـد  الحلقة الثانية من التعليم األسفي  أثرها في مستوى تحصيل الطلبة 

ألنه أحد المخرجات التعليمية األكثر تميزاً واهتماماً ، ها وقد أخذت التحصيل في الحسبان ردورها وأث
من قبل المربين والمجتمع ، وحيث إن النشاط له مضمون وله خطة يسير عليها ولـه هـدف يسـعى    

يق الهدف  المراد بلوغه ، حيث ال بد مـن  لتحقيقه وهو  بحاجة إلى تقويم لمعرفة مدى نجاحه في تح
اختيار األنشطة في ضوء األهداف قامت الباحثة بتصميم برنامج تدريسي مـدعم باألنشـطة العلميـة    

ة على نحو منهجي و تقصي أثرها في تحصيل الطلبة ، وقـد  ية لتنفيذ األنشطة العلمادأالالصفية يكون 
جية محددة ترمي إلى تحقيق الهدف األساسي منه و هو نظم محتواه و اختيرت طرائقه  و أنشطته بمنه

ـ  هـا لخالبيان أثر األنشطة العلمية الالصفية في تمثل العلوم الطبيعية ، حيث يتمكن التالميذ مـن   ن م
في اإلدراك الواعي والتفكيـر فـي    ودهات علمية تباديهم اتجل ما يولدم الفعلية للنشاط العلمي لممارسةا
  . ) ٥٠، ٢٠٠١،مالمقر(يه ف بم ويحبالعلمية، وهذا يشكّل سبباً ييسر التعلّمشكالت والمواقف لا

  :كما روعي عند إعداد البرنامج 
  .أهداف تدريس مادة علم األحياء في الحلقة الثانية من التعليم األساسي  �
صياغة األنشطة المقترحة بأسلوب يتناسب مع خصائص النمو ومستوى الطلبة في الصف السابع  �

 ليم األساسي من التع

 تنوع أساليب تصميم األنشطة المقترحة  �
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 :األنشطة العلمية الالصفية :  أوالً

من الممارسات العملية التي يمارسـها التلميـذ خـارج الصـف      ةعومجميقصد باألنشطة العلمية الالصفية 
ـ  لصف ا لخاد ا التلميذهيلحصل عي الي إلى تحقيق بعض األهداف التي مرتو ،يسالدرا  نمالدراسـي وتتض

  ) .١٩، ١٩٩٦،  فينملا()الخ ....برامج علمية  متابعة –وسائل تصنيع  –ملية عروض ع –عينات  عمج(
 اعتمـدت  فقـد  العلوم تدريس في استخدامها يمكن التي التعليمية العلمية األنشطة وتنوع لتعدد ونظراً

 حجرة خارج الطلبة مع تنفّذ أن يمكن التي التعليمية العلمية األنشطة من مجموعة على الحالية الدراسة
 جانـب  إلى ، الحي في او الحاسوب، قاعة  ، المدرسة مكتبة ، المدرسة حديقة ، المخبر مثل الدراسة
 اإلمكانـات  مـن  مجموعة تتطلب إنها حيث الصف داخل تمارس أن يمكن التي األنشطة من مجموعة

 ظروف بسبب الصف حجرة في وتطبيقها تحضيرها يتم أن يمكن ولكن  الصف في أصال فرةامتو غير
 عمليـات  وتنمية التفكير إلثارة الفرصة ئيهي األنشطة بهذه الطلبة قيام نإ حيث البحث برنامج تطبيق
 . ومهاراته العلم

و بعد االطالع على العديد من الدراسات السـابقة التـي تناولـت موضـوع األنشـطة المدرسـية                     
على نحو  Out-of-School Time programsوبرامج األنشطة خارج المدرسة ) والالصفيةالصفية (

عام ، واألنشطة العلمية على نحو خاص وبعد مراجعة العديد من أدلة وبرامج النشاط العربية واألجنبية 
طلبـة فيهـا    قامت الباحثة بإعداد قائمة مبدئية باألنشطة العلمية التي تتوقع إمكانية تطبيقها ومشاركة ال

وتأثيرها اإليجابي في تحصيلهم العلمي ، إضافة إلى الجوانب التي ذكرت سابقاً مـن خـالل طرائـق    
  : التدريس المتبعة في البرنامج  وكانت األنشطة كاآلتي

  
 : األنشطة المقترحة في برنامج األنشطة العلمية 

 .استخدام البرمجيات الحاسوبية العلمية  _

 .)   web quest/ويب كويست( عبر االنترنيت للحصول على المعلوماتالقيام برحلة معرفية  _

 .العلمية الوثائقية  التلفازيةمتابعة ومناقشة البرامج /مشاهدة أفالم علمية ناطقة  _

 .تفيذ  التجارب العلمية  _

 .جمع وتصنيف عينات نباتية _

 .استنبات البذور النباتية  _

 .الرحالت العلمية  _

 .المعارض العلمية  _
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 .المسابقات العلمية في الصف الواحد وبين الصفوف _

 .قراءة الكتب والمجالت وتلخيص بعض الموضوعات  _

 .صنع بعض المجسمات واألشكال ألجزاء من النبات  _

 .المشاركة في إعداد لوحات اإليضاح العلمية _

 .إعداد مجالت وملصقات علمية  _

              .األلعاب العلمية  _

االستماع إلى تمثيلية علمية مسجلة أو تمثّل فعالً عن أحد العمليات أو الظواهر العلميـة وإجـراء    _
 .مناقشة حولها أو االشتراك في تمثيلية علمية 

 .النادي العلمي المدرسي/ إنشاء ركن العلوم في الصف _

معلومات العلميـة ، وأحـدث   وهو دفتر يقوم الطلبة فيه بجمع ال(إعداد دفتر النشاط العلمي من قبل الطلبة  _
االكتشافات العلمية والصور والرسومات وغيرها من المعلومات وتنظيمها وتنسـيقها وعرضـها علـى    

 .)زمالئهم ومشاركتهم بالمعلومات الواردة فيه خالل الدروس 

 .استخدام الموسوعات العلمية  _

 .إعداد بحوث علمية حول العديد من المواضيع المرتبطة بمحتوى البرنامج  _

 .المشاركة في المعرض المدرسي لألنشطة العلمية  _

 .تصميم عروض على الحاسب حول موضوعات البرنامج  _

 .العناية بحديقة المدرسة وزراعة بعض النباتات فيها  _

 .المشاركة في تقديم دروس البرنامج  _

 .التعليمية  استخدام الحقائب _

 .إقامة حلقات بحث والندوات  _
  

  األهداف العامة للبرنامج: ثانياَ 
ل ، و ذلك ليتم فـي ضـوئها اختيـار المحتـوى  وتحديـد      اعتعد األهداف أساس كل برنامج تدريسي ف
وضوح هذه األهداف ودقتها ضماناً لتوجيه البرنامج بطريقـة   يعدالممارسات و إجراءات التطبيق  ، حيث 

  .تحقيق الغاية المنشودة منه  ومن ثمعلمية منظّمة 
و قد وضعت الباحثة مجموعة من األهداف التربوية تتعلق بالبرنامج المصمم ، و تم اشتقاق هذه األهداف 

زارة التربية في الجمهورية العربية السورية استنادا إلى األهداف العامة لمادة العلوم و المقررة من قبل و
مادة علم األحياء   وال سيما، و اعتماداً على العديد من المراجع التي تناولت أهداف تدريس المواد العلمية 

 .بما يتناسب واألنشطة المقترحة في البرنامج 
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 :األهداف المعرفية  -أوالً 

 .تفسير البيانات المستمدة من التجارب العلمية  -١

 .القدرة على استخالص االستنتاجات وصياغتها  -٢

 .تطبيق المفاهيم والمبادئ والتعميمات العلمية على مواقف علمية جديدة  -٣

  .تعرف النباتات و بنيتها و أجزائها و وظائف كل منها ،و الطرق الصحيحة في التعامل معها والحفاظ عليها - ٤
 وأجزائها وعملياتها المختلفة القدرة على التمييز والمقارنة بين الكائنات الحية  - ٥

 تفسير الرسوم ذات العالقة بالمعرفة العلمية استيعاب الحقائق والمبادئ العلمية  - ٦

 كتابة التقارير العلمية عن نتائج التجارب العلمية  -٧

 .مناقشة وبيان الرأي في البرامج و األنشطة و المقاالت العلمية   -٨

 .و أثرها على المجتمع  تعرف الجهود التي بذلت في مجال علم النبات - ٩

 .ربط المفاهيم العلمية بخبرات الطالب السابقة وبظروف البيئة التي يعيش فيها   - ١٠

 .تنمية الوعي البيئي  - ١١

  :األهداف الوجدانية -ثانياً
 تنمية االتجاهات العلمية لدى الطلبة من خالل األنشطة العلمية الالصفية  -١

  .تقدير دور العلماء بصفة عامة و العلماء العرب بصفة خاصة  -٢
  .المحافظة على البيئة و مواردها  تنمية اتجاهات نحو -٣
 .تعويد الطلبة ترشيد استهالك الموارد و الخدمات و الطاقات المتاحة و المحافظة على الملكية العامة - ٤

  .إكساب المرونة في التفكير العلمي و تقبل رأي اآلخرين و المناقشة بروح واعية  - ٥
 تنمية االتجاهات االيجابية نحو استخدام األسلوب العلمي في البحث و االستقصاء مما ينمي التفكير العلمي  - ٦

 .تنمية القدرة على طرح األسئلة والمناقشة خالل تنفيذ األنشطة  -٧

 .المشاركة في األنشطة العلمية المختلفة واالستمتاع بتنفيذها  -٨

 دفتـر  إعداد-العينات جمع-نترنتاال شبكة على البحث( إضافية علمية ألنشطة بالتخطيط المبادرة -٩
 .  ) العلمية والمقاالت الصور جمع – النشاط

 .االهتمام بالعمل المخبري ونشاطاته العلمية المرافق  - ١٠

  :األهداف المهارية -ثالثاً
إن المهارات العلمية التي يسعى تدريس العلوم لتحقيقها في المجال النفسحركي لألهداف التربوية يمكن 

  :أن تقع تحت ثالثة أنواع بوجه عام وهي 
 . )يدوية ( مهارت عملية  �

 .مهارات تعليمية تعلمية  �

 .)١٠٨، ١٩٩٩زيتون ،(مهارات اجتماعية   �



137 

  

  :يهدف إلى ومن هنا فإن البرنامج
 ...).أدوات التشريح  –المجهر (استخدام الطلبة لألجهزة واألدوات العلمية والتعامل معها  -١

 .النشاطات العلمية عملياً ومخبرياًإجراء التجارب و -٢

 .إعداد وتصنيع بعض الوسائل التعليمية المناسبة  -٣

  .لخإ..…التصنيفتنمية المهارات و عمليات العلم األساسية مثل المالحظة و القياس و  -٤
توجيه الطلبة إلى القراءات العلمية الخارجية واستخدام المراجع العلمية وتنميـة مهـاراتهم فـي      -٥

              الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة و فهمها و تفسيرها و إعادة تنظيمهـا و توظيفهـا    
  .يها و اختيار المراجع والمصادر العلمية وتحديد المادة العلمية ف

 –شبكة االنترنت –المكتبة (تنمية مهارات الطلبة في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة  -٦
  ).  التلفازيةالبرامج –المراكز الثقافية 

 .اكتساب الطلبة مهارات االتصال والتواصل العلمي والعمل ضمن الجماعة والتفاعل مع بعضهم - ٧

  .ابتكاريه تدريب الطلبة على حل المشكالت البسيطة بطرق -٨
  .تنمية مهارات التعلم الذاتي تحقيقا لعمليات التعلم المستمر  -٩

تدريب الطلبة على التطبيقات العملية للمعلومات و المفاهيم التي يدرسونها بما يعينهم على حسن  - ١٠
   .التعامل مع البيئة

 .استخدام اإلجراءات التجريبية المناسبة في إيجاد الحلول للمشكالت   - ١١

  وى البرنامج محت:  ثالثاً
اختارت الباحثة كتاب علم األحياء واألرض للصف السابع ، ويتضمن هذا الكتاب والمقرر من وزارة 

  :عدداً من المحاور التعليمية وهي   ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥التربية في العام الدراسي 
  .المجهر ودراسة عملية للخاليا 

  .) الزهرية والالزهرية(النباتات 
  .الفطريات 
  . والفيروساتالجراثيم 

  .الصحة والمرض 
  .) غير الحية –الحية (العوامل البيئية 

  :ألهمية هذا الموضوع حيث إنه "   النباتات الزهرية" واختارت الباحثة وحدة 
 .يمكن من خاللها تطبيق العديد من األنشطة المتنوعة من قبل المتعلمين  - 

ودراسته تسـاعد  ) الوظائف الحيوية  –ة األجزاء الرئيس(النباتات من حيث يتناول هذا الموضوع  - 
 .في المجال الوجداني  ال سيمافي تحقيق العديد من أهداف البرنامج في المجاالت الثالثة و
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ـ "  النباتات الزهرية"تتناول الوحدة التدريسية موضوع  ة والوظـائف  من حيث الشكل واألجزاء الرئيس
  :  اآلتيةالحيوية وتتوزع على الدروس 

 .ض النباتات الزهرية استعراض بع -١

 .دراسة عملية لنبات زهري  -٢

 .الجذور  -٣

 .السوق  -٤

 .األوراق -٥

  ).االمتصاص والنقل (تغذية النباتات الزهرية -٦

 .التركيب الضوئي  -٧

 .النتح –التنفّس  -٨

 .التكاثر الجنسي عند النباتات الزهرية  -٩

 .الثمرة –اإلخصاب -التأبير  - ١٠

 .البذور واالنتاش - ١١

  النباتات الزهريةالتكاثر الالجنسي عند  - ١٢

  طرائق التدريس المعتمدة في البرنامج: رابعاُ 

بما أن تدريس أي فرع من فروع المعرفة يجب أن يعكس طبيعته وبنيته وطرائقه وعملياته كان مـن  
الالزم تحديد طرائق تدريس هذا البرنامج والتي ترتبط بالضرورة بأهدافه فقد اعتمدت الباحثـة فـي   

،       مج البرنامج على تنوع طرائق التدريس وذلك لكي تتكامل معها  األنشـطة المقترحـة فـي البرنـا    
بوجه فمن الصعب أن نتبع طريقة مثلى تصلح لتحقيق جميع األهداف المرجوة من تدريس مادة العلوم 

  .خاصبوجه  عام وأهداف تدريس البرنامج المقترح
  :ق واألساليب والوسائل في تدريس العلوم نجدها  تتركز في ثالث استراتيجياتائومهما اختلفت الطر

  . تركز على المعلم: األولى
  . تركز على المتعلم :الثانية 
  . التفاعل المشترك بين الطالب والمعلم في العملية التعليمية التعلمية:الثالثة 

 النشاطات في الطلبة مشاركة على انتركز امكونه ، والثالثة الثانية نباالستراتيجيتي الباحثة اهتمت وقد
  :  ومنها متعددة المعتمدة قائالطر فكانت المقترح البرنامج أهداف مع بذلك مءتتال و المتنوعة

–طريقة حل المشكالت  –طريقة االكتشاف واالستقصاء - طريقة العصف الذهني  –طريقة التعلم التعاوني 
  .والمناقشة وأحياناً المحاضرة –الذاتية –الطريقة السمعية –الرحالت الميدانية –العروض العملية –

وقد تنوعت أساليب التمهيد للدروس فقد اعتمدت الباحثة أنشطة يقـوم بهـا الطلبـة حيـث يقومـون      
  : بتحضيرها وعرضها على زمالئهم في بداية كل حصة مثل 

  ماذا تعرف عن؟ · 
  ) والتي يصعب على البعض معرفتهاالمهمة طرح بعض األسئلة والعلمية (هل تقبل التحدي · 
  آخر خبر  -  العلمية نشرة األخبار· 
  .....)جهاز  –عضو –كائن حي (من المتحدث وعم يتحدث · 
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  .اخترت لك.. قرأت لك · 
   :إضافة إلى األنشطة التي يقوم المدرس بتنفيذها للتمهيد لمحتوى الدرس مثل 

  .أفالم · 
  ... برنامج بالحاسبعرض · 
  .)ألعاب - امتحان كتابي–مسابقة وهدايا (مفاجآت · 

  

 مصادر التعليم و التعلم : خامساً 

التعلم لتوضـيح فكـرة    و مصادر التعليم حتى تتمكن الباحثة من تقديم األنشطة للطلبة اعتمدت بعض
وسائل الـتعلم الحديثـة    تاالستفادة من إمكانا تلممارسته ، و تم دافعيتهمالنشاط و إلثارة اهتمامهم و

  كاألقراص المدمجة و شبكات المعلومات في عرض المادة العلمية   وصياغة التدريبات 
  :و يمكن تحديد هذه المصادر في اآلتي 

 .فرة كافةبالوسائل واألدوات واألجهزة المتواالمخبر المدرسي  - ١

 .)web quest/ويب كويست  للقيام برحلة معرفية ) االنترنيت ( شبكة المعلومات  - ٢

مقـاطع أفـالم   –عروض تقديميـة  (من األنشطة  اًأقراص مضغوطة لبرامج تعليمية تتضمن عدد -٣
 .)ألعاب تعليمية –علمية وثائقية

٤- Microsoft Student with Encarta DVD ) موسوعة الطلبة منMicrosoft(.  
 .عروض تقديمية عن طريق الحاسب  -٥

 . للبرنامج المعرفي بالمحتوى تتعلق زيةاتلف وثائقية برامج -٦

  .بعض المراجع و الكتب التي تتناول دراسة النباتات بأنواعها وأشكالها المختلفة  -٧
 .المجالت والموسوعات العلمية  -٨

 .النماذج والمجسمات والعينات  -٩
  

 تقويم البرنامج : سادساً 

مقارنتـه   تعلمـوه ومـن ثـم   ونعني به تحديد ما حصله الطلبة من نواتج التعلم ومعرفة مدى استفادتهم مما 
من خالل برنامج األنشطة ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة لقياس مدى  اباألهداف التي تسعى الباحثة إلى تحقيقه

  :فاعلية البرنامج على أساليب مختلفة للتقويم و هي
  التشخيصي  –التقويم القبلي  - 
لبة باتجاه تحقيق األهداف وذلك أثناء لقياس مدى تقدم الط: التقويم البنائي أو المرحلي أو التكويني  - 

  .سير الدرس و في نهاية الحصة الدرسية 
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لقياس مدى تحقق أهداف البرنامج و يتم في نهاية تطبيق البرنامج من خالل اختبار : التقويم النهائي  -
  .للتحصيل من إعداد الباحثة 

  .التسميع الشفوي و الواجبات المنزلية كطرائق معتمدة لتقويم الطلبة  -
  المالحظة لتقويم األهداف الوجدانية و الحسية الحركية  -

ويتم في أثناء الحصص المخصصة لتنفيذ البرنامج تعزيز النتائج اإليجابية التي يتوصل إليها الطلبة على نحـو  
أدوات  –علميـة   CDأقـراص   –مجالت علمية (اً شفهياً أو مادياً إفرادي أو على نحو مجموعات  إما تعزيز

  )الخ ..إدراج االسم أو المجموعة في لوحة أعضاء النشاط العلمي في المدرسة  –بطاقات شكر  –علمية 
  

 الزمن المخصص للبرنامج : سابعاً 

        امتداد سبعة أسـابيع على  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨سيدرس البرنامج المقترح في الفصل األول للعام الدراسي 
           و بمعدل حصتين في األسبوع كما هو مقرر من قبل وزارة التربية في الجمهورية العربيـة السـورية   

  :اآلتيو تتوزع الحصص على موضوعات الوحدة المختارة وفق الجدول 
  عدد الحصص  الموضوع

وهي حصة تمهيدية تهدف إلى تعزيز : تمهيد للبرنامج  -١
اتجاهات الطلبة نحو البرنامج وتعريفهم البرنامج وأهدافه 

  ومحتواه وإجراءاته وأية إرشادات وتعليمات أخرى
١  

  ١  استعراض بعض النباتات الزهرية  -٢
  عدد الحصص  الموضوع

  ١  دراسة عملية لنبات زهري  -٣
  ٣  )األوراق–السوق - الجذور (أقسام النباتات الزهرية  -٤
 تغذية النباتات الزهرية  -٥

  )التركيب الضوئي/ االمتصاص والنقل (
٢  

  ٢  النتح –التنفّس  -٦
 التكاثر الجنسي عند النباتات الزهرية  -٧

 الثمرة –اإلخصاب - التأبير  -٨

  البذور واالنتاش -٩
٣  

  ١  التكاثر الالجنسي عند النباتات الزهرية - ١٠
  حصة ١٤  المجموع

  إعداد دليل المدرس: ثامناً 

تـدريس دروس  (قامت الباحثة بإعداد  دليل المدرس  ليسترشد به المدرس عند تنفيذ هذا البرنـامج   
من أجل تحقيق األهداف المرجوة من البرنامج و يتضمن هذا الدليل المفاهيم )  وحدة النباتات الزهرية 

تنفيـذها ، الوسـائل   األساسية واألهداف السلوكية ، الطرائق التدريسية ، األنشطة العلمية وطرائـق  
التعليمية ومصادرها وتحضيرها وإعدادها ، و التقويم المرحلي و النهائي ، بهذا يساعد الـدليل علـى   

  .الدقة والتنظيم عند تنفيذ البرنامج حتى من قبل عدد من المدرسين  
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عزيزي المدرس يساعدك دليل تنفيذ برنامج األنشطة العلمية الالصفية لوحدة النباتات الزهرية 
  :في 

  .تعرف أهداف دروس وحدة النباتات الزهرية  والعمل على تحقيقها لدى الطلبة  -

  .صحيح على نحوعام و البرنامج  بوجهتطبيق طرائق التدريس المعتمدة في تدريس العلوم  -

 مشـابهة  أنشطة وتصميم الزهرية النباتات وحدة تدريس في المقترحة ةاألنشط بعض تعرف -
  .  األخرى الوحدات تناسب أخرى

  تعرف مصادر التعليم والتعلم الممكن استخدامها عند تدريس الوحدة وعند ممارسة األنشطة  -

 .استخدام أساليب التقويم المختلفة -

  مراحل تخطيط الدروس وتنفيذها  -

وفيما يأتي استعراض لدروس وحدة النباتات الزهرية مرفقة باألنشطة العلميـة الالصـفية   
المقترحة والتي يمكن للطلبة اختيار تنفيذ بعضها أو جميعها بعد شرحها عليهم وكذلك شرح 

  أساليب تنفيذها إذا تطلب النشاط ذلك 
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 :األول الدرس 

  )الفصولياء- القمح-الصنوبر(استعراض بعض النباتات الزهرية 

  :األهداف السلوكية 

  :يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن 

 )الفاصولياء-القمح –الصنوبر (يصف الجهاز اإلعاشي للنباتات الزهرية  - ١

  .يعرف الجهاز التكاثري للنباتات الزهرية   - ٢

 هايقارن بين عريانات ومغلفات - ٣

 يقارن بين وحيدات الفلقة وثنائيات الفلقة  - ٤

 نباتات من عريانات البذور أمثلة عن  يعطي - ٥

  فلقة وثنائيات فلقة وحيدات إلى النباتات مناً عدد يصنف - ٦

 يقدر دور الصنوبر في تحسين البيئة  - ٧

 يبين القيمة الغذائية للقمح والفاصولياء  - ٨

  

  :مصادر التعليم و التعلم 

 مـن  غصـان أ – والفاصولياء والقمح الصنوبر من لكل اإلعاشي الجهاز تمثّل مصورة لوحات
 – وأهميتها النباتات أنواع حول علمي  CD -)المحلية البيئة في منها فراالمتو( السابقة النباتات
 ) مشمش-حمص - عدس– ذرة– قمح( النباتات بذور من مجموعة
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  التقويم المرحلي  التقانات التربوية    التعليمية التعلميةالنشاطات   األهداف السلوكية  النقاط التعليمية  م
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 الرئيسة األجزاء
  الزهري للنبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  : أن على قادراً
  
  
  
  

 الجهاز يصف أن -١
 للنباتات اإلعاشي
– الصنوبر( الزهرية
  )الفاصولياء- القمح

  
  
 

 الجهاز يعرف أن -٢
 للنباتات التكاثري
  .  الزهرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :  الموجهة االستثارة
  :آلتية األسئلة المدرس يطرح

 أشـجار  أسماء من بعضاً عدد -١
 ؟ المحلية بيئتك في الغابات

 ؟ حياتنا في القمح أهمية ما -٢

 مـع  القمـح  نبـات  يتشابه هل -٣
 ؟  ولماذا ؟ أألخرى النباتات

 إلى الطلبة بتقسيم المدرس يقوم -
 كل تشمل حيث ، مجموعات
   طالب)  ٧-٤( من مجموعة

 الطلبة على المدرس يطرح -١
 : اآلتية األسئلة

   ؟ النبات يتألف مما -
 الرئيسة بوظائفه يقوم كيف-
  )  المسؤول الجهاز(
 كيف يتكاثر النبات ؟  -

) مسؤول( ممثل من المعلم يطلب -٢
 وتجهيز إعداد مجموعة كل

 وهي للنشاط الالزمة األدوات
 ثم زهرية نباتات  مجموعة
 األسئلة عن اإلجابة منهم يطلب

 )  جداريةال باللوحات باالستعانة(
  اآلتيةسم كل من النباتات  •
 صف الشكل العام لكل منها  •

 منها كل في الزهرة شكل ما •
 ؟ تتألف ومما

 تقارن كرتونية لوحات جهز •
 الرئيسة األجزاء بين فيها

   للنباتات
 بإعداد مجموعة كل مسؤول يقوم - ٣

 تالميذ أسماء تتضمن بطاقة
 التي األدوار وتوزيع مجموعته

 مقرر يقوم حيث ، عليها اتفق
 لما ملخّص بكتابة المجموعة
 عن مجموعته أفراد إليه توصل
 ونوعه منها شكل ، النباتات أسماء

 إلى تصنيفها إلى التوصل ،
  البذور ومغلفات البذور عريانات

 للنشاط الزمنية المدة انتهاء بعد -٤
 بعرض مجموعة كل تقوم

  له توصلت ما وتسجيل

  
  
  
  
  
  
  

 – الملقط – المكبرة
 كرتونية قطع

  األجزاء لتثبيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   النبات أجزاء عدد
  ؟ الزهري

  
 الجهاز يتألف مم

 للنباتات اإلعاشي
   ؟ الزهرية

  
 الجهاز اسم ما

 للنباتات التكاثري
  ؟ الزهرية
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٢-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣-  

  
  
  

 النباتات تصنيف
  الزهرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النباتات دور
 في الزهرية
  حياتنا

  
  
  
 وحيدات بين يقارن -3

  الفلقة وثنائيات الفلقة
  
  
 عريانات بين قارني-٤

  البذور ومغلفات
  
 عن أمثلة يعطي -٥

 عريانات من نباتات
  البذور

  
 

 من اًعدد يصنف -٦
 وحيدات إلى النباتات

  فلقة وثنائيات فلقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الصنوبر دور يقدر -٧
  البيئة تحسين في

  
 الغذائية القيمة يبين -٨

   والفاصولياء للقمح

 التعزيز بتقديم المدرس يقوم -٥
 )معنوي–مادي( المناسب
    كاملة العلمية األفكار وعرض

  
ــوزع - ــدرس ي ــى الم ــل عل  ك

  : مجموعة
 أكياس ، البذور من مجموعة
 كرتونية لوحات للتصنيف، صغيرة
 مجموعة كل على يطرح ثم صغيرة
 :  اآلتية األسئلة

 صنفها ثم معك التي البذور سم •
 كل وضع مجموعات إلى

 كيس في متماثلة مجموعة
 . صغير

 إلى لديك التي األكياس صنف •
 . رئيستين مجموعتين

 في اعتمدته الذي المعيار ما •
  التقسيم

 الزمنيةيستمع المدة انتهاء بعد -٢
 كل له توصلت ما إلى المدرس
 تكون أن ويمكن مجموعة

 :  يأتي  كما االستنتاجات
 عدس– ذرة– قمح هي البذور •

 الفاصولياء -مشمش -حمص -
  التمر –

 ذرة– قمح:  األولى المجموعة •
:  الثانية المجموعة/  التمر-

 -مشمش -حمص - عدس
 . الفاصولياء

 فلقة من تتألف البذور بعض •
  فلقتين من تتألف وبعضها واحدة

 التعزيز بتقديم المدرس يقوم -
 وعرض )معنوي–مادي( المناسب
    كاملة بصورة العلمية األفكار

  
 الفيلم بعرض المدرس يعرض -١

 بعض حول  العلمي cd أوالـ
  وأهميتها النباتات

 :  اآلتيةويتم طرح األسئلة  -٢
 تكوين في الصنوبر دور ما •

 ؟ الغابات
 في والفاصولياء القمح دور ما •

  ؟ حياتنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الكمبيوتر جهاز
Cd   أو علمي 

   فيديو شريط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 المجموعتان اسم ما

 للنباتات الرئيسيتان
   ؟ الزهرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اآلتية النباتات صنّف
 فلقة وحيدات إلى

 :  فلقة وثنائيات
ــذرة– البصــل( – ال

ــدورة ــاح-البن – التف
-القمح -البلح-العنب

-الجـوز – الصنوبر
  ...) -الحمص

  
  
 النباتات دور ما

 حياتنا في الزهرية
  األمثلة بعض اذكر..
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  : النهائي التقويم

  ؟ الزهرية النباتات عند اإلعاشي الجهاز يتألف مم -١س

  ؟ المحلية بيئتك في الفلقة ثنائية النباتات من ثالثاً عدد-٢س

  ؟ اختيارك من زهري نبات فوائد اذكر -٣س
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  األول النشاط
  "الزهري النبات صفات"

  نباتاً كنت لو:  النشاط اسم
  

  المحلية البيئة من زهري نبات ووصف دراسة:  النشاط من الهدف
  

  المنزل:  النشاط تنفيذ مكان
  

  :   النشاط تنفيذ
 حـول  اكتـب  ثم ، ادرسه ، بيئتك من تختاره زهرياً نباتاً نفسك تخيل الزهرية للنباتات دراستك بعد
   ذلك

 

3#+2ً+ �� آ"ُ/  

   تختاره  نبات أي اسم  اكتب -١ ____________________

   سورية في النبات هذا ينمو أين _________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 حياتك يجعلون أم ؟ الناس يساعدك هل
  ؟ ولماذا أسوأ

 كيف تتكاثر ؟  _______________________________________________

   ؟ المميز لونك وما ، شكلك ما _________________________________________________

_________________________________________________ 
 ، لونها أو ، وماشكلها ، ثمار لك هل
 ؟ طعمها أو

  هل يحبك الناس ؟ ولماذا ؟  _________________________________________________

   لك صورة الصق أو ارسم 
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 الثاني النشاط

  "الزهرية النباتات تصنيف"
  

   علمية لوحة إعداد:   النشاط عنوان
  :  النشاط من الهدف

 وحيدات– البذور مغلفات– البذور عريانات:  الرئيسة المجموعات إلى النباتات تصنيف -
  . الفلقة ثنائيات – الفلقة
  :  الالزمة واألدوات المواد
 مقص – الصق شريط – متنوعة لنباتات بذور – صغيرة شفافة نايلون أكياس – كرتونية لوحة

   ملونة أقالم –
   :تنفيذ النشاط 

 -مشـمش  – حمـص  -عدس– فول( المنزل مطبخ في فرةاالمتو البذور من مجموعة جهز -
 مـن  مجموعة في ....) لوز – صنوبر – بلح– فاصولياء – السوداء الحبة – سمسم -رز

 . البذور أنواع من نوع كل من يرةصغ كمية ضع الصغيرة األكياس

 . الشفاف الالصق ةطابوس محكم على نحو كياساأل أغلق -

 :  مجموعتين وفق صغيرة كرتونية لوحة على األكياس ثبت -

  مغلفات البذور –عريانات البذور 
 . كيس كل تحت)  فلقة ثنائيات – فلقة وحيدات( وتصنيفها البذور اسم اكتب -

 . كيس كل بجانب بذوره جمعت الذي النبات صورة تلصق أن يمكنك -

 أن يمكنـك  منزلي في البذور تصنيف بعنوان جميلة علمية لوحة على النهاية في ستحصل -
  .  المنزل في المطبخ بها تزين

 

 مغلفات البذور

 عريانات البذور 

 النباتات الزهرية في منزلي
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  : الثاني الدرس
  زهري لنبات عملية دراسة

  : السلوكية األهداف

  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 .للنبات الزهري  الرئيسةيعدد األقسام  - ١

 . الزهرية للنباتات التكاثري والجهاز اإلعاشي الجهاز بين يقارن - ٢

 . الفول نبات لزهرة الرئيسة األقسام يعدد - ٣

 . الفول لنبات  الرئيسة األجزاء يبين بسيطاً شكالً يرسم - ٤

 .يقدر الفائدة الغذائية لنبات الفول  - ٥

 . البيئة في البقولية النباتات أهمية يبين - ٦

 .يهتم بزراعة النباتات البقولية  - ٧

  :مصادر التعليم و التعلم 

  )  الفول زهرة-الفول لنبات العام الشكل( مصورة لوحات –يدوية مكبرة – الفول نباتات من عدد

  

   المدرسي المخبر:   األنشطة تنفيذ مكان

  

   الفول لنبات العملية الدراسة - السابق الدرس حول المنفذة األنشطة عرض:  العلمية األنشطة
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  التقويم المرحلي  التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية  األهداف السلوكية  النقاط التعليمية  م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
١-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٢-   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٣-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نبات أجزاء
   الفول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الرئيسة األقسام
 نبات لزهرة
  الفول

  
  
  
  
  
  
  

 نبات أهمية
 في ودوره الفول
  البيئة
  
  
  

 في الطالب من يتوقع 
 يكون أن الدرس نهاية
  : أن على قادراً
  
  
  
  
  
  
 األقسام يعدد أن -١

 للنبات الرئيسة
  الزهري

  
  
  
 الجهاز بين يقارن أن -٢

 والجهاز اإلعاشي
 للنباتات التكاثري
  الزهرية

  
  
  
  

 

 األقسام يعدد أن -٣
 نبات لزهرة الرئيسة
  الفول

 شكالً يرسم أن -٤
 األجزاء يبين بسيطاً
  الفول لنبات  الرئيسة

  
  
  
 

 الفائدة يقدر أن -٥
  الفول لنبات الغذائية

 أهمية يبين أن -٦
 في البقولية النباتات
 . البيئة

 بزراعة يهتم أن -٧
   البقولية النباتات

  :  الموجهة اإلستثارة
 علـى  الفول نبات المدرس يعرض
 اآلتيـة  األسـئلة  يطرح ثم الطلبة
  : الدرس لموضوع  للتمهيد

  ؟ النبات هذا اسم ما -

 . البقولية النباتات من بعضاً عدد-

 هـل ( الفراشـية  الزهرة هي ما-
 )   الزورق -العلم عن سمعتم

  
 إلى الطالب المدرس يقسم-

 مجموعة كل وويزود مجموعاتهم
 وملقط ومكبرة كامل فول بنبات
 مالحظاتهم تدوين منهم ويطلب
  :  اآلتية األسئلة حول
 النبات طول تقدرون كم -

  ؟ المدروس
 أم عشبي الفول نبات هل -

 ؟ شجري أم شجيري

 ؟ الرئيسةما أقسام النبات  -

 في وماشكله الجذر يوجد أين -
 ؟ الفول نبات

 أقسام ادرس المكبرة باستخدام -
 ؟ الرئيسة الجذر

 الموجودة العقد تسمى ماذا -
 تسمى ماذا ؟ الفول جذر على
 ؟ فائدتها وما

 على الجذرية العقد توجد هل -
  النباتات؟ أنواع كل جذور

 ما شكل األوراق ؟ -

 وما ، الزهرة أجزاء أهم ما -
 ؟  شكلها

ــة - ــالب بمناقش ــل الط  يتوص
 في الرئيسة التعميمات إلى المدرس
   الدرس

 فـي  الطلبـة  المـدرس  يناقش -
 المفـاهيم  لربط وذلك اآلتية األسئلة
 :  والبيئة بالحياة

 نباتات أحد الفول يعد لماذا -
 ؟ الغذائية الدورة

 ما القيمة الغذائية لبذور الفول  -

 تبقى مما االستفادة يمكن هل -
  ؟ النبات قطاف بعد النبات من

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مم يتألف  -١

 النبات الزهري

  
  
 كل وظيفة ما -٢

 الجهاز من
 اإلعاشي
 والجهاز
 التكاثري
 للنباتات
 الزهرية

  
  
  
 شكالً ارسم -٣

 األجزاء يبين
 لزهرة الرئيسة
  الفول

  
  
  
  
  
  
  
  
 الغذائية القيمة ما

 وهل ؟ الفول لنبات
  ؟ البيئة في دور له
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  :  النهائي التقويم
  ؟ الفول نبات في الزهرة تتألف مم -١س
  : اآلتية العبارات من كل أمام) x( أو) √( إشارة ضع -٢س

  سبالت عدة من التويج يتألف -  
   قرنية الفول زهرة في المدقة -  
  الفول نبات ساق على اآلزوتية العقد تنمو -  

 الفـول  نبـات  محصول موعد قبلها لتعرف اآلزوتية للعقد صور على الحصول حاول - ٣س
 .  لديك النشاط دفتر على الصور هذه والصق
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   األول النشاط
  "الزهري النبات نمو"

  
   زهري نبات بذور استنبات:  النشاط عنوان

  
   الزهري النبات نمو مراحل متابعة:  النشاط من الهدف

  
   العدس أو الحمص أو الفول بذور – قطن – بالستيكي طبق:  الالزمة واألدوات المواد

  
  : النشاط  تنفيذ

 . بالستيكي طبق في القطن من طبقة ضع -

 .رطب القطن بقليل من الماء  -

 .بالماء المبلل القطن سطح على البذور وزع -

 القليلة األيام خالل ستالحظ ماذا... الشمس ألشعة ومعرض دافئ مكان في الطبق ضع -
 . مالحظاتك سجل ؟؟ المقبلة

 ؟؟ المختلفة األنواع بين فرق هناك هل... البذور من أخرى أنواع مع التجربة تكرار يمكنك -

 مبلالً منديالً يحوي كأس ضمن التجربة إعادة يمكنك بالتفصيل البذرة نمو مراحل تشاهد لكي -
 .. الشكل في تالحظ كما.. بالماء

 . المختلفة البذور أنواع نمو بين الفرق فيه وسجل مشاهداتك حول علمياً تقريراً اكتب -
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  الثاني النشاط
  "الزهري النبات أجزاء"

   البيئة من لنبات علمية دراسة:  النشاط عنوان
  

   العملية الدراسة خالل من الزهري النبات أجزاء فتعر:  النشاط من الهدف
  

  : تنفيذ النشاط 
 جانـب – المنزل حديقة -العامة الحديقة" بك المحيطة البيئة في الموجودة النباتات استكشف -

 " الطريق

 .. حوله الخاصة دراستك بإعداد وابدأ النباتات هذه أحد اختر -

 شـبكة   ، عليهـا  حصـلت  التي بالمعلومات مستعيناً عنه وصفاً واكتب النبات هذا ادرس -
  Encarta الطالب موسوعة – االنترنت

    :اسم النبات 

    : تصنيفه 

    :شكله  

    :نمط الجذور 

    : نمط الساق 

    : نمط األوراق 

 فيها يكثر التي األماكن
  " : بيئته"

  

    :الشروط المناسبة لنموه 

    :فائدته 
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  النشاط الثالث
  

 لوحة نبات الفول: عنوان النشاط 

  
 /الفول لنبات الرئيسة األجزاء تبين مجسمة لوحة/ تعليمية وسيلة يعتصن : النشاط من الهدف

  
 : الالزمة واألدوات المواد

  مقص - ملونة أقالم –)أشغال ورق(الصق ملّون ورق – من الورق المقوى لوحة
  

  : تنفيذ النشاط 
  لونه بحسب جزء كل الملون الورق على الرصاص بالقلم الفول نبات أجزاء برسم ابدأ -

  حدة على كل الرئيسة األجزاء قص -

 . وكبير واضح بخط العنوان كتابة بعد اللوحة على مجتمعة األجزاء الصق -

  اللوحة على المسميات كتابة تنس ال -

  اللوحة تثبيت في ليستخدم ملون شريط استخدم -

 – ملـون  اسـفنج (  مجسـماً  شكالً تعطي أخرى خامات باستخدام اللوحة هذه إعداد يمكنك -
  ) وتلوينه ثخين كرتون

 . المدرسة مخبر تغني إعدادك من رائعة تعليمية وسيلة اللوحة هذه تكون سوف -

  
  

   العلمي المعرض في الطلبة قبل من المصنعة اللوحات تشارك:  مالحظة
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  : الثالث الدرس

  الجذور

  : السلوكية األهداف

  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 .يعرف الجذر  - ١

 .يعدد أقسام الجذر  - ٢

 .يعدد أنواع المختلفة للجذور  - ٣

 .يبين وظائف الجذر  - ٤

 . الجافة والبيئة الرطبة البيئة في النباتات جذور بين يوازن - ٥

 . بيئته في فرةاالمتو النباتات بعض جذور عملياً يدرس - ٦

  .يقدر أهمية الجذور في البيئة  - ٧
  :مصادر التعليم و التعلم 

 البيئـة  من مختلفة لنباتات جذور- الجذر أقسم توضح تخطيطية صورة – الجذور لبعض صور
   المحلية

  

 لـبعض  العمليـة  الدراسة -السابق الدرس حول المنفذة األنشطة استعراض:  العلمية األنشطة

   العلمية الموسوعة استخدام – الجذور
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  التقويم المرحلي  التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية  األهداف السلوكية  النقاط التعليمية  م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢-  
  
  
  
  
  
٣-  
  
  
٤-  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الرئيسة األقسام
  للجذر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجذور أشكال
  
  
  
  
  

  الجذر وظائف
  
  

 مع الجذور تكيف
   البيئة
  
  
  
  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع 
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً
  
  
  
  
  
  
  
  
 يعرف الجذر  -١

 يعدد أقسام الجذر  -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يعدد األنواع  -٣

 المختلفة للجذور 

  
  
  

 

 يبين وظائف الجذر  -٤

  
  
 جذور بين يوازن -٥

 البيئة في النباتات
 والبيئة الرطبة
 الجافة

  
  
  
  
  

  :االستثارة الموجهة 
 اآلتية األسئلة المدرس يطرح
  : الدرس لموضوع للتمهيد

 بـاختالف  النباتات تستطيع كيف -
  التربة في التثبت وأحجامها أشكالها

 وهـل  ؟ القرصي الجذر هو ما -
  ؟  هوائية جذور عن سمعتم

ـ  اًنبات الطلبة على يعرض ثم  اًزهري
 موجـوداً  كـان  األجزاء أي ويسأل
   ؟ التربة تحت

  

 جذور بعرض المدرس يقوم -
 ويطرح الطالب على محلية نباتات
  :  اآلتية األسئلة

 ما الجذر ؟ •

 بعضها الجذر مناطق تشابه هل •
  ؟

 النبات جزء هو فالجذر إذاً
 التربة سطح تحت الموجود
:  وهي مناطق عدة من ويتألف
 دورها المدرس يشبه( القلنسوة
 النمو منطقة –)  بالقبعة

– الماصة األوبار– واالستطالة
  الثانوية الجذور

 تبين لوحة الطلبة أحد يعرض-
 األمثلة بعض مع الجذور أشكال
 الجذور أشكال لزمالئه ويشرح
 ثم فيها التمعن الطلبة من ويطلب
 .  أشكالها في يناقشهم

 تبين لوحة المدرس يعرض -
 المقطع في الموجودة الطبقات
 في الطلبة يناقش ثم للجذر العرضي
 . الجذر وظائف

  

 بعض جذور المدرس يعرض-
 وجذور الجافة المناطق نباتات
 من ويطلب الرطبة النباتات بعض
 حيث من بينهما المقارنة الطلبة
   التعليل مع الشكل
 شرح الطلبة أحد من ويطلب
  الجذور أحد على التكيفات

 الجزء ما ؟ الجزر تناول تحبون هل
   ؟ النبات من الجزر يمثله الذي

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نباتات جذور
  محلية زهرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أشكال لوحة
  الجذور

  
  
  
  
  

 مقطع لوحة
    الجذر في عرضي

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الجذر أقسام عدد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ؟ الجذور أشكال ما
  
  
  
  
  
  الجذر وظائف أهم ما
  
  
  

 لتكيـف  مثـاالً  اذكر
 البيئـة  مـع  الجذور
  الجافة
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٥-    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 الجذور أهمية
  البيئة في ودورها

  
  
  
  
  
  

 جذور عملياً يدرس  -٦
 النباتات بعض
 بيئته في فرةالمتوا

  
  
  
  
يقدر أهمية الجذور   -٧

  في البيئة  
  

 علـى  الجزر جذور المدرس يوزع
 التفرعـات  فـي  ويناقشـهم  الطلبة

   ؟ تمثل وماذا عليها الموجودة
 األشجار و النباتات جذور تفيد هل

  ؟ وكيف ؟ التربة
 بعض لزمالئه الطلبة أحد يقرأ •

 وأشكالها الجذور غرائب
 من وزمالئه قرأها التي الغريبة

 في الموجودة العلمية الموسوعة
  المدرسة مكتبة

  
   علمية موسوعة

  
 في أهمية للجذور هل

  مثاالً اذكر ؟ حياتنا

 

   :التقويم النهائي   -
 ؟ وظائفه أهم وعدد الجذر عرف - ١

 ؟ مثال ذكر مع الرطبة المناطق وجذور ، الجافة المناطق جذور بين قارن - ٢

   ؟ اليومية حياتنا في نستخدمها النباتات جذور من لنوعين مثاالً اذكر - ٣
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   األول النشاط
  "الزهرية النباتات جذور"

  
 البطاقات لعبة:  النشاط عنوان

  
   المختلفة للنباتات الجذور أشكال تعرف : النشاط من الهدف

  
  : الالزمة واألدوات المواد

 الثانيـة  والمجموعة النباتات من عدد أسماء تحمل األولى المجموعة:  البطاقات من نمجموعتا
  . فيها الجذور أشكال تحمل
  

  : تنفيذ النشاط 
 الثاني القسم ويوزع خلطها بعد البطاقات نصف الطلبة من مجموعة على المدرس يوزع .١

  الصف طلبة ةبقي على  عشوائياً

 نوع مع النبات اسم تطابق فإذا بالترتيب زمالئهم من البطاقات بسحب المجموعة طلبة يقوم .٢
 انتهاء حتى وهكذا الصف البقية نقطة تحسب تتطابق لم وإذا للمجموعة نقطة تحسب الجذر
  المجموعات تطابق

 من طالب يقدم جدوى دون مرات لثالث الصف من بطاقة المجموعة من طالب سحب إذا .٣
  للصف نقطة وتحتسب المناسبة اقةالبط الصف

 . للفائز المناسب التعزيز ويقدم النقاط عدد وفق الفائز المدرس يحدد .٤
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   الثاني النشاط
  "الزهرية النباتات جذور"

  
  الجذور حول عرض إعداد:  النشاط عنوان

  
 والكتاب االنترنت وشبكة الحاسب استخدامب الجذور حول برنامج إعداد:  النشاط من الهدف

 . المصممة البرامج في الطلبة بين مسابقة في والمشاركة المدرسي

  
  : الالزمة واألدوات المواد
  اإلنترنت  شبكة – الحاسب – المدرسي الكتاب

  
  : تنفيذ النشاط 

 :  حيث من النباتات جذور حول معلومات بجمع قم - ١

 أشكالها  �

 وظائفها  �

 تكيفاتها  �

 بعض األشكال والوظائف الغريبة للجذور  �

 فائدتها االقتصادية للبيئة واإلنسان �

  بجمعها قمت التي للمعلومات المناسبة الصور على الحصول في االنترنت بشبكة استعن - ٢

            زمالئـك  بخبـرات  واسـتعن  Microsoft PowerPoint  تقديمي عرض بتحضير قم - ٣
  الخبرة ذوي أو

   وأبدع اجتهد...  العلمية البرمجيات مسابقة في برنامجك سيشارك - ٤
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  الثالث النشاط
  "الزهرية النباتات جذور"

  
 بيئتي في الجذور استعراض : النشاط عنوان

  
    المحلية النباتات جذور أشكال تعرف : النشاط من الهدف

  
  : تنفيذ النشاط 

  منزلك حديقة أو العامة الحديقة في بجولة قم -

 فرة االتقط صوراً لبعض النباتات المتو -

 أو بنفسـك  أشـكالها  تسـتنتج  أن وحـاول  دةالموجو العشبية النباتات لبعض جذوراً اجمع -
 . العلمية الموسوعات أو بمدرسك باالستعانة

 :اآلتية المعلومات صورة كل أمام  اكتب العلمي البحث كراسة في -

 .اسم النبات  �

 .مكان وتاريخ التقاط الصورة  �

 .نوع الجذر  �

 .فائدته لإلنسان أو البيئة  �
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  :الرابع الدرس 
  السوق

  :األهداف السلوكية 
  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 يعرف الساق  - ١

 يعدد أنواع السوق مسمياً إياها  - ٢

 يعدد وظائف السوق  - ٣

 يعدد بعض تكيفات السوق - ٤

  االقتصادية النواحي في السوق أنواع بعض أهمية يقدر - ٥

  : التعلم و التعليم مصادر
 لمقاطع جاهزة محضرات– مجهر– السوق أنواع لوحة– البيئة في متوفرة لنباتات طبيعية سوق

   الساق في عرضية
  

   الحاسب قاعة أو المدرسي المخبر:   األنشطة تنفيذ مكان
  

 السوق لبعض العملية الدراسة -السابق الدرس حول المنفذة األنشطة عرض:  العلمية األنشطة
  . علمي فيلم مشاهدة –
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  التقويم المرحلي  التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية  األهداف السلوكية  النقاط التعليمية  م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣-  
  
  
  
  
  

  الساق تعريف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السوق أنواع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الساق وظائف
  
  
  
  
  
  
  
  

 مع الساق تكيف
  وظائفها

  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً
  
  
  
  
  
  
  
  
 يعرف الساق  -١

يعدد أنواع السوق  -٢
 مسمياً إياها 

 

 أنواع بعض يرسم -٣
  إياها مسمياً الساق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

يعدد وظائف  -٤
 السوق

  
  
  
  
   
  
يــذكر بعــض   -٥

 تكيفات السوق

  
  
  
  
  

  : الموجهة االستثارة
 حاسـوبياً  عرضاً المدرس يعرض
 ثـم  الزهـري  النبات أجزاء حول
 للتمهيد اآلتية باألسئلة الطلبة يناقش

  : الدرس لموضوع
 ما أقسام الجهاز اإلعاشي ؟ -١

 ماذا يحمل الساق ؟ -٢

 الزاحفة الساق عن سمعتم هل -٣
 ؟ المتسلّقة الساق هي وما ؟

 

  
 مختلفـة  سـوقاً  المـدرس  يحضر

 الطلبـة  مجموعات على ويوزعها
  :  ويسأل

  ؟ تنشأ أين ومن ؟  الساق ما
 وإبـط  السـاق  قمة في يوجد ماذا

 الورقة؟

 إلـى  الطلبـة  بمناقشـة  ويتوصل
  :  اآلتية المفاهيم
 النبات من الظاهر الجزء هو الساق
 التربـة  سـطح  فوق ويكون عادة

 واألزهار والبراعم األوراق ويحمل
  . والثمار
 ) الرشيم(البذرة جنين من الساق ينشأ

  
  

 تظهـر  لوحـة  المـدرس  يعرض
 ، السـوق  مـن  المختلفـة  األنواع
 الطلبـة  مجموعـات  على ويوزع
 ويطلب النباتات من مختلفة اًأنواع
،  وأنواعهـا  أشكالها مناقشة منهم

 للسـاق  أن إلى يتوصل وبالمناقشة
– المتسلقة – المنتصبة منها أنواعاً
   وترابية الزاحفة

  
 الطلبـة  علـى  المـدرس  يعرض
 السـاق  في عرضي لمقطع مجسماً
  :  أن معهم ويستنتج
:  طبقـات  عـدة  من تتكون الساق

 االســطوانة– القشــرة – البشــرة
  . المركزية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زهرية لنباتات سوقاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السوق أنواع لوحة
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقطع مجسم
  الساق في عرضي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ؟ الساق ما
  
  السوق أنواع ما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وظـائف  أهـم  عدد
  الساق

  
  
  
  
  
  
  

 سـاق  تكيفـت  كيف
  البيئة؟ مع الصبار
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٤-  

  
  الساق أهمية

 

 بعض أهمية يقدر -٦
 فـي  السوق أنواع

ــواحي  النــــ
  االقتصادية

  

  
 الحاسب على عرضاً الطلبة يشاهد
 تكيفاتهـا  وبعـض  السـوق  حول

   فوائدها وبعض
  

 النبـات  فـي  همةم وظائف للساق
 النباتيـة  األعضـاء  حمل:  وهي

 أجزاء بين والغذاء الماء وتوصيل
 إعطـاء  فـي  منها ويستفاد النبات
  . التغذية وفي الظل

  
  

   الحاسب جهاز
برنامج حول 

  .النباتات

  
  
 للنبات الساق أهمية ما

  ؟ حياتنا وفي

   :  النهائي التقويم
   ؟ أنواعها وما الساق ما -١س
   ؟ الغابات على نحافظ كيف -٢س
  ؟ التغذية في نستخدمها التي الساق أنواع من ةثالث عدد -٣س
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   األول النشاط
  "الزهرية النباتات سوق"

  

  مدرستي في النباتات سوق أشكال : النشاط عنوان

  

  فيها السوق أشكال وتعرف المدرسة حديقة نباتات دراسة : النشاط من الهدف

  

   من الورق المقوى لوحة – نباتية موسوعة: الالزمة واألدوات المواد

  

  : تنفيذ النشاط 

 النباتات أسماء كتابة ومحاولة المدرسة حديقة في بجولة القيام الطلبة من المدرس يطلب -١
 ) .  مناسبة نباتية بموسوعة باالستعانة(  الموجودة واألشجار

 اعتماداً فيها السوق وأنواع أشكال وتحديد النباتات هذه سوق أشكال بدراسة الطلبة يقوم -٢
  السوق درس في دراستها تمت التي المعلومات على

 عن ولمحة ، فيها السوق وأشكال المدرسة بنباتات للتعريف حائط لوحة بإعداد الطلبة يقوم - ٣
 . فائدتها

 عليها الحفاظ على وحثهم المدرسة نباتات كافة الطلبة لتعريف المدرسة في اللوحة تعرض - ٤
  . بها والعناية
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   الثاني النشاط
  " الزهرية النباتات زراعة" 

  

   أخضر لوناً الصف في لنجعل : النشاط عنوان
  

  بها والعناية وزراعتها بالنباتات االهتمام على الطلبة تدريب : النشاط من الهدف
  

 : الالزمة واألدوات المواد

   زينة لنباتات غراس – صغيرة نباتات أصص
  

  : تنفيذ النشاط 
  الطلبة من مجموعات ست إلى الصف يقسم - ١

 بائع(  أو الزراعي المشتل من زينة لنبات غرسة على بالحصول ةمجموع كل تقوم - ٢
 ) األزهار

 وإحضارها صغيرة أصص في الزينة نباتات زراعة الصف مجموعات من المدرس يطلب - ٣
  الصف إلى

 أسماء أصيص كل على ويكتب النباتات أصص لوضع الصف في مناسبة زاوية تخصص - ٤
  زراعته في المشاركين الطلبة

 .  وسقايته بالنبات العناية على مجموعة كل طلبة يتناوب - ٥

 مثل والبيئة النباتات محبة عن تعبر الطلبة يبتكرها شعارات النباتات أصص أمام يكتب - ٦
 .... )   هنا من البيئة بحب لنبدأ – أخضر لوناً صفنا في لنجعل(

  
 

 ويتم المدرسية اإلذاعة خالل من الصفوف بقية على التجربة تعمم النباتات نمو بعد :  مالحظة
 . المدرسة إدارة قبل من للطلبة الشكر توجيه
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  : الخامس الدرس

  األوراق

  : السلوكية األهداف

  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 .يعرف الورقة  - ١

 . عملياً الورقة أقسام على يدل - ٢

 يجمع أوراق بعض النباتات  - ٣

  الساق على االرتكاز-التعرق-القرص حافة- القرص:  حسب النباتية الوراق يصنف - ٤
 . لإلنسان كغذاء تستخدم التي النبات أوراق أنواع بعض يعدد - ٥

 .  الحية الكائنات حياة في األوراق أهمية يقدر - ٦

  : التعلم و التعليم مصادر

 لوحة – معشبة –األوراق من مختلفة أنواع) ٨-٦( عن مااليقل تتضمن  نباتية أوراق مجموعة
ــة ــول جداري ــواع ح       Microsoft Student with Encarta DVD  – األوراق أن

  ) انكارتا موسوعة(

  

   الحاسب قاعة أو المدرسي المخبر:   األنشطة تنفيذ مكان

  

  لألوراق العملية الدراسة -السابق الدرس حول المنفذة األنشطة عرض:  العلمية األنشطة
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    التقويم المرحلي    التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية    األهداف السلوكية    النقاط التعليمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
١-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الورقة تعريف
 الورقة أقسامها
  الرئيسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األوراق تصنيف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أن يعرف الورقة -١

 أقسام على يدل -٢
 . عملياً الورقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يجمع أوراق بعض   -٣

 النباتات 

 الوراق يصنف -٤
:  حسب النباتية
 حافة-القرص
-التعرق-القرص
  الساق على االرتكاز

  
  
  
  
  
  

  : الموجهة االستثارة
 اآلتيـة  األسـئلة  المـدرس  يطرح
  : الدرس لموضوع للتمهيد

 األيـام  من يوم في جمعت هل -١
  ؟ النباتات بعض أوراق

 ورقة إلى التعرف يمكنك كيف -٢
   آخر دون نبات

 عن النباتات أوراق تميز كيف -٣
  ؟ البعض بعضها

 نبـات  فـي  األوراق شكل ما -٤
 ؟ الصبار

  
 مـن  مجموعـة  المدرس يوزع -

 مجموعـات  على النباتية األوراق
  :  اآلتية األسئلة ويطرح الطلبة

 مـن  لكل الرئيسة األجزاء ما �
 ؟ اآلتية األوراق

 بــين االخــتالف وجــه مــا �
ــة ــذه مجموع  ، األوراق ه

 تصنيفها محاولة منهم ويطلب
  مجموعات إلى

 يتوصـل  الطلبـة  مناقشـة  بعد -
 أجـزاء  أهم أن إلى معهم المدرس
 :  هي الورقة

– الغمــد– الــذيل– القـرص 
 مع  االذينتين– اإلبطي البرعم
 مـن  جزء كل وظيفة مناقشة
  . األجزاء

  
 الطلبـة  مـع  المـدرس  يناقش -

 بتصــنيف قــاموا التــي األســس
 ويعـرض  أساسـها  على األوراق
 أن تبـين  جداريـة  لوحـة  عليهم

 : حسب تصنّف النباتية األوراق

ــرص ــة-الق ــرص حاف -الق
 ارتكــاز-الورقــة عصــيبات
 يطلب ثم  الساق على األوراق

 األوراق تصـنيف  إعادة منهم
  . لديهم التي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــة  أوراق مجموعـ
    نباتية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حـول  جدارية لوحة
  األوراق أنواع

  
   معشبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، النباتية الورقة صف
 الرئيسـة  األقسام وما
  ؟  لها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 العلمية األسس ما

 عند عليها يعتمد التي
  ؟ ااألوراق تصنيف

  
  
  
  
  
  
  
  

 أوراق تكيفت كيف
 ضعف مع الكرمة
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٣-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٤- 

  تكيف األوراق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أهمية األوراق 
  النباتية

  
  
  
 

 عن أمثلة يعطي -٥
 تكيفات بعض

  وظائفها مع األوراق

  
  
  
  
  
  
  
 

 أوراق أنواع بعض يعدد
 تستخدم التي النبات
  لإلنسان كغذاء

  
 األوراق أهمية يقدر -٦

 الكائنات حياة في
 .  الحية

 

 نبـات  الطلبة على المدرس يعض
 ويسـأل )  له مجسما أو(  الصبار
 أن إلــى الرئيســة أجــزاءه عــن

 هي األشواك أن إلى الطلبة يتوصل
ــورة األوراق ــي المتح ــات ف  نب
 ذلـك  تفسير منهم ويطلب الصبار
   علمياً
 األخرى األمثلة بعض عن يسأل ثم

 مختلـف  شكل  ذات نباتية ألوراق
  )الكرمة- البصل(
  
 Encarta موسـوعة  باستخدام -

 العديد الطلبة على المدرس يعرض
ــة األوراق أشــكال مــن  ، النباتي
 النباتيـة  األوراق بعض إلى إضافة

 ينـاقش  ثم ، التغذية في المستخدمة
 تسـتخدم  التي النباتات عن الطلبة
 الغذائية والقيمة التغذية في أوراقها

 . لها

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الحاسب جهاز
Microsoft 

Student with 

Encarta DVD  
  ) انكارتا موسوعة(
  
  
  
 

   ؟ النبات ساق
 نبات أوراق شكل ما

   ؟  الصبار
  
  
  
  
  
  
  
  

 لنبات مثاالً أعط
  كغذاء أوراقه تستخدم

  
  
  
 

 

  

   :التقويم النهائي  

  ) األوراق– الساق– الجذور( حيث من بيئته مع الصبار نبات تكيف كيف .١
 ) الورد– القمح – التين – النعنع– الصنوبر( اآلتية النباتات من كل في الورقة شكل ما .٢
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   األول النشاط
  " الزهرية النباتات أوراق تصنيف" 

  

 النباتية األوراق لعبة:  النشاط عنوان

  

   وتصنيفها النباتية األوراق أنواع على التعرف : النشاط من الهدف

  

   متنوعة نباتية أوراق صور – كرتونية بطاقات مجموعة : الالزمة واألدوات المواد

  

  : تنفيذ النشاط 
                  )  سـم  ١٠ ٨x( بقيـاس  الـورق المقـوى   بطاقـات  علـى  النباتية األوراق صور ألصق - 

  : الشكل في كما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 . البطاقات على النباتية األوراق أسماء اكتب - 

 . األقل على أفراد ٤ من منهما كل تتألف أصدقائك من مجموعتين مع اللعبة ابدأ - 

 واحدة صفة حسب مجموعتين إلى النباتية األوراق من مجموعة بتصنيف مجموعة كل تقوم - 
 .) مركبة– بسيطة– العروق – الشكل– الحجم( النبات أوراق صفات من

 . تهاسادرو الثانية المجموعة أوراق ةالحظبم مجموعة كل تقوم ثم - 

 متاق)  األوراق صفات من صفة( علمي مبدأ أي على ستنتجت أن مجموعة كل ستطيعت هل - 
  ؟ األوراق بتصنيف األخرى المجموعة

 مـن  هـي  الفائزة المجموعة تكون وهكذا ، أخرى صفة حسب أخرى مرة التصنيف يكرر - 
 .  للتصنيف العلمي المبدأ أكبر بسرعة تستنتج
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  الثاني النشاط

  "  الزهرية للنباتات نماذج حفظ"  

  
   نباتية معشبة إعداد  : النشاط عنوان

 .  وتصنيفها وحفظها البيئة من نباتية عينات وتجفيف جمع : النشاط من الهدف

 للبذور ورقية أكياس – مقص – مالحظات دفتر – صحف ورق : الالزمة واألدوات المواد
     خشبي نباتات ضاغط – صغيرة بالستيكية أكياس –

  : تنفيذ النشاط 
 ممتعاً سيكون وكم ، المحلية بيئتك نباتات من مجموعة بجمع الخاصة معشبتك بإعداد ابدأ - 

 وفـق  وذلك... وفوائدها أسمائها وتعرف الرحالت أثناء متنوعة بيئات من النباتات جمع
 : اآلتية الخطوات

 فتقـوم  مثمـرة  أو مزهرة النباتات هذه تكون أن المفيد ومن النباتات من عينات بجمع قم - 
  الثمرة أو الزهرة مع النبات من عينات بجمع

 أن تـنس  وال الصـحف  ورق طيات بين وضعها للتجفيف الجيدة النباتات عينات  جهز - 
 . خاصة صغيرة أكياس في األبصال أو البذور تحفظ

 أو أحزمـة  يربطهمـا  الخشب من لوحين( المناسب الضاغط في الصحف مجموعة ضع - 
 ....)  الكتب من مجموعة تحت

  بسرعة النباتات تجف لكي يومياً النبات عينات على المحتوية الصحف بتبديل قم - 

 مغلفـة  ورق مقـوى  قطعة أو ورقة على المجفف النبات بتثبيت نقوم النباتات جفاف بعد - 
  الغرض لهذا مخصص مصنف ضمن أو الشفاف البالستيك من بطبقة

 مـن  أو العلميـة  المصورة الكتب من عليها الحصول بعد الضرورية المالحظات نكتب - 
 النمـوذج  في كما النبات وتعرف قرائها من اآلخرون يتمكن لكي نبات كل أمام المدرس

 : اآلتي

  ...............................................................:  النبات فصيلة
  ...............................................................:  النبات اسم

  ...............................................................:  والبيئة المكان
 ...............................................................:   الجمع تاريخ
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  الثالث النشاط
   " الزهرية النباتات أجزاء" 

   النبات أجزاء على أتعرف :  النشاط عنوان

 مـن  عـدد  ممارسة مع االنترنت شبكة باستخدام النبات أجزاء دراسة : النشاط من الهدف

      . العلمية األنشطة

  مالحظات دفتر – االنترنت بشبكة اتصال – الحاسب جهاز : الالزمة واألدوات المواد

  : تنفيذ النشاط 

  للنبـات  المختلفـة  األجزاء على االنترنت شبكة زيارة خالل من ممتع على نحو تعرف -١
 واألنشـطة  والغرائـب  الحقـائق  مـن  العديد ستجد حيث اآلتي الموقع زيارة يمكنك...

 . االنكليزية لغتك بتدعيم استمتاعك إلى باإلضافة

 :كاآلتي الموقع عنوان بكتابة قم -٢
h@p://www.urbanext.uiuc.edu/gpe/case1/c1facts2c.html 

   الشكل في يظهر كما للموقع الرئيسة الصفحة تظهر - ٣
 النباتات أجزاء اكتشاف وهو الرئيس الموضوع حول صفحات ست الرئيسة بالصفحة يرتبط - ٤

 :  هي الصفحات وهذه

  أجزاء النبات  -
 التربة  -

 البذور  -

 تكاثر النبات  -

 الدرنات و األبصال  -

 عمليات النباتات األساسية  -

 :  وهي محاور أربعة دائماً صفحة كل وتتضمن - ٥

   األنشطة– األلغاز – العلمية الحقائق –  الموضوع لدراسة العامة األهداف



but remember, we're here to solve a mystery! 

Good luck! We'll be with you all the way! 

  The Great Plant Escape has received many honors and awards, 
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Welcome to the Great Plant 

Escape!  

My name is Bud. My good friend Sprout 

and I are helping Detective LePlant on his 

search. You will find that plants are an 

important part of your life. We will need 

your help to find clues, do experiments, 

and solve problems as we journey into the 

world of plants. He promises lots of fun, 

but remember, we're here to solve a mystery!  

Good luck! We'll be with you all the way!  

The Great Plant Escape has received many honors and awards, 

including: 
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   الزهرية النباتات أجزاء حول عامة أنشطة
   األول النشاط

  "الزهرية النباتات أجزاء وظائف"
  

   !!! مساعدة مطلوب : النشاط عنوان
  

 .   النباتية األجزاء بوظائف المتعلقة المعلومات تطبيق : النشاط من الهدف

  

  :  النشاط تنفيذ
 مـن  جـزء  كـل  وساعد اإلعالن هذا اقرأ مختلفة بوظائف المختلفة النباتية األجزاء تقوم

  . له المناسبة الوظيفة يجد لكي النباتية األجزاء
xylem phloem root cap sepals cuticle 

ةاألوعية الغربالي األوعية الخشبية   البشرة السبالت القلنسوة 

petals stamen pistil chloroplasts taproot 

 الجذر الرئيس اليخضور  المدقة األسدية البتالت
 

 
 

   مطلوب
  الطلع حبات إنتاج مساعد
 موسم ، الطلع حبوب انتاج على للعمل
   الربيع في العمل

  : البيض إنتاج إدارة
 انتاج بإدارة متخصصة عاملة مطلوب
   الطلع حبوب واستقبال البيض

   نادلة/ نادل
 النباتية الخاليا إلى الغذاء إيصال
 واألوراق والساق الجذر في العمل

 : التثبيت مسؤول

 كانت ذاإ ، مكانه في النبات بتثبيت يهتم
 عن بحثاً عميقاً الحفر في خبرة لديك
   يينمطلو غير والتفرع التشعب ، الماء

 

  :  اإلعالنو الدعاية  مسؤول
  بالحياة نابضة حيوية شخصية
 الطلع حبات عن لإلعالن مطلوبة

 التعامل مجال في الخبرة -  والرحيق
   مطلوبة النحل مع

  : كيميائي
 الكربون أكسيد ثاني بتحويل خبير

 ارتداء عليه يجب ، سكر إلى والماء
 بمتعة واالنتاج للعمل األخضر اللباس

  الشمس ضوء في
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  :الموصل
 انجاز ، الماء لحمل شخصية مطلوب
 باتجاه الجذر من بعمله يبدأ ، سريع
  األعلى

   عمال
 ،للماء مثقابب مجهزين. البناء عمال

 آخرين أعضاء ايةَحم عن مسؤولين
نم فريق بحث الذين الماء فرونحيس .

 الجذرِ رأسِ في   العمل

  :  خارجي عامل
 والسفلي العلوي الوجه وتغطية حماية

 منع على المقدرة لديه ، لألوراق
  األوراق من الماء فقدان

  

  :  حارس 
ال  ، البراعم لحماية حارس مطلوب

  الربيع قبل سيما

  :لديه المؤهالت المناسبة للقيام بالوظائف اآلتية  اكتب اسم جزء النبات الذي 

_______________________ 
الدعاية مسؤول  

  : اإلعالن و
   ا�56+ل  _______________________

  ا�@858+?' _______________________ :إدارة ا�3+ج ا�78# _______________________

 ��Dول ا��C#8/  _______________________ : ا�B+رس  _______________________

_______________________ 
��+�G ا�3+ج F#�ب 

 HI)ا� 
_______________________ JK�5ا� 

_______________________  'Lر+M J�+G _______________________  ا�"+دل /   ا�"+د�
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   الثانيالنشاط 
  "استخدام أجزاء النباتات الزهرية"

  
   السلطة من طبق إعداد : النشاط عنوان

  اليومية بالحياة ارتباطها خالل من  النبات أجزاء دراسة : النشاط من الهدف

  

  : تنفيذ النشاط 
 االنترنت شبكة على السلطة من طبق بإعداد استمتع.. المختلفة النبات أجزاء تعرفت أن بعد -١

  : اآلتي  موقعال بزيارة قم. - ٢
http://www.hhmi.org/coolscience/vegquiz/plantparts.html 

 :  الشكل في كما الموقع واجهة ستظهر -٣
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المطبخ في الطعام إعداد في نستخدمها التي النباتات من للعديد صوراً ستجد 
  السلطة في تفضلها التي األنواع باختيار قم -٤
              السـلطة  مكونـات  تنتمـي  نبـاتي  قسم أي إلى تحدد أن بد ال طبقك في تضعها قبل ولكن -٥

  ... والعافية وبالصحة...)  بذرة – ثمرة – زهرة -جذر -أوراق– ساق– جذر(
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  الثالث النشاط
    " الزهرية النباتات فوائد"

  
  : النشاط عنوان

  

 تنميـة  و حياتنـا  فـي  النباتـات  به  تقوم الذي الدور أهمية تقدير : النشاط من الهدف
 ينمـي  ممـا  االستقصـاء  و البحث في العلمي األسلوب استخدام نحو اإليجابية االتجاهات

 العلمي التفكير

  

  :  النشاط تنفيذ
 تحـتفظ  تكـن  لم إذا وحتى ، منها كبيراً جزءاً وتحتل حياتنا في كبير بدور النباتات تقوم

  .  منتجاتها من العديد تستخدم بالتأكيد فأنت ، موجودة فهي منزلك في بالنباتات
 . ) أصدقائك – العائلة أفراد أحد برفقة( منزلك في بجولة قم  -
ربما تبدأ من المطبخ إمـا  . اكتب قائمة بالنباتات أو منتجات النباتات التي ستجدها  -

 إلـى  تنظـر   مالبسك خزانة أمام وتنتهي ، البهارات علب أو البصل سلة من أمام
  واستمتع جرب... قائمتك طول من تفاجأ سوف......  القطنية مالبسك

  : اآلتي الجدول في نتائجك اكتب -
  ومنتجاتها منزلي في وجدتها التي النباتات

  

  النبات أجزاء من جزء أي  اسم النبات   المادة
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  : السادس الدرس
   الزهرية النباتات تغذية

  ) والنقل االمتصاص(

  : السلوكية األهداف

  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 . يعرف الجهاز الوعائي في النبات -١

 . يعرف النسغ الناقص  -٢

 . يعرف النسغ الكامل  -٣

 .  الناقص النسغ جريان تثبت تجربة يجري -٤

 .  الكامل النسغ جريان تثبت تجربة يجري -٥

 . يعرف عملية الحلول  -٦

 .  األوراق إلى الجذر من واألمالح الماء رفع على تعمل التي القوى يشرح -٧

  : التعلم و التعليم مصادر

 تبـين  لوحـة  – الزهريـة  النباتات في والنقل االمتصاص عملية حول قصير وثائقي فيلم
   الخشبية األوعية إلى الماصة الوبرة من الماء انتقال مراحل

  

   المدرسي المخبر :  األنشطة تنفيذ مكان

 اسـتنتاج  مسـابقة  -السـابق  الـدرس  حول المنفذة األنشطة عرض:  العلمية األنشطة

  " النبات في واألمالح الماء انتقال" األدوار لعب  – لتجربة علمي تفسير عن البحث -المسميات
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    التقويم المرحلي    التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية    األهداف السلوكية    النقاط التعليمية م

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
١-  
  
  
  
٢-  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
٤-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوعائي الجهاز
  النبات في
  

 الناقص النسغ
  الكامل والنسغ

  
  
  
  
  
  

 في النقل عملية
  النبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعرف الجهاز  -١
 النباتالوعائي في 

  
  

يعرف النسغ  -٢
 الناقص 

 

يعرف النسغ  -٣
 الكامل 

  
  

 تثبت تجربة يجري -٤
ــان ــغ جري  النس
  الناقص

 تثبت تجربة يجري -٥
ــان ــغ جري  النس

  الكامل

  
  
  
  
  
  
  

  : الموجهة االستثارة
 الحاسب على المدرس يعرض
 ولبعض العمالقة للغابات صوراً
 ثم الطول باسقة األشجار أنواع
 للتمهيد اآلتية األسئلة يطرح

  : الدرس لموضوع

 بامتصـاص  الجذر يقوم كيف -١
 مـن  المعدنيـة  واألمالح الماء
 ؟  التربة

 واألمـالح  المـاء  ينتقل كيف -٢
 السـاق  إلى الجذر من المعدنية
 ؟ واألوراق

 قمـم  إلـى  المـاء  يصل كيف -٣
 ؟ العالية األشجار

  
 بسـيطاً  مجسـماً  المدرس يعرض
 فيها تمر التي واألوعية الساق يمثل
 الطلبة ويناقش) والخشبية الغربالية(

   فيها تمر التي والمحاليل المواد في
 مراحـل  لوحـة  المـدرس  يعرض
 الـوبرة  إلى التربة من الماء انتقال
 الخشـبية  األوعيـة  باتجاه الماصة
ــوم ــإجراء ويق ــين مســابقة ب  ب
 المسـميات  حول الصف مجموعات
 اللوحـة  هذه على وضعها الواجب
 علـى  يؤكـد  المسـابقة  نهاية وفي

  :  اآلتية الرئيسة المفاهيم
 – الكامـل  النسـغ  و الناقص النسغ

ــة ــبية األوعي ــة و الخش  األوعي
    الماصة األوبار – الغربالية
 وهي بسيطة بتجربة المدرس يقوم
 سـقايته  تمت لنبات نباتي ساق قطع
 قطـرات  تظهر كيف للطلبة ويبين
 ويطلب المقطوع الطرف على الماء
 علـى  العلمي التفسير صياغة منهم
  . علمي نشاط كوظيفة النشاط دفتر
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 امتصاص لوحة
  التربة من الماء
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نباتي ساق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الجهـاز  يتـألف   مم 

   ؟ النبات عند الوعائي
  
  
  
  

 النســغ تركيــب مــا
  ؟ الناقص

  
  
  
  
  
  
  
  

 النسـغ  نقل يتم كيف
 الكامل والنسغ الناقص

 اتجـاه  وما النبات في
   النقل؟
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 النتح عملية
 النبات في والنقل

يعرف عملية  -٦
 الحلول 

  
  
  
  
  
  
  
  

 التي القوى يشرح -٧
 رفع على تعمل
 من واألمالح الماء
  األوراق إلى الجذر

  

 

 

 كيفيـة  عـن  سؤاالً المدرس يطرح

 أن إلى الجذر خاليا بين الماء انتقال

 وينـاقش  الخشبية األوعية إلى تصل

 عمليـة  مبسط بشكل يشرح ثم الطلبة

 دورهـا  إلى التطرق يمكن( الحلول

  ) حياتنا في الكبير

  
 حيث لعبة بتحضير المدرس يقوم
 نباتية ألوراق  بسيطاً شكالً يرسم

 النشاء حبيبات و الماء من وقطرات
 قطرات يثبت ثم كرتونية قطع على
 النشاء حبيبات و حبل على الماء
 عملية لتوضيح وذلك آخر حبل على
 األوعية في الناقص النسغ انتقال

 من مجموعة تمسك(  الخشبية
 الطلبة وبعض الماء قطرات الطلبة
 الطلبة بعض ويمسك النشاء حبيبات
 الطرف في الطلبة وبعض بالجذر
 تمثيل ويتم) النباتية باألوراق المقابل
 بمساعدة النبات في النقل عملية
 النتح عملية

  
 المسـؤولة  العملية ما

 النســغ انتقــال عـن 
 طبقـات  عبر الناقص
   ؟  الجذر

  
  
  
  
 النـتح  عملية دور ما

ــي ــل ف ــغ تق  النس
  الناقص؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  :  النهائي التقويم

  :يأتي  مما الصحيحة اإلجابة اختر -

 :  الخشبية األوعية طريق عن تنقل اآلتية المواد من أي ••••

   السكر -د      األمالح -ج     النشاء  -ب   الماء -أ

 :  بعملية النبات في النقل عملية ترتبط ••••

    النتح -د       التكاثر -ج     التنفس  -ب   اللزوجة -أ
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   األول النشاط

 �R ا�5+ء ا��P+ص"%Sا��" 

 ؟؟؟ الماء ذهب أين:  النشاط عنوان

  

 عملياً التربة من للماء الجذور امتصاص عملية تعرف:  النشاط من الهدف

  

    تربة -  ٣ عدد زجاجية كؤوس -  النباتات من مجموعة : الالزمة واألدوات المواد

  

  : تنفيذ النشاط 

 : قم بتنفيذ التجربة اآلتية  - ١

  :يلي ما وفق األربع الكؤوس في بزراعتها وقم نباتية شتالت أربع على النباتات بائع من احصل

   كامل نبات:  األول الكأس

   جذور دون نبات:  الثاني الكأس

  نبات دون أوراق :الكأس الثالث  

 الثالثـة  النباتـات  ري لمياه يحدث الذي ما:  األسئلة عن وأجب الثالثة النباتات بسقاية قم - ٢
 هـل  ؟ لـه  المسـاعدة  العوامل وما النباتات في الماء امتصاص عن المسؤول من ؟ ولماذا

  ؟ ولماذا ، الماء امتصاص في دور لألوراق

  ؟ يوم كل بالوزن الماء، مستوى بمقارنة الماء استهالك معدل قياس و تجربتك متابعة يمكنك - ٣

 علـى  إليها توصلت التي العلمية النتائج واعرض العلمي النشاط دفتر على مالحظاتك سجل - ٤
  ... الصغير العلمي الباحث خطوات أول هذه ولتكن...  مدرسك
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  الثاني النشاط

 "ا�"+VW ا�"�U اT�3+ل"

  

   الملونة القرنفل أزهار : النشاط عنوان

  

 طريق عن الساق عبر الناقص النسغ يرتفع كيف تبين تجربة تنفيذ : النشاط من الهدف
   اليومية الحياة من بموقف ذلك وربط  والنتح الشعرية الخاصية

   

  :المواد واألدوات الالزمة 
 زهرات قرنفل بيضاء اللون  ٣- ٢ -

 ملونات غذائية  -

 انتكأسان شفاف -

 ماء  -

 سكين أو شفرة حادة  -

  :احتياطات األمان  
 . األرض على يسقط ال بحيث أمن على نحو الزجاجي اإلناء مسك على دوماً احرص -

 . النشاط تنفيذ أثناء وغيرها والشفرات كالسكين الحادة باألدوات العبث عدم -

  : تنفيذ النشاط 
  .ى اآلخر الكأس في آخر وملون الزجاجية الكؤوس أحد في ملون بإذابة قم -

 اقطع النهاية الغضة لساق الزهرة  -

 امتداد على الشطر متابعة ثم بالسكين أولي قطع بإجراء مبتدئاً نصفين إلى الساق اشطر -
  إتالفها أو تحطيمها عدم مراعياً األلياف

  األبيض الزهرة لون راقب ثم ةزجاجي كأس في المشطور الساق من نصف كل ضع -

  ساعة نصف مدى على دقائق ثالث كل مالحظاتك سجل -

 ؟ منتظم غير على نحو الساق قطع عند سيحدث الذي ما ومراقبة التجربة إعادة يمكنك -

 ستفعل ماذا ، األبيض اللون ذات الزهر سوى تجد ولم القرنفل زهر من باقة تقديم أردت إذا -
 ؟ أزرق لون وذات أحمر لون ذات أزهار على للحصول

 ؟ ولماذاتفعل؟ أن يجب ماذا طويلة لفترة نضرة تبقى أن وأردتها الزهور من باقة تلقيت وإذا -

  ؟ ال ولماذا ؟ ساق دون العيش النبات يستطيع هل -

  الملونة أزهارك بعض أصدقائك على تعرض أن تنس وال النشاط دفتر في مالحظاتك سجل -
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  : السابع الدرس

   الزهرية النباتات تغذية

  )الضوئي التركيب(

  : السلوكية األهداف

  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 .يعرف عملية التركيب الضوئي  -١

  الشمس لضوء المعرضة الخضر األوراق في النشاء وجود بتجربة يبين -٢

  الضوئي التركيب لعملية الضوء أهمية بتجربة يبين -٣

  الضوئي التركيب لعملية اليخضور أهمية بتجربة يبين -٤

  األخضر النبات من األوكسجين غاز انطالق بتجربة يبين -٥

 يكتب معادلة التركيب الضوئي  -٦

  البيئة في الضوئي التركيب عملية أهمية يقدر -٧

  : التعلم و التعليم مصادر

 التركيـب  عمليـة  حول Microsoft Student with Encarta DVD برنامج من رضع
 الضوئي التركيب عملية حول التجارب إلجراء الالزمة والمواد األدوات – وآليتها الضوئي

 أنبـوب – زجاجي وعاء - أسود الصق شريط -  الصوديوم بيكربونات – اليود ماء -  غول(
   )كحولي مصباح – زجاجي قمع– اختبار

   الحاسب قاعة - المدرسي المخبر :  األنشطة تنفيذ مكان

   الضوئي التركيب عملية في المؤثرة العوامل حول علمية تجارب تنفيذ:  العلمية األنشطة
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    التقويم المرحلي    التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية    األهداف السلوكية    النقاط التعليمية    م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التركيب عملية
  الضوئي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المؤثرة العوامل
 عملية في

  الضوئي التركيب
  
  
  
  
  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

يعرف عملية  -١
 .التركيب الضوئي 

 وجود بتجربة يبين -٢
 األوراق في النشاء
 المعرضة الخضر
  الشمس لضوء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أهمية بتجربة يبين -٣

 لعملية الضوء
 الضوئي التركيب

  

 أهمية بتجربة يبين -٤
 لعملية اليخضور
  الضوئي التركيب

  
  
  
  

  : الموجهة االستثارة
 للتمهيد اآلتية األسئلة المدرس يطرح

  : الدرس لموضوع
 ...هل تساءلت يوماً 

 مصـانع  النباتـات  تعـد  لماذا -١
 ؟ الطبيعية الغذاء

 النباتيـة  واألنسجة األجزاء ما -٢
  الغذاء بصنع تقوم التي

 خاللها من يتم التي العملية ما -٣
 ؟ الغذاء صنع

 األجزاء إلى الغذاء يصل كيف -٤
 وكيـف  ؟ النبات في المختلفة

 منه؟ االستفادة يتم

  
 الطلبـة  إلجابات المدرس بمناقشة -
 بتأكيـد  يبـدأ  السـابقة  األسئلة عن

 التجربـة  خالل من العلمية المفاهيم
 العمليـة  العروض طريقة باستخدام
 المســبق بالتحضــير يقــوم حيــث
 التجربة ويعرض المطلوبة للتجارب
   العلمية النتائج الستخالص ومراحلها

ــدرس يجــري أوالً - ــة الم  تجرب
 اوراق فـي  النشـاء  عـن  الكشف
 بضـع  للضـوء  عرضت خضراء
 التجربة( اليود ماء باستخدام ساعات
 األحيـاء  علـم  كتـاب  في موضحة
 األوراق ان ليؤكد) ٤٣ص واألرض
 تدعى بعملية النشاء تصنع الخضراء
  الضوئي التركيب

  
 بهـا  تصنع التي العملية لدراسة  -

 العوامل و النشاء الخضراء األوراق
 يقـوم  العمليـة  هذه إلتمام الالزمة
 مـع  اآلتية التجارب بتنفيذ المدرس

ــات ــة مجموع ــتهم  الطلب  ومناقش
 النشاء عن بالكشف يقوم - بنتائجها

 مـن  الصق بشريط مغطى جزء في
 العامـل  مـا  ويسـأل  نباتيـة  ورقة

 التركيـب  بعمليـة  للقيـام  الرئيسي
 أنه إلى الطلبة مع ويتوصل الضوئي

  ) اليخضور بوجود الضوء(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اليـود  ماء -  غول
ــات –  بيكربونــ

 شريط -  الصوديوم
ــق ــود الص  - أس

– زجـاجي  وعاء
 قمع– اختبار أنبوب

 مصباح – زجاجي
  كحولي

 

  
  
  
  
  
  
  

 التركيب عملية عرف
   الضوئي؟

  
  
  
  
  
  
  

ــا  العوامـــل مـ
ــام الضــرورية  إلتم

 التركيــب عمليــة
  الضوئي؟

  
  
 الرئيسـي  النـاتج  ما

ــة ــب لعملي  التركي
  ؟ الضوئي

  
  
  
  
  
  
  

ــا ــة م ــة أهمي  عملي
  ؟ الضوئي التركيب

  
 توقفت لو يحدث ماذا

 الخضـراء  الصانعات
  ؟ العمل عن
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٣-   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤-  
  
  
  
  
  
٥- 

 عملية نواتج
  الضوئي التركيب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التركيب معادلة
  الضوئي

  
  
  
  

 عملية أهمية
 الضوئي التركيب
 والبيئة لألحياء

 انطالق بتجربة يبين -٥
 من األوكسجين غاز

  األخضر النبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كتب معادلة ي -٦

 التركيب الضوئي 

  
  
  
  
 عملية أهمية يقدر -٧

 الضوئي التركيب
  البيئة في

 

 انطـالق  تجربـة  بـإجراء  يقوم -
 وضعت نباتية ورقة من األوكسجين

 الصوديوم بيكربونات يحوي ماء في
 أكسـيد  ثنـائي  غاز على للحصول(

 الشـمس  لضوء معرضة)  الكربون
 غـاز  هـو  النـاتج  الغاز أن ويبين

 األحيـاء  علـم  كتـاب ( األوكسجين
  )٤٣ص واألرض

 المدرس يتوصل الطلبة بمناقشة -
  :   اآلتية المفاهيم إلى
 بعملية غذائه بصنع النبات يقوم

 طريق عن الضوئي التركيب
  الخضراء األوراق
-الضوء:  إلى النبات يحتاج

 أكسيد ثنائي غاز – اليخضور
  الماء - الكربون

 الضوئي التركيب عملية عن ينتج
   واألوكسجين) الغذاء( النشاء

 الطلبة بمشاركة المدرس يقوم - 
 بشكل الضوئي التركيب عملية بصياغة
 النشاء مصير على والتأكيد معادلة
 مواد– التنفس( العملية هذه عن الناتج
  ) بروتينية ومواد دسمة مواد- بنائية
 مجموعة بطرح المدرس يقوم -

 على التأكيد بهدف األسئلة من
 :  الضوئي التركيب أهمية

 على القادرة الكائنات هي من .١
 ؟ السكريات تركيب

 األوكسجين غاز الينفذ لماذا .٢
 أوكسيد ثنائي غاز ويزداد
 األحياء أن بالرغم الكربون
 غاز وتطرح االوكسجين تتنفس
 ؟ الكربون أوكسيد ثنائي

 عن االستغناء نستطيع هل .٣
  ؟ تغذيتنا في ومنتجاتها النباتات

 من البيئة في النباتات مادور .٤
  ؟ الضوئي التركيب عملية خالل

 الطلبـة  بمناقشـة  المدرس يتوصل
 الـدور  إلـى  األسـئلة  هذه إلجابات
 الخضراء النباتات تؤديه الذي الكبير
 الكـرة  علـى  الحيـاة  استمرار في

 على الحفاظ اهمية وبالتالي األرضية
 علـى  والعمل بل الخضراء النباتات
 . النباتي الغطاء زيادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التركيب معادلة اكتب
   ؟ الضوئي

  
  
  
  
  
  
  
  
 الحياة تتوقف هل

 التركيب عملية بتوقف
 ؟  ولماذا الضوئي
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   :التقويم النهائي   

 :  يلي لما علمياً تفسيرا أعط .١

 ماء في وضعت و الشمس لضوء معرضة نباتية ورقة من االكسجين انطالق ••••
 . الكربون أوكسيد ثنائي غاز يحوي

  .  النبات من الخضراء األقسام في الضوئي التركيب عملية تتم ••••
  المعادلة كتابة مع الضوئي التركيب عملية عرف .٢
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   األول النشاط
8 اآ�,+ف"I5G Y8آSا�� '?�Zا�" 

   ؟ الضوئي التركيب قصة ما : النشاط عنوان

  

   الضوئي التركيب عملية اكتشاف تاريخ تعرف :  النشاط من الهدف

  

  : تنفيذ النشاط 
 : الضوئي التركيب عملية اكتشاف مراحل حول اآلتي العلمي المقال اقرأ - ١

 أن لقصـتك  يمكـن "  الضوئي التركيب اكتشاف رحلة" بعنوان قصة كتابة تستطيع هل - ٢
  .. الصف في وزمالئك تعرضها شيقة مسرحية تكون
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  الضوئي التركيب بعملية

 

 

  

٧ ٨ 

٨ 
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  الثاني النشاط

"8I5G Y8آSا�� '?�Zا�"  

     خضراء ولكن...  متقاطعة كلمات

بعملية المرتبطة العلمية المصطلحات تحديد : 

  الضوئي التركيب عملية حول المتقاطعة الكلمات

  وأصدقائك حاول ثم بدقة العلمية المصطلحات

  

 

 

١ 

٤ 

 ٨

  

كلمات : النشاط عنوان
  

 النشاط من الهدف
  

  : تنفيذ النشاط 
الكلمات ورقة لديك .١
المصطلحات تعريف اقرأ .٢
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  :  أ���

 الشمس ضوء تمتص التي النباتية الصبغة -١

 الشمس أشعة ضوء ألوان كل خضوريال يمتص -٤
   اللون هذا عدا

  الضوئي التركيب لعملية ضروري مركب -٧

  الضوئي التركيب عملية ناتج -٨

  

 

 

 

��دي� :  

 من السكر على للحصول النباتات بها تقوم عملية -٢
  الشمس ضوء

 ضمن الضوئي التركيب فيه يحدث الذي المكان -٣
   النبات

  الضوئي التركيب لعملية ضروري مركب -٥

   للنبات آكل حيوان -٦

 )رئيس غير( الضوئي التركيب عملية عن ناتج  -٩
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  الثالث النشاط

8 ]Sوط"I5G Y8آSا�� '?�Zا�" 

  
  ؟؟ حياً يبقى كي بالنبات تعتني كيف :  النشاط عنوان

  

 الضوئي التركيب عملية حول  المعلومات تطبيق : النشاط من الهدف

  : تنفيذ النشاط 
  أمامك لعبة حول العناية بالنبات األخضر كي يبقى حياً وينمو ويكبر  -
  عليك أن تراقب العوامل المؤثرة على نباتك وأن تضبطها باستمرار -
   ؟ هل تستطيع..ستتحكم بالحرارة والرطوبة واإلضاءة على نحو متوازن وبسرعة  -
الزمن الذي تستطيع تحقيقه في الحفاظ  قم بزيارة الموقع اآلتي وتنافس مع أصدقائك وسجل -

  ...على نباتك في كل مرة 
h@p://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/living_things/help_plants

_grow/play.shtml 
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  : الثامن الدرس
   النتح – التنفس

  : السلوكية األهداف
  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 .يعرف عملية التنفّس  -١

 .  النبات تنفس أثناء تتم التي الغازية المبادالت يبين -٢

 . النبات عند التنفس عملية توضح تجربة يجري -٣

 .يعرف عملية النتح  -٤

 .يجري تجربة توضح عملية النتح  -٥

 . بين عملية النتح واإلدماع  يميز -٦

 .يعدد فوائد عملية النتح -٧

  . حياتنا في والنتح التنفس عمليتي دور يقدر -٨
  : التعلم و التعليم مصادر
 والتنفس الضوئي التركيب عمليتي بين مقارنة لوحة -  النتح تجربة/ التنفس تجربة أدوات

  )بطاقات(
  

   الحاسب قاعة أو المدرسي المخبر :  األنشطة تنفيذ مكان
  

 تنفيـذ  فـي  المشـاركة  -السابق الدرس حول المنفذة األنشطة عرض:  العلمية األنشطة
  Microsoft Student with Encarta DVD حاسوبية موسوعة استخدام – العلمية التجارب

  .  علمية تجربة حول بحث تنفيذ – الضوئي والتركيب التنفس عمليتي بين المقارنة لعبة -
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    التقويم المرحلي    التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية    األهداف السلوكية    النقاط التعليمية    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عملية تعريف
   التنفس

  
  
  
  
  
  
  

  
 الغازية المبادالت

  التنفس عملية في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً

  
  
  
  
  
  
  
  
يعرف عملية  -١

 التنفّس 

  
  
  
  
  
  
  
 المبادالت يبين -٢

 متت التي الغازية
   النبات تنفس أثناء

  
  
  
  
  
  
  
 تجربة يجري -٣

 عملية توضح
  النبات عند نفستال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الموجهة االستثارة
 اآلتية األسئلة المدرس يطرح
  : الدرس لموضوع للتمهيد

 عن الناتج النشاء مصير ما -١
  ؟ الضوئي التركيب عملية

 عملية من الرئيس الهدف ما -٢
  ؟ التنفس

 عن الزائد للماء يحدث ماذا -٣
 ؟ النبات حاجة

  
 الطلبة أمام المدرس يعرض -

 عملية تثبت تجربة إجراء مراحل
 الماء ارتفاع( النبات عند التنفس

 نباتية قطع فيه وضعت انبوب في
  ) الكلس رائق وتعكر خضراء غير
 تم تجربة نتائج أمامهم يعرض ثم

 الطلبة من ويطلب مسبقاً تحضيرها
 التجربة مناقشة مجموعات بشكل

 أجزاء اختار لمذا( نتائجها وتفسير
 ارتفع لماذا - خضراء غير نباتية
 لماذا – االختبار انبوب في الماء
 بمناقشة ثم ) الكلس رائق تعكر
 إلى المدرس يتوصل الطلبة
  :   اآلتية المفاهيم

 عند تتم حيوية عملية التنفس •
 ومنها الحية الكائنات كل

   النباتات
 التنفس عملية في النبات يقوم •

 وطرح األوكسجين غاز بأخذ
   الكربون أكسيد ثنائي غاز

 الطلبة أمام المدرس يعرض -
 تحرير تثبت تجربة إجراء مراحل
 النبات عند التنفس عملية في الطاقة

 سخان  في الحرارة درجة ارتفاع(
  االنتاش حالة في بذور فيه وضعت

 تم تجربة نتائج أمامهم يعرض ثم
 منهم ويطلب مسبقاً تحضيرها

 التجربة مناقشة مجموعات بشكل
 بذوراً اختار لماذا( نتائجها وتفسير
 التجربة إجراء تم لماذا  - منتشة
 درجة ارتفعت لماذا – سخان في

  ) السخان حرارة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التنفس تجربة أدوات
   النتح تجربة/

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التنفس عملية عرف
 الداخلـة  الغازات ما

 عمليـة  عن والناتجة
  ؟ التنفس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درجـة  ارتفـاع  علل
 تـــرمس حـــرارة
 بـذور  فيـه  وضعت
   ؟ منتشة
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 عملية تعريف
   النتح
  
  
  

 النتح بين الفرق
   واإلدماع

  
  

فوائد عمليتي 
  النتح والتنفس

 

  
  
  
  
  
 

 يعرف عملية النتح  -٤

يجري تجربة  -٥
 توضح عملية النتح 

 

يميز بين عملية  -٦
 النتح واإلدماع 

  
 

يعدد فوائد عملية  -٧
 النتح

 عمليتي دور يقدر -٨
 في والنتح التنفس
   حياتنا

 

 المدرس يتوصل الطلبة بمناقشة ثم 
  :   اآلتية المفاهيم إلى
 إلى التنفس عملية تؤدي -

 المواد من طاقة تحرير
  العضوية

 في الكوندرية الجسيمات تعد -
   التنفس حادثة مقر الخلية

  
 تجربة الطلبة على المدرس يعرض
 على الماء تكاثف( النتح عملية تبين

 نبات فيه وضع ناقوس جدران
   ؟ التفسير منهم ويطلب)   أخضر

 على أحياناً الماء قطرات نجد هل
   ؟ ولماذا األوراق حواف

  : وبمناقشتهم بعدد من األسئلة  
 نشعر التي الرطوبة سبب ما -

 ؟  والغابات الحدائق في بها

 بعملية النبات يقوم هل  -
 ؟ االطراح

 حيوية عملية النتح أن إلى يتوصل
   لإلنسان ومفيدة للنبات وضرورية

 الطلبة بتقسيم المدرس يقوم •
 -التنفس مجموعتي إلى

 وبإجراء الضوئي والتركيب
 المجموعتين إحدى تبدأ قرعة
 العملية حول جملة بوضع
 الثانية المجموعة وتحاول
 الصحيحة الجملة اختيار
 الثانية العملية من  لها المقابلة
 بانتهاء المسابقة وتنتهي
 المجموعتين إحدى بطاقات
 أخطاء بدون

  
  
  
  
  
  
  

   النتح تجربة أدوات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بين مقارنة لوحة
 التركيب عمليتي
 والتنفس الضوئي

  )بطاقات(
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ؟ النتح عملية عرف
  
 عمليتي بين الفرق ما

  ؟ واإلدماع النتح
  
  
  
  
  
  
  
  
  ؟ النتح عملية فائدة ما
 حياة تتوقف هل 

 بدون الحية الكائنات
   ؟ ولماذا ؟ تنفس
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  : النهائي التقويم
  :  اآلتية الفراغات امأل_   ١ س
 ............ تحرير إلى إضافة............ وطرح....... غاز أخذ يتم التنفس عملية في -

 .................. عبر................ بشكل الماء طرح عملية هي التنح -

   ؟ واإلدماع النتح عمليتي بين الفرق ما_   ٢س
   ؟  الشديد الحر أيام في النباتات أوراق ذبول:  يأتي ما فسر_   ٣س
 ويـوزع  الضوئي والتركيب التنفس عمليتي بين االختالف أوجه تبين لوحة المدرس يعرض – ٤س

  . اللوحة على البطاقات توزيع في بالمشاركة الطلبة ويقوم االختالف نقاط تحمل بطاقات الطلبة على
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  األول النشاط

"8I5G ]�"ا� "  
  

   النباتات عند اإلطراح يتم كيف:  النشاط عنوان

  
  عملي بشكل النتح عملية مشاهدة:   النشاط من الهدف

  
  بالستيكية أكياس -) شوكية - رطبة مناطق( نباتات مجموعة : الالزمة واألدوات المواد

  
  : تنفيذ النشاط 

  شفاف بالستيك باستخدام للنباتات الهوائية األجزاء بتغطية قم -
  النتح إنه!  ماء أنه ، القطرات هذه تذوق الجدر، على القطرات  مالحظ -

 التـي  تجربتك بنتائج أخرى مرة المختلفة النباتات بمقارنة النتح عملية ومراقبة قياس يمكنك -
 ) ١ رقم نشاط- والنقل االمتصاص( االمتصاص عملية حول سابقاً حول أجريتها

 من دون ماء جذور، دونمن  شاهد ١ مجموعة - 

  أوراق من دون نبات ٢ مجموعة -

   أوراق مع نبات ٣ مجموعة - 
   أوراق مع شوكي نبات ٤ مجموعة

 واعرضها النشاط دفتر في نتائجك سجل... عباألر المجموعات في النتح ماء كيمة بين قارن -
  صغير علمي كباحث تعمل أخرى مرة أنت وها.... مدرسك على

  بمدرسك باالستعانة مجهر باستخدام المسام مالحظة خالل من البحث في االستمرار يمكنك -

  
 باختالف تختلف.. األوراق قلت كلّما تقل النتح عملية بأن  تتعلّق التي النتائج بحثا:  مساعدة
   ... األوراق حيث من النباتات
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  الثاني النشاط

 ا�3+ج"W+)ا�"#+ت ^' ا� " 

  
  الكوندرية الجسيمات  هي ما : النشاط عنوان

  
   الخلية مستوى على التنفس عملية دراسة : النشاط من الهدف

  
  : تنفيذ النشاط 

 كثيرة معلومات ستجد  Microsoft Student with Encartaبرنامج على باطالعك -
 . التنفس وعملية النتح عملية عن

 مكبـراً  شـكلها  وشـاهد  Mitochondria الكوندرية الجسيمات موضوع عن ابحث -
 لقـراءة  االنكليزية اللغة مدرس أو مدرسك مساعدة ستحتاج" عملها آلية على وتعرف

 ". المعلومات

 النبات عند التنفس عملية في ودورها الكوندرية الجسيمات عن مبسطاً موضوعاً اكتب -
 الصف في زمالئك على واعرضه

   عليها ستحصل التي الصورب كءأصدقا شاركت أن تنس ال -
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  : التاسع الدرس
   الزهرية النباتات عند الجنسي التكاثر

  : السلوكية األهداف
  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

  النباتات من مجموعة أزهار بين يقارن .١

 يذكر الوظيفة األساسية للزهرة .٢

 يعدد أجزاء الزهرة  .٣

  الزهرة أجزاء من جزء كل وظيفة يبين .٤

  الزهرة مجسم على الصحيحة أماكنها في الزهرة أجزاء يركب .٥

 الداخل إل الخارج من الزهرة في لترتيبها تبعاً الزهرة ألجزاء صور مجموعة يرتب .٦

  الزهرة أجزاء من جزء لكل الداخلي التركيب لدراسة المكبرة العدسة يستخدم .٧

 يرسم أجزاء الزهرة  .٨

   اليومية حياتنا في األزهار أهمية يقدر .٩
  

  : التعلم و التعليم مصادر
 ألجـزاء  صـور  -  والتركيب للفك قابل للزهرة مجسم - مختلفة لنباتات أزهار مجموعة
  .المقرر الكتاب - علمية موسوعة -  الزهرة

  

   المدرسي المخبر :  األنشطة تنفيذ مكان
  

 من ألزهار العملية الدراسة -السابق الدرس حول المنفذة األنشطة عرض:  العلمية األنشطة
   البيئة
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النقاط 
    التعليمية

    التقويم المرحلي    التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية    األهداف السلوكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١ -  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢ -   
  
  
  
  
  
  
  
٣ -   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أشكال األزهار 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةوظيفة الزهر
  
  
  
  
  
  
  

  أجزاء الزهرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 أزهار بين يقارن -١
 من مجموعة
  النباتات

  
  
  
  
  
  
يذكر الوظيفة  -٢

 األساسية للزهرة

  
  
  
  
  
 

 يعدد أجزاء الزهرة -٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الموجهة االستثارة
 مجموعات على المدرس يوزع
 منهم ويطلب متنوعة أزهاراً الطلبة

 المدرس يطرح ثم جيداً مالحظتها
 لموضوع للتمهيد اآلتية األسئلة
  : الدرس

 أزهار على نالحظ ماذا -١
 أم تتشابه هل ، النباتات
  ؟ تختلف

 أزهار تتشابه أو تختلف كيف -٢
 ؟ النباتات

 ماوظيفة الزهرة ؟ -٣

  
  

 على الطلبة إجابات بمناقشة
 للمعلم يمكن والثاني األول السؤالين
 األزهار من مجموعة عرض
 المقارنة إلجراء مختلفة لنباتات
 واللون الشكل حيث من بينها

  أزهار أن إلى للتوصل والرائحة
 وألوانها أشكالها في مختلفة النباتات
   ورائحتها

  
 بعض أزهار بعرض المدرس يقوم

- البرتقال– الفول مثل النباتات
  الياسمين – القرنفل

 مالحظة مع الطلبة أمام وفحصها
 طالبة/طالب لكل الفرصة إتاحة

 خالل ومن ، العرض لمشاهدة
 يتم الطلبة مالحظات مناقشة
 تمثل الزهرة:  أن إلى التوصل
 وأنها النبات عند التكاثري الجهاز
 مرتبة محيطات أربعة من تتكون
  يلي كما الداخل إلى الخارج من
   المدقة– األسدية– التويج– الكأس:
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أزهار مجموعة
   متنوعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محيطات تبين لوحة
   الزهرة وأجزاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أهم أسماء اذكر
 تشاهدها التي األزهار

   ؟ بيئتك في
  
  
  
  
  
  
   ؟ الزهرة وظيفة ما
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ الزهرة أقسام عدد
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٤ -   
  
  
  
  
  
٥ -   
  
 

وظيفة أجزاء 
  الزهرة 
  
  
  
  

المكونات 
الداخلية 
 للزهرة 

 كل وظيفة يبين -٤
 أجزاء من جزء

  الزهرة

  
  
 

 أجزاء يركب -٥
 أماكنها في الزهرة

 على الصحيحة
  الزهرة مجسم

  
 مجموعة يرتب -٦

 ألجزاء صور
 تبعاً الزهرة
 الزهرة في لترتيبها

 إلى الخارج من
 الداخل

  
 العدسة يستخدم -٧

 لدراسة المكبرة
 الداخلي التركيب

 من جزء لكل
  الزهرة أجزاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أو صور مجموعة المدرس يعرض
 مصورات أو توضيحية رسوم
 الطلبة من ويطلب مختلفة ألزهار
 كل في الزهرة محيطات تعرف
   منها
  
 المدرس يخلص سبق ما خالل من
 من يتالف الكأس أن إلى الطلبة مع
 تسمى خضراء وريقات عدة

 الخارج من بالزهرة ويحيط سبالت
 التويج يتكون حين في ، ويحميها

 تسمى ملونة وريقات عدة من
 رائحتها للزهرة تعطي بتالت

  . الداخلية المحيطات ووتحمي
 تركيب الطلبة بعض من يطلب
 المفككة الزهرة مجسم أجزاء

  . بالترتيب
  

 مم: التالي السؤال المدرس يوجه
 السداة عرض وبعد األسدية تتكون
 مع يستنتج األزهار بعض في

 وجزء خيط من تتكون أنها الطلبة
 وهو المئبر يدعى نهايته في منتفخ
 يمثل وبذلك  الطلع حب يحتوي
 يفتح"   الزهرة في التذكير عضو
 على المدرس ويعرض المئبر
  المكبرة باستخدام الطلع حب الطلبة

 حب ألجزاء لوحة يعرض ثم" 
  الطلع
  

 مم: التالي السؤال المدرس يوجه
 عن ولإلجابة ؟  المدقة تتكون
 أحد مدقة بفحص يقوم السؤال
 تالميذ على وعرضها األزهار
– التوصل يتم حيث الصف

  :أن إلى - المكبرة باستخدام
 في منتفخ جزء لها المدقة -

  المبيض يسمى أسفلها

 أجسام المبيض داخل يوجد -
  البذيرات تسمى صغيرة
 ألجزاء  لوحة ويعرض
 عضو تعد وبذلك البذيرة
  الزهرة في التأنيث

 

  
  
  

  للزهرة مجسم
  
  
  

 صورة أو مجسم
    لألسدية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صورة أو مجسم
   للمدقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يدوية مكبرة
 أو جهاز المكبرة 

  
  
  
   ؟ المئبر وظيفة ما
  ؟ المدقة وظيفة ما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لحبة شكالً ارسم
 وضع مع الطلع

  ؟  المسميات
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يرسم أجزاء  -٨

 الزهرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 األزهار أهمية يقدر -٩
   اليومية حياتنا في

  
 

 المدرس يخلص سبق ومما -
 هي الزهرة أن إلى  والطلبة
  النباتات في التكاثر عضو

 المكبرات من عدد فراتو عند( 
 مجموعاتهم وفق الطلبة يوزع
 بشكل الزهرة أجزاء دراسة وتتم
  )وجماعي عملي
 تم ما بتلخيص المدرس يقوم

 ومفاهيم حقائق من عرضه
 الدرس في متضمنة وتعميمات

   أن إلى التوصل يتم حيث

 في التكاثر عضو هي الزهرة - 
  الزهرية النباتات

 أربعة من الزهرة تتكون - 
 الكأس: هي رئيسية محيطات

  المدقة– األسدية – التويج–

 محيطات من محيط لكل - 
  به خاصة وظيفة الزهرة

  
 رسم الطلبة من المدرس يطلب

 على كالً األربعة الزهرة محيطات
   حدة
 جمع الطلبة من المدرس يطلب -  

 وتجفيف األزهار من أنواع عدة
 كتابة مع الدفتر على وحفظها أجزائها

   المسميات
  
 من مجموعة من المدرس يطلب -

 عن المعلومات بعض جمع الطلبة
 لعرضها األزهار من غريبة أنواع
  القادمة الحصة في زمالئهم على

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دفترك على ارسم
 األجزاء يبين شكالً

  ؟ للزهرة الرئيسة
  
  
  
  
  

 من نوعين عدد
 التي األزهار
 حياتنا في نستخدمها

 ؟ منها كل فائدة وما

  : النهائي التقويم

  .  عنها مثاالً واذكر الخنثوية الزهرة هي ما_  ١ س

  .  الطلع حبة وأجزاء البذيرة أجزاء بين وازن -٢س

   الزهرية المحيطات حيث من الفول وزهرة المنثور زهرة بين وقارن جدوالً نظم -٣س
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  األول النشاط

 " ا�aهSة" 

   الزهرة أجزاء لوحة : النشاط عنوان

  

  المسميات مع مرتبة الزهرة أجزاء تبين لوحة تصنيع:  النشاط من الهدف

  

 – األلعاب معجون – اسفنجية قطع – من الورق المقوى لوحة : الالزمة واألدوات المواد
   مشرط أو مقص – غراء أو الصق -ملونة خيوط

  

  : تنفيذ النشاط 
 المواد مستخدماً الزهرة أجزاء بين لوحة أو مجسم بتصنيع زمالئك من مجموعة بمشاركة قم -

 الحادة األدوات استخدام يخص فيما األمان تعليمات والتنسى السابقة  البسيطة

  كرتونية قطع على) المدقة – األسدية -التويج – الكأس( األساسية الزهرة أجزاء أوالً ارسم -

 الملـون  الورق من والسبالت البتالت:  مثال مناسبة تراها التي الخامات من قسم كل صنع -
  الملون االسفنج من المدقة – والمعجون الملونة الخيوط  من األسدية – الالصق

 مناسب بقياس من الورق المقوى لوحة على مرتبة األجزاء بلصق قم -

 المدرسـي  المخبـر  ستزين التي لوحتك عنوان كتابةوال تنس  الشكل على المسميات اكتب -
 .. العلمي المعرض في وستشارك... والصف

  
  

  -:مقترحات 

 تستخدم لكي وذلك دبابيس طةابوس الرسم على للتثبيت قابلة المسميات تكون أن يمكن -
  الزهرة أجزاء عن أصدقائك سؤال في لوحتك

 من الورق المقوى اللوحة على والتركيب للفك قابلة تكون أن الزهرة ألجزاء يمكن -
  أصدقائك مع الزهرة أجزاء ترتيب مسابقة بعمل لتقوم

   مجسم إلى لوحتك فكرة تحويل يمكنك - 
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  الثاني النشاط

"b8"P2 زه+رdا"  
 

   الزهرية وموسوعتي األزهار عالم:  النشاط عنوان

  

  بينها فيما والتركيب الشكل في والفروق لألزهار المختلفة األنواع تعرف:  النشاط من الهدف

  

  : تنفيذ النشاط 
 : االلكتروني   قم بزيارة الموقع  - 

http://www.gardenguides.com/plants/info/flowers/flowers.asp 
 تشـارك  أن سوال تن المتنوعة وألوانها وأشكالها األزهار عالم رفلتع االنترنت شبكة على

  ) النشاط دفتر على معلوماتك دون( معلومات من عليه حصلت بما زمالئك
ــك -  ــتخدام يمكنـ ــوعة اسـ                   Microsoft Student with Encarta موسـ

  األزهار حول الصور من الكثير لمشاهدة

 دفتـر  على ولصقها منها الغريبة وال سيما الصور هذه طباعة الموسوعة من تستطيع - 
 األسـماء  عـن  مدرسـك  تسأل أن والتنسى االنكليزية باللغة أسمائها كتابة مع النشاط
  الخاصة الزهرية موسوعتك لديك ستكون.. األزهار لهذه العربية

  حائطية مجلة إلى تحويلها خالل من أصدقائك على موسوعتك عرض يمكنك - 

  
  Rafflesia العالم في زهرة أكبر صورة
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  :  العاشر الدرس
  الثمـرة– اإلخصـاب– التأبيـر

  : السلوكية األهداف
  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 يعرف التأبير -١

 يعدد أشكال التأبير  -٢

 يعدد طرق التأبير في الطبيعة  -٣

 يعرف اإلخصاب -٤

  اإلخصابيعدد مراحل عملية  -٥

 يعدد مراحل عملية االنتاش  -٦

 .   النباتات ثمار على الحصول في  واالخصاب التأبير عملية دور يثمن -٧

  واإلخصاب التأبير عمليتي مراحل تمثيل في هزمالء يشارك  -٨

  الزهرية النباتات في اإلخصاب آلية يرسم -٩

  : التعلم و التعليم مصادر
 المقـوى  الورق من أشكال تصنيع ويتطلب األدوار لعب بطريقة الدرس ينفذ -  فيديو فيلم

)  وبـذيرة  مبـيض   – طلـع  حبـات  – حشرات– طيور – متنوعة أزهار( تمثل مسبقاً
  ..) الماء – اإلنسان – الرياح( األسماء بعض تحمل من الورق المقوى وبطاقات

  
   المدرسة باحة  أو المدرسة حديقة أو  المدرسة مسرح :  األنشطة تنفيذ مكان
  

 حول علمي فيلم مشاهدة -السابق الدرس حول المنفذة األنشطة عرض:  العلمية األنشطة
 . واإلخصاب التأبير عملية تمثيل – المدروسة العملية

  



204 

  

    النشاطات التعليمية التعلمية    األهداف السلوكية    النقاط التعليمية م
التقانات 
    التربوية

    التقويم المرحلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١-   
  
٢-  
  
  
  
٣-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   التأبير مفهوم
  

)  أنماط( أشكال
   التأبير

  
  

   التأبير طرق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عملية مراحل
  اإلخصاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً

   
  
  
  
  
  
  
 يعرف التأبير -١

 

 يعدد أشكال التأبير  -٢

  
  
 

يعدد طرق التأبير  -٣
 في الطبيعة 

  
  
  
  
  
  
  
 اإلخصابيعرف  -٤

  
  
يعدد مراحل عملية  -٥

  اإلخصاب

  
  
يعدد مراحل عملية  -٦

 االنتاش 

  
  
  
  
  
  
  

  )األدوار لعب طريقة(
  : الموجهة االستثارة
 للتمهيد اآلتية األسئلة المدرس يطرح

  : الدرس لموضوع
  ؟ تفتحها بعد الزهرة  مصير ما -١

 لألزهار؟ الزاهية األلوان فائدة ما -٢

 الطلع حبات بنقل يقوم الذي من -٣
 ؟ األزهار بين

  
 من لمقطع سريع بعرض المدرس يبدأ
 التأبير عملية عملية  يوضح فيديو فيلم
 تليها التي والمراحل و األزهار بين
   الثمرة إلى الوصول وحتى) اإلخصاب(

 واسع مكان إلى الطلبة ينتقل وبعدها
 المدرسة مسرح – المدرسة ساحة(

 يتم حيث التعليمي الموقف لتنفيذ.... ) 
 طالب  الطلبة من مجموعة اختيار
  :  دور لتمثيل

 و  الخنثوية بأنواعها األزهار •
 .   المؤنثة و المذكرة

 – الحيوانات بعض – الحشرات •
  اإلنسان – المياه-الرياح

 حبات الطلع  •

 المبيض والبذيرة  •

 الثمار  •

  البطاقة أو الشكل طالب كل يحمل بحيث
 مسبقاً محضر وبحوار الطلبة يقوم ثم

 اإلخصاب التأبير عملية مراحل بعرض
 الفقرات بين يتم الطلبة باقي وبمشاركة

 باقي ومشاركة األسئلة بعض طرح
    عليها باإلجابة الطلبة
 يناقش الفقرة تمثيل من االنتهاء بعد

  : اآلتية األسئلة بطرح الطلبة المدرس
   أنواعها وما التأبير عملية هي ما - ١

 ذاتي الغير التأبير يحدث لماذا -٢
  ؟ الخنثوية األزهار بعض عند

 دور وما ؟ التأبير طرق هي ما -٣
 ؟ فيها اإلنسان

 عملية اإلخصاب ؟عدد مراحل  -٤

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جهاز الحاسب 
 فيلم فيديو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ التأبير ماأشكال
  
  
  
  
  

 في التأبير يتم كيف
  ؟ الطبيعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نمو بعد يحدث ماذا
 لحبة الطلعي االنبوب
  ؟ الطلع
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٥-  
  
  
  
  
٦- 

   الثمرة تشكل
  
  
  
  

 عمليتي أهمية
   التأبيرواإلخصاب

 

 عملية دور يثمن -٧
  واالخصاب التأبير
 على الحصول في
 .   النباتات ثمار

 في زمالئه يشارك  -٨
 مراحل تمثيل

 التأبير عمليتي
  واالخصاب

 آلية يرسم -٩
 في اإلخصاب
  الزهرية النباتات

 الطلبة من مجموعة من المدرس يطلب
 حبات - المدقة -الزهرة أدوار تمثيل
 التأبير عملية عن والتحدث الطلع

   واإلخصاب
  
  
 بنتيجة عليها نحصل التي الفائدة ما •

 ؟ واإلخصاب التأبير عمليتي
 هذا على اإلجابة في ويشارك
 جمعوا الذين الطلبة جميع السؤال

 وفوائدها الثمار حول معلومات

  
  
  
  
  
  
 عملية أهمية ما

   التأبير؟
  

 عملية من نستفيد ماذا
 ؟  االخصاب

 

  : النهائي التقويم 

  : اآلتية العبارات من كل أمام) x( أو) √( إشارة ضع

 التأبير في األزهار المؤنثة ذاتي  -١

 يتم التأبير في نبات الصنوبر بواسطة الرياح  -٢

 بعد حدوث اإلخصاب يتحول المبيض إلى ثمرة  -٣

 ينمو لحبة الطلع بعد التصاقها على الميسم انبوب طلعي  -٤

 إلنسان دور في عملية التأبير لليس  -٥

  

  :  األتية العبارات في الفراغات امأل

 ...........................و .......................للتأبير نوعان  -

 .................... بواسطة النخيل نبات  في التأبير يتم -

 ..................... و................... و حية البذرة تكون أن البذور انتاش شروط من -
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  النشاط األول

 "�SاJ@,2 JF ا�S5Cة"

  
   الثمرة إلى الزهرة رحلة : النشاط عنوان

  

 خالل من ببعضها الزهرية النباتات عند الجنسي التكاثر مراحل ربط : النشاط من الهدف
  بعضاُ ببعضها المراحل هذه ارتباط يوضح الطلبة قبل من مخطط رسم

  

  : تنفيذ النشاط 
 مـاذا .... المبـيض  في والبذيرات المئبر في الطلع حبات كانت منذ الثمرة رحلة تبدأ - 

 .. وكيف ؟؟؟ ذلك بعد يحدث

 بـك  الخاص النشاط دفتر على أو من الورق المقوى لوحة على وارسمها الرحلة تخيل - 
 الرحلـة  هـذه  مراحل وصف وحاول)  الثمرة إلى الزهرة من( بعنوان مخطط بشكل

 ؟ المستخدمة النقل ووسائل

  
 : مقترحات 

  . الرحلة هذه شخصيات أنها على ورسمها من الورق المقوى شخصيات تخيل يمكنك - 
 مسابقات كلعبة الستخدمها اللوحة عن والفك للتثبيت قابلة الرسوم هذه تجعل أن يمكنك - 

  .  أصدقائك بين
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  الثاني النشاط

 "ا�5C+ر أ�3اع"

  
  ؟؟؟ الثمار تكذب هل : النشاط عنوان

  
  المختلفة الثمار أنواع تعرف : النشاط من الهدف

  
  : تنفيذ النشاط 

 . إجاباتهم وسجل كءأصدقا اسأل ؟؟؟ كاذبة ثمار يوجد هل ترى -

 :  ةاآلتي المواقع في الصحيحة اإلجابة عن ابحث -

h@p://www.uqu.edu.sa/page/ar/9689  
h@p://www.kau.edu.sa/AALQURASHI/Peges/Fruit/Fruit_20.htm  

 

                موسـوعة  مـن  تشـكلها  وكيفيـة  الثمـار  صـور  بعـض  علـى  الحصول يمكنك -
Microsoft   Student with Encarta 

 تتشـكل  وكيف الكاذبة الثمار هي وما  الثمار أنواع حول مقالة اكتب ثم واسأل ابحث -
  ؟ المقبل الدرس في المعلومات بهذه زمالءك لتشارك ؟ أنواعها أشهر وما
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  : عشر الحادي الدرس
  واالنتاش البــذور

  : السلوكية األهداف
  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 نتاش يعرف عملية اإل -١

 اإلنتاشيعدد شروط  -٢

  فيهااإلنتاش  نوع ويحدد مبلل قطن على البذور بزراعة يقوم -٣

 الهوائي واألرضي اإلنتاش يوازن بين  -٤

 يقدر القيمة الغذائية للحبوب  -٥

  :مصادر التعليم و التعلم 
 لوحـات  تصـنيع  –)  قمح– ذرة– فاصولياء– فول– حمص( متنوعة منتشة لبذور نماذج
  اإلنتاش أنواع تبين
  

   المدرسة باحة  أو المدرسة حديقة أو  المدرسة مسرح :  األنشطة تنفيذ مكان
  

 نباتـات  بـذور  اسـتنبات  -السابق الدرس حول المنفذة األنشطة عرض:  العلمية األنشطة
   متنوعة
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    التقويم المرحلي    التقانات التربوية    النشاطات التعليمية التعلمية    األهداف السلوكية    النقاط التعليمية    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢-  
  
  
  
  
  
  
  
٣-  
  
  
  
  
٤-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عملية تعرف
  االنتاش

  
  
  
  
  
  
  
  

 عملية شروط
  اإلنتاش

  
  
  
  
  
  

  اإلنتاشأنماط 
  
  
  
  

 أهمية البذور 

 في الطالب من يتوقع
 يكون أن الدرس نهاية
  :أن على قادراً
  
  
  
  
  
  
  
  
يعرف عملية  -١

 االنتاش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
يعدد شروط  -٢

 االنتاش 

 بزراعة يقوم -٣
 قطن على البذور
 نوع ويحدد مبلل

  فيها االنتاش

  
  
االنتاش يوازن بين  -٤

 الهوائي واألرضي

  
  

يقدر القيمة الغذائية  -٥
 للحبوب 

  
  
 

  :االستثارة الموجهة 
 للتمهيد اآلتية األسئلة المدرس يطرح

  : الدرس لموضوع
 نباتات عل الحصول يمكننا كيف -١

 ؟   جديدة

 في وضعت لبذرة يحدث ماذا -٢
  ؟  رطبة تربة

 النبات على الحصول يمكننا هل -٣
  ؟ لماذا ؟ مسلوقة بذور من

  
 التي البذور مجموعة كل تعرض
 :  بزراعتها قامت

 في الطلبة مجموعات المدرس يناقش 
 خالل ومن مالحظتها تمت التي النتائج

 :  اآلتية المفاهيم على يؤكد المناقشة

 إلعطاء باالنتاش البذور تقوم •
  جديد نبات

 هوائي –ن أرضي الالنتاش نمط •

 نمط حيث من البذور تتنوع •
  انتاشها

  
 تنتش لم لحاالت المدرس يعرض -

 ومن بزراعتها قام التي البذور فيها
 طلبته مع يستنتج المناقشة خالل
  :  وهي االنتاش عملية شروط

 أن تكون البذرة حية  •

 أن تكون البذرة سليمة  •

 فر االوكسجيناتو •

 فر الحرارة المناسبة اتو •

 )الرطوبة (فر الماء اتو •

  
 االنتاش تبين لوحة المدرس يعرض
 ويطلب األرضي واالنتاش الهوائي

 ثم بينهما الفروق مالحظة الطلبة من
  حالة كل الطلبة مع يناقش

  
 الطلبة تجعل أسئلة عدة المدرس يسأل

 ومدى البذور بفائدة ويهتمون يفكرون
 في أو الزراعة في سواء استخدامها

 ... الطب في حتى أو اليومية الحياة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نماذج بذور 
  منتشة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لوحة االنتاش 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ االنتاش عرف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 انتاش شروط ما

  ؟ البذور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 انتاش بين الفرق ما

 وانتاش الفاصولياء
  ؟  القمح

  
 في الحبوب أهمية ما

   ؟ اليومية الحياة
  

 الغذائية القيمة اذكر
 ؟ البذور أنواع لبعض
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  : النهائي التقويم

اإلنتاش  ونمط تصنيفها كتابة الطلبة من ويطلب البذور من مجموعة بعرض المدرس يقوم
  ....) - الفول– الشعير – التمر– القمح- الذرة – البازالء– الحمص– العدس: ( فيها

  

  نمط اإلنتاش  فلقة) ثنائيات/أحاديات(التصنيف   البذور
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  األول النشاط

 "ا�#gورا�3+ش "

  
 ؟؟؟؟  الفصولياء أو العدس أو الذرة ببذور اسمي أكتب:  النشاط عنوان

  

  البذرة انتاش مراحل ومتابعة مرحة بطريقة النباتات بذور بعض استنبات : النشاط من الهدف

  

 – بالماء مملوء زجاجي وعاء – الشكل مستطيل بالستيكي وعاء : الالزمة واألدوات المواد
  ) تفضله الذي النوع( المجففة البذور بعض

  : تنفيذ النشاط 
  ؟؟ رأيك ما ؟؟؟ البذور بلغة مكتوباً اسمك على لتحصل اآلتية التجربة بإجراء قم -

 – األولـى  أسمه حروف له هدية وتقديم يفضله الذي البذور نوع عن صديقك سؤال يمكنك - 
  تحبه رسم حتى أو – له قولها تحب عبارة

  نفذها ثم التجربة مراحل رقم أوال - 

  – التـالي  اليـوم  إلى تمتد قد لفترة بوقتك استمتع - تريدها التي العبارة أو الحروف اكتب - 
 البذور انثر – زجاجي وعاء في بالماء البذور انقع – بالماء الوعاء في القطني النسيج رطب
  الوعاء في قطنياً نسيجاً ضع – الشمس لضوء يالبالستيك الوعاء عرض – العبارة فوق
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  الثاني النشاط

 " ا�#gور ا�3+ش ]Sوط"

  

  ؟؟؟؟ الكمبيوتر جهاز على بنباتاتي اعتني : النشاط عنوان

  

 على نحوٍ النبات في الحيوية العمليات حول األساسية المفاهيم تطبيق : النشاط من الهدف
  عملي

  

 DesktopPlant V2.2.8  برنامج – الحاسب جهاز : الالزمة واألدوات المواد

  

  : تنفيذ النشاط 

ــم -  ــل ق ــامج بتنزي ــود البرن ــى الموج ــرص عل ـــ ق ــى CD ال ــبك عل                                   حاس
 ) DesktopPlant V2.2.8  برنامج (

  ؟؟ لديك المكتب سطح على ، تحبها التي النباتات بتربية استمتع - 

 ولكـن  لنموهـا  المناسـبة  الشروط وتوفير ؟؟ النباتات هذه وسقاية رعاية إلى ستحتاج - 
  الكترونياً

 أن وسيذبل بإتقان به العناية استطعت إن المكتب سطح على تختاره الذي النبات سيكبر - 
  واستمتع جرب...  أهملته
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  الثالث النشاط

 "JFاS� �53 ي ا�"#+تSهaا�" 

  

   التفاح نبات زهرة أنا : النشاط عنوان

  

  الزهرية النباتات عند البذور انتاش مراحل بين ربطال : النشاط من الهدف

  

  : تنفيذ النشاط 

 .. شهية تفاح ثمرة داخل اآلن وأنت) مثالً التفاح( تحبه لنبات بذرة نفسك تخيل - 

 ... جميلة زهرة تصبح حتى المثيرة رحلتك عن فيها زمالءك تحدث قصة اكتب - 

 يسـتمتع  مرحة قصة.. قصتك تكون أن يمكن... رحلتك حول صوراً ترسم أن يمكنك - 
  مبدعاً كن.. بسماعها الجميع

  

 االعالنات لوحة في وتعرض علمية قصة أجمل مسابقة في القصص تشارك : مالحظة
 .  المدرسة في الطلبة ليقرأها
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  الرابع النشاط

 "ا��3+ش أ53+ط"

  

   الملون الورق من اإلنتاش أنواع : النشاط عنوان

  

  بينها والمقارنة االنتاش أنواع حول علمية لوحة إعداد : النشاط من الهدف

  

 – الصق – الملونة الخيوط– االسفنج – الملون الورق من لوحة : الالزمة واألدوات المواد
  مقص

\  

  : تنفيذ النشاط 

 تبـين   لوحة إعداد في)  الزهرة أجزاء لوحة نشاط(  تنفيذ في اتبعتها التي بالمراحل استعن -
  ) ومراحله االنتاش أنماط – والرشيم البذرة(

 :  اآلتي الشكل على االعتماد يمكنك - 
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  : عشر الثاني الدرس 

   الزهرية النباتات عند الالجنسي التكاثر

  : السلوكية األهداف

  : أن على قادراً يكون أن الدرس نهاية في الطالب من يتوقع

 يعرف التكاثر الالجنسي .١

  الزهرية النباتات عند الالجنسي التكاثر طرائق يعدد .٢

 يذكر بعض طرائق التطعيم  .٣

 يقوم بزراعة عقلة نبات  .٤

  الالجنسي التكاثر في الحديثة الدراسة طرائق يوضح .٥

  حياتنا في الالجنسي التكاثر أهمية يقدر .٦

  : التعلم و التعليم مصادر

   زراعي مشتل إلى علمية رحلة

  

    زراعية أبحاث معهد أو زراعي مشتل :  األنشطة تنفيذ مكان

 عليها التعرف تم التي العلمية والمفاهيم الرحلة حول علمي تقرير إعداد:  العلمية األنشطة
 للصف الزينة نباتات بعض استنبات في الالجنسي التكاثر مفهوم تطبيق – خاللها

  

  

  

  



216 

  

  : الموجهة االستثارة

  : الدرس لموضوع للتمهيد الطلبة مع اآلتية األسئلة المدرس يناقش

 ؟ النبات عند الجنسي التكاثر عملية اختصار يمكن هل -١

 ؟ الجذر أو الساق أو الورقة من جديد نبات على الحصول يمكن هل -٢

 ؟ وكلفة وقت بأقل التشجير في الستخدامها الغراس ماليين على الحصول يمكن كيف -٣

  

 إلطـالع  وذلـك  الزراعية المشاتل أحد إلى لرحلة بالتحضير البرنامج نهاية في المدرس يقوم
  الالجنسي التكاثر ائقلطر العملي التطبيق على الطلبة

 الالجنسـي  التكـاثر  قائطر عن للطلبة النظري بالشرح  المدرس يقوم بالرحلة القيام وقبل - 
 :العلمية الرحلة تنظيم أسس مراعاة مع المجال هذا في المستجدة قائالطر وأحدث

 واألسئلة والمهمات األهداف تتضمن التي العمل وأوراق التعليمات كتابة:  والتخطيط اإلعداد •
  عنها اإلجابة الطلبة سيحاول التي

 األهداف تحقيق في نجاحها على واإلشراف الرحلة تنفيذ •

 علمـي  تقريـر  بكتابة مجموعة كل من المدرس يطلب الرحلة نهاية في:  والتقويم المتابعة •
 حـول  األسئلة عن واإلجابة الزيارة خالل هالتعرفّ تم التي والمعلومات المشاهدات أهم حول

  " النباتات عند الالجنسي التكاثر" العلمي الموضوع
  

  

  : النهائي التقويم

  . الجنسياً تتكاثر التي النباتات لبعض أمثلة اذكر -١س

  ؟ الالجنسي رالتكاث قائطر أهم ما -٢س

  ؟  النباتات في الجنسي التكاثر على الخضري التكاثر طريقة ارعزالم يفضل لماذا -٣س
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  األول النشاط

 للنباتات الالجنسي التكاثر تطبيقاتiSا�)زه 

  

 ؟؟؟ بسرعة  الزينة نباتات على نحصل كيف:  النشاط عنوان

  

   للنباتات الالجنسي التكاثر حول النظرية المعلومات تطبيق : النشاط من الهدف

  

 : الالزمة واألدوات المواد

  

  :  النشاط تنفيذ

 زراعتهـا  طريقـة  و ؟ مـدينتك  فـي  تستخدم التي الزينة نباتات ألشهر صوراً اجمع - 
 ؟ خضرياً

 حول أسئلة عليه واطرح النباتات مشتل أو ، منزلك من القريب الزهور بائع بزيارة قم - 
 الحاجـة  دون منزلك في الموجودة الزينة نباتات نفس من جديدة أصص زراعة طرق

 .  البذور الستخدام

 . زراعتها في اتبعتها التي والطريقة بزراعتها قمت التي النباتات أسماء اكتب - 

 اسـم  عليـه  واكتب الصف إلى منزلك نباتات إحدى فيه زرع صغيراً أصيصاً أحضر - 
 .  الجنسياً وإكثاره زراعته وطريقة النبات
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 الثاني النشاط

  "األنابيب نباتات"

  ؟؟؟؟ األنابيب في نباتات : النشاط عنوان

   النباتات زراعة في الحديثة التقانات حول معلومات جمع  : النشاط من الهدف

  : تنفيذ النشاط 

 واالطالع األنابيب نباتات عالم إلى للدخول الزراعية ةااللكتروني قعاالمو بزيارة قم  - 
  ... والتقصي واالكتشاف بالبحث ليءم عالم إنه ؟؟ كافة تفصيالته على
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        : معلومات للمدرس 

  

  زراعة النسج

  

 : من زراعة األنسجه الهدف

 . أمراض أي من خاليه نباتات على الحصول -

 الجوية والظروف لألمراض ومقاومه جديدة أصناف على الحصول -

  األم نبات وثمار صفات لها نباتات على الحصول -

  

 وسـط  فـي  اإلنبات أو النمو بغرفة تسمى  مضاءة غرفه في وتوضع زجاج أنابيب في تزرع
 النبات نمو سرعة في التحكم  الممكن ومن النبات لتغذية العناصر من بيئة على يحتوي الزجاج

 اإلنبات غرفة الحرارة درجة ورفع خفض طريق عن

  

  h#p://www.meleigi.com/vb/showthread.php?t=82 األنابيب نباتاتل صور
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� �

  

  

  

  

  

  الثانيالملحق 
  في مادة علم األحياء التحصيلاختبار 

  "الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي  –وحدة النباتات الزهرية "

  "مرفقاً بورقة اإلجابة "  
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  في مادة علم األحياء ياختبار تحصيل
  " السابع من مرحلة التعليم األساسيالصف  –وحدة النباتات الزهرية "

  
  :عزيزتي الطالبة  / عزيزي الطالب 

  

من دراسة وحدة النباتات الزهريـة وقيـاس   إفادتك يهدف هذا االختبار إلى معرفة مدى  �
فيها ، علماً أن نتائجك لن تؤثر على نجاحك هذا العام وإنما هي جـزء   مستوى تحصيلك

                       دراسة أثر األنشطة العلمية الالصفية في تحصيلك الدراسـي  إلى من بحث علمي يهدف 
 .في مادة علم األحياء

 

  :تباع التعليمات اآلتية اولكي تستطيع اإلجابة عن جميع أسئلة االختبار عليك  �
  .أقرأ أسئلة االختبار قراءة متأنية  -
 .اجب عن جميع األسئلة  -

 .اختر إجابة واحدة فقط  -

  
 درجة ٥٥: درجة االختبار  �

 دقيقة ٤٥: مدة االمتحان  �

  
  : ةبياناتك اآلتيسجل  �

  : ..........................اسم المدرسة 
  .....: ......................اسم الطالب 
  ....: .......................الشــعبة 

  
  

  
  مع أطيب التمنيات بالتوفيق 
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  :السؤال األول 
ورقم السؤال المحدد في ورقـة  أمام رمز العبارة الصحيحة ) √(اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي بوضع إشارة 

  :اإلجابة
�����ت ا���ور إ��  - 1 ��ّ ! :  

� ���   -أ�� .ذوات ا! ��& وذوات ا! ��

� وا!,+ر()ت -ب��  .ذوات ا! ��& وذوات ا! ��

      .ذوات ا! ��& و ا!,+ر()ت ���  -ج

� و ا!,+ر()ت ���  -د��  .  ذوات ا! ��

� ا�)%' &%$ ا����!�ت  - 2�ّ ) :  

  .23� )ت ا!,+ور 01)/�)ت ا! ��&  -أ

  .23� )ت ا!,+ور أ4)د()ت ا! ��&  -ب

  .67()5)ت ا!,+ور ���   -ج

  .67()5)ت ا!,+ور ذوات ا! ��&  -د

  :!,%� -12 ا����!�ت -��0ه.(�ت -,�+  - 3

  .!>5;) و:9)61ه) -أ

  .:9)61ه) و=9�;)  -ب

  .!>5;) ���  -ج

  .:9)61ه) ���  -د

  :7ق <=' ا�>.-;(,%� :,9 ا����ت ا�%787د 5 - 4

  .ا!ABA>ع ا!?ه6ي ��� -أ

  .ا!ABA>ع ا!6CDي ���  -ب

  .ا!ABA>ع ا!B+ري ���  -ج

  .ا!ABA>ع ا!6CDي وا!?ه6ي -د

5 -  ;AB<�ا�>.-; وا� C5 س ا�,�ق.Eت و��F $�  ::=I ا�%A%7ع ا��Aري 

�E ا!0,)ت -أF).  

  .(A>ت ا!0,)ت -ب

�>GH ا!0,)ت 7� ا!A0> -ج).  

7� ا!A0>  -د I H<: J3 ا!0,)ت E�F).  

6 -  �K%أه $��$ أ08اء ا����!�ت ا�0ه.(; و N)N2ا� ��O ��<)��! C5 N%<2F :  

  .ا!AK)ر -أ

  .اMوراق  -ب

  .ا!N)ق -ج

  .ا!?ه6ة  -د
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  : (,%� ا�%A%7ع ا��Aري وا�,�ق واQوراق C5 ا����ت ا�0ه.ي  - 7

  .ا!B;)ز اP=(7Q -أ

  .ا!B;)ز ا!�9)61ي -ب

  .ا!6AKيا!B;)ز  -ج

  .ا!B;)ز ا!?ه6ي -د

8 -  $�� ا�0ه.ة ��F C5ت ا��7ل �U<! 

�Vت و6U7ة أST(& وHS3& ���  -أW XAYت وV,T XAY.  

  .V,T XAYت و6U7 أST(& وHS3& ��� -ب

�Vت و6U7ة أXAY ��� &)ST -جW XAYت وV,T.  

�Vت  -دW XAYت وV,T XAYو��� &HS3و.  

9 -  ;)7W�X ;B!Y!�ت ا���ا� NZأ C5 ا�0ه.ة :  

�Z   -أD0!ا.  

�  -ب��  .ا!

  .ا! >ل -ج

  .ا!T<9)   -د

  !�ON ا�%�=); ا�%,\و�; Z $O%�(; ا��Aر C5 ا�>.-; - 10

  .اMوW)ر ا!A)\&  -أ

  .ا!B+ور ا!K)5>(& -ب

�[)!& -جT^وا <A0!03[�& ا.  

  .ا!��N0>ة  -د

11 -  ;5�Aا� ;]Bا�� C5 ور�A7ن ا�_!:  

�&  -أ_]T.  

�& -ب_]T 63ة(`.  

�& -ج_]T 6ةU�03.  

  .63ة `) -د

  :(_7ن ا��Aر �O �ًB�B���F Nت  - 12

  .ا!�,Vب  -أ

  .ا!�aA -ب

  .ا! >ل -ج

  .ا! ZB -د
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�$ ا��Aر -ـ  - 13 ;��=<>b%7 وا�ا� ;(=�� C5 �)cd0 ا�Bّ%<! :  

  .اN�5)3;)  -أ

  .b>!;)  -ب

  .: 76ّ;) -ج

  .:0ّ>7;)  -د

14 -  bً7e 7 ا�,�ق%F $O ;9 ا�%,\و�Oا��.ا �ON! :  

�&  -أ]W^ا d7ا!,6ا.  

�& -بA�!ا d7ا!,6ا.  

�& -ج,5(B!ا d7ا!,6ا.  

�&  -دHا!>ر d7ا!,6ا.  

�� NOا   - 15 C!U) �� f_- ;).!�ت ا�0ه���ا� N�O ر�A7م ا�():  

3� ا!�W6& -أ &�5SFA!ح اV3Mء وا(A!ص ا(h�  .ا3

� ا!A>اد ا^دY)ر(& -ب)?D:.  

�i ا!0,)ت �P ا!�W6& -ج,K:.  

5�& إ!j ا!0,)ت -دSFA!ح اV3Mء وا(A!ا Z�5.  

�$ ذ(f ا�7ر:; O�N ا! ��h -��,�ق  - 16 j�<�%ا� C��,0ء ا�Aا� �%,): 

  .ا!,d76 اP]WQ -أ

  .SAl ا!>رH&  -ب

  .ذ(Z ا!>رH&  -ج

  .اMذ(0& -د

�cح ا�C5 ;BFN2% ا��Aر  - 17Q7ل ا�%�ء وا�l�:  

  .3)ء ا!�W6&  -أ

  .ا!mN0 ا!Z3(9 -ب

  .ا!mN0 ا!nH(0 -ج

  .3)ء ا^3�h)ص -د

18 -  �%� NZ7ا- Cm7nا� +Bا�>.آ ;B�%O 0B%<!C!U)   :  

� وا!2+اء  -أ�BNآMزا(l p��S ا!W69>ن و:0Nأآ P/(01ز(l r�;�N:.  

�S ا!W69>ن وا!2+اء -بNأآ P/(01ز(l p�� و:0�BNوآMزا(l r�;�N:.  

� ��� -ج�BNآMزا(l p��S ا!W69>ن و:0Nأآ P/(01ز(l r�;�N:.  

� و:0�l p)ز1 -د�BNآMزا(l r�;�N:��� ن<W69!ا S�Nأآ P/(0.  
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19 - ;B�%O +�,- 7ءn�� ;&.ّ2%ا� ;B!���أ08اء ا�7ر:; ا� C5 CA,��7د إ�� ا��B7ّل �7ن :=.ة ا�l<) :  

  .ا!�0ّ ـX -أ

  .ا!�6آ�t ا!P/<C -ب

  .ا!0�a -ج

  .اQد3)ع  -د

� B�%O; ا�>.آB+ ا��BE C5 Cm7nب  - 20:7<! :  

� -أ�BNا^آ.  

  .`>ء ا!XAU -ب

  .ا!U0)ء -ج

  .ا!69N()ت -د

21 -   C5 مNd<,) 7ز��B> إ�� Cm7nا� +Bا�>.آ ;B�%O $O r!��ء ا��s�ا� $�  : (>7ّlل :,9 

  .:X ّ0 ا!0,)ت ���   -أ

  .0W)ء VY() ا!0,)ت ���  -ب

  .ادY)ر ا!2+اء �P ا!0,)ت ���  -ج

  .:X 0 ا!0,)ت و0W)ء ا!F3 ()VDً) -د

22 -  ;B��-.ا�� ;BOوQا t).e $O ;B!Qا�%7اد ا f(<�!:  

  .واV3Mحا!A)ء  -أ

  .ا!A)ء وا!U0)ء -ب

  .ا!U0)ء ���  -ج

  .اV3Mح ���  -د

  :!l>�ج B�%O; ا�>ّ��u إ��   - 23

  .ا!U0)ء  -أ

� -ب�BNآMا.  

  .`>ء ا!XAU -ج

�S ا!W69>ن   -دNأآ P5(1.  

24 -  +�,- ;s<���hB5 u -�ور .! C5 ارة.lا� I�!.!:  

  .3>ت ا!,+ور -أ

  .ا5�)ش ا!,+ور -ب

  .:X ّ0 ا!,+ور  -ج

  .ا!,+ور: r9  -د



226 

  

  : (>�u�ّ ا����ت  - 25

  .5;)رًا ��� -أ

  .5;)رًا و!�Vً -ب

�Vً ���  -ج!.  

�w<W Vً>د ا!C>ء -د!.  

26 - C5 '<�ا� ;B�%O 9<!  :  

�J أw?اء ا!0,)ت  -أAw.  

  .ا!N)ق -ب

  .ا!B+ر -ج

  .اMوراق  -د

  :!�ON ا�B�%2; ا�7Bl(; ا�>l<! C.ر  �KB5 ا�=�:; �$ ا���اء  - 27

  .ا!�X ّ0  -أ

  .ا!0�a  -ب

  .ا!�6آ�t ا!P/<C -ج

5�)ش -دQا.  

28 -   h<�N(� C5 C2�=7ب ا��FQا f%l):  

� ���   -أ��)S!ا<: ��  .5>ا:

� ���  -ب��)+23 ��  .5>ا:

  .5>اة 23+(& و5>اة :>ا!S(& -ج

� -د��)S!ا<: ��� و5>ا:��)+23 ��  .5>ا:

29 -  C5 I�=7ب ا��Z N87! :  

  .ا!y9س -أ

  .ا!6WzA  -ب

  .ا!�>(p -ج

�} -د,A!ا.  

30 -  fXاNرج إ�� ا��dا� $� ;�!.ّ�  : !>_7ّن ا�0ه.ة �$ أر-2; أ08اء 

  .ا!HSA& -اSTM(& –ا!�>(p -ا!y9س  -أ

  .ا!HSA&–ا!�>(p -اSTM(& –ا!y9س -ب

  .اSTM(&  –ا!�>(p  –ا!HSA&  –ا!y9س  -ج

  .ا!�>(p–اSTM(& -ا!HSA&  -ا!y9س -د
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  : (>9 ا�>O .B-U���F Nت ا��NO�,%- fBdة  - 31

  . ا!A)ء -أ

  . اN5Q)ن -ب

  .ا!_6Uات  -ج

  .ا!6()ح -د

32 -  NB:.<��- �ًB,�8b ;B!Y!�ت ا���ا� $�  :!>_�w. اw�>�ن 

�  وا!>رد -أ��  .ا!

�)ت -بCA_!ح وا( �  .ا!

  .ا!t0F وا!36)ن  -ج

  .ا!,Zh وا!Xw60 -د

33 -  C!Yأ اN�%ا� ��O C,�8cا� .w�_<ا� C5 NB:.<ا� ;B�%O N%<2!:  

3�P01 Z\M(W Vًh �6ع 63ن 3� ا!0,)ت I/(�W J3 -أ.  

7� اZ\M -ب I�h� J3 ا!0,)ت �  .P01 �6ع 63ن 3

  .�w Zh?ء 3� ا!0,)ت (_>ي A76Wً) وزرا7�I -ج

�7 I�j 5,)ت {6Y -د�,K:و (ًA76W ي<_) ا!0,)ت �  .�w Zh?ء 3

34 -  t).e $O 9<) hFU- C,�8cا� .w�_<ا� $O C,�Aا� .w�_<0 ا�B%<) :  

  ..  ا!?ه6ة وا!B;)ز اP=(7Q -أ

  .ا!?ه6ة ��� -ب

  .ا!B;)ز اP=(7Q  ���  -ج

  .ا!ABA>ع ا!B+ري ���   -د

35 -  ;B!Y!�ت ا���ا� N�O C,�8cا� .w�_<ا� C5 9B2=<م ا�Nd<,) : 

� وا!36)ن   -أ�� .ا!

  .ا!?5,~ وا!D?اj3 -ب

�)ت  -جCA_!ح وا( �  .ا!

  .ا!369& وا!36)ن  -د

36 -  $� +B-�FQت ا�!��F ��O 7ل lأ  ا�N�) :  

�& -أ�D!ا.  

  .ا!�F�&  -ب

  .ا!,d76  -ج

  .ا!2CA&  -د
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 x��Wا�,\ال ا� :  

 ;B!Yا���2رات ا $� fآ hB�O لN! ا��ي C%�29 أو ا�% =�' ا�>bاآ>+ ا :  

 ;yZc�  : ;-�8zور:; ا C5 { d%ا�%_�ن ا� C5 ;-�8zاآ>+ ا :  

37 -  [                ] &�,UD!ا &��)ر P�  S7(\ P/(3 اMو7: Z�9U: ��& �N3و!& 7�A7  

38 -  [                ]+ٍ23 Z/(T &�!(W62!ا &��J أw?اء ا!0,)ت W>اT[& اMو7Aw j!إ &Hا!>ر �3 Z��0)  

�)X 5 P� dT ا!?ه6ة[                ]  - 39A!ا j!زه6ة إ P� 6WzA!ا �3 J�]!ل 4,)ت ا(��  ا5

40 -  [                ] PN0wV!9)61 ا��SDم �P ا!N)6 وK) أو أآًA76W ا!0,)ت (_>ي �  w?ء 3

 I-ا�,\ال ا�.ا :  

 ;O7%A%رات ا���O م���$ أر:�م ا�_�%�ت C5 ا�%O7%A; ) أ(&I أ �K�>��) ��  ) ب(

 ;yZc�  : ;-�8zور:; ا C5 { d%ا�%_�ن ا� C5 ;-�8zاآ>+ ا :  

  )ب(  )أ(

41 - &� T)ق =>آ

42 - &�,hH ق(T  

  ا!S0 Nر) أ ( 

  ا!H(F>ل) ب (

  ا!+رة) ج (

  )ب(  )أ(

43 -  {�,A!ا ZYدا Sw<: 6ة� أNw)م \2

 w?ء 3� أw?اء ا!,+(6ة  - 44

  

  ا!9�X ا!6=�PA) د (

  ا!,+(6ات) هـ(

  4,)ت ا![�J) و (

 u��dا�,\ال ا� :  

  :أآ%f ا��.ا�Eت -����2رات ا�%��<�; و <��O �K�A ور:; ا�8z-; أ��م ا�.:9 ا�%d } ��,\ال 

�6 و  - 45Wy� و ا!6AKة..............(6A :_ّ>ل ا!?ه6ة إ!6A1 jة VKWث 63اZ4 هP ا!

46 -  aA�!ور ا+W P� ش(�  .................ا^5

3� 4>اف - 47 Z/(T j�7 ا!0,)ت P� S/ء ا!?ا(A!6ح اb (;!VY �3 d�) P��& ا!�AF!ا Pه &Hا!>ر.........  

  : ا�,\ال ا�,�دس

BZ $�  :x ادرس ا�7ر:; ا����!B; ا�%�Aورة 

 ;yZc�  : ;-�8zور:; ا C5 { d%ا�%_�ن ا� C5 ;-�8zاآ>+ ا :  

  .................................................................: ا!�6ص  - 48

  .........................................................: 4)�& ا!�6ص  - 49

  ..........................................................: ا^ر:9)ز  - 50

  

;�]>Qا ~K<Fا 
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  ورقة إجابة االختبار التحصيلي لوحدة النباتات الزهرية 
  

  : ..................الجنس       ..................  : االســم 
  السابع: الصـف      ..................  :المدرسة  

  

  :عزيزتي الطالبة  / عزيزي الطالب 
األسئلة مـن الـرقم    عنعبارة ، وأكتب اإلجابة رمز العبارة الصحيحة لكل أمام ) √(ضع إشارة 

  ) : ٥٠(إلى الرقم ) ٣٧(

  رقم السؤال
  اإلجابة

  رقم السؤال
  اإلجابة

  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ
-١  ����٢٦        .       ����  
-٢    ����٢٧      . ����        
-٣        ����٢٨  .     ����    
-٤        ����٢٩  .   ����      
-٥    ����٣٠      . ����        
-٦  ����٣١       .   ����      
-٧  ����٣٢       .     ����    
-٨  ����٣٣       . ����        
-٩      ����٣٤    .   ����      
-١٠         ����٣٥  .     ����    
-١١       ����٣٦    . ����        
  النتح .٣٧      ����     -١٢
  النسغ الكامل .٣٨        ����   -١٣
  التأبير الذاتي .٣٩      ����     -١٤
  العقلة .٤٠ ����         -١٥
 )ب (   .٤١      ����     -١٦
 )ج (   .٤٢    ����       -١٧
 )ه  (   .٤٣        ����   -١٨
 )د (   .٤٤      ����     -١٩
  اإلخصاب .٤٥      ����     -٢٠
  أرضي .٤٦      ����     -٢١
  اإلدماع .٤٧    ����       -٢٢
  بيضوي .٤٨      ����     -٢٣
  مسننة .٤٩    ����       -٢٤
  متقابلة .٥٠      ����     -٢٥
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  الثالثالملحق 
  مقياس اتجاهات الطلبة

  نحو برنامج األنشطة العلمية المقترح في مادة علم األحياء
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  الطلبة  اتجاهات مقياس

  في مادة علم األحياء                     برنامج األنشطة العلمية المقترح  نحو

  

  :عزيزتي الطالبة /عزيزي الطالب

ع البرنامج التعليمي يجب أن تتاح لكل الطلبة ، كما م الًً متكام األنشطة العلمية الالصفية جزءاتعد 
تساعد في تغيير السلوك لمتنوعة في رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة كما ااالتها جأنها تساعد بم

  .لديهم في االتجاه المرغوب 
وأرائكم حول األنشطة العلمية وأثرها في التحصيل الدراسي  في مـادة   ماتجاهاتكيحاول هذا المقياس رصد 

ــاء ، ــم األحي ــن   عل ــألف م ــا  / ٣٥/وتت ــل منه ــب ك ــارة بجان ــارات / ٥/عب ــة لخي .                              إلجاب
-غير موافـق -محايد-موافق–موافق بشدة (في الخانة التي تعبر عن رأيك بصراحة ) �(ضع إشارة 

ولن يطلـع عليهـا أحـد                 ، مع العلم أن اإلجابة التي تعطيها مهما كانت صحيحة ) غير موافق بشدة 
  وتذكر بأن هذا ليس امتحاناً وأن رأيك مهما كان يهم الباحثة والعالقة له بدرجتك في مادة العلوم                  

                    

  

  نكمشاكرين لكم تعاو

  

  : ..........................اسم المدرسة 

  

   ذكر              أنثى         :  الجنس 
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رأيي في  لمادة علم األحياء فإنالالصفية من خالل مشاركتي مع زمالئي في برنامج األنشطة العلمية 
   :ممارسة األنشطة العلمية هـو 

  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

  محايد   موافق
  غير 
  موافق

  غير 
  موافق بشدة

            .تتصل األنشطة العلمية على نحو كبير بمنهج علم األحياء    ١

٢   
يوضح المدرس المشرف على النشاط أهداف النشاط الذي 

            .نمارسه وفوائده 

           مارسنا أنشطة علمية متنوعة ومختلفة خالل البرنامج     ٣

            .مارسنا أنشطة علمية كثيرة وكافية خالل البرنامج     ٤

٥   
 تعلمت من خالل ممارسة األنشطة معلومات يصعب علي

 .فهمها في الصف 
          

            .أصبحت المشاركة في األنشطة العلمية ممتعة بالنسبة لي   ٦

٧   
تزودت بمعلومات ومفاهيم كثيرة من خالل ممارسة األنشطة 

            .العلمية 

٨   
تزودت بقيم و سلوكيات  إيجابية من خالل ممارسة األنشطة 

            .العلمية 

            .ازداد فهمي لدروس علم األحياء    ٩

١٠   
ساعدتني المشاركة في األنشطة العلمية على إعداد وسائل 

 متعلقة بمنهج العلوم  
          

            .أصبحت  حصة العلوم ممتعة بالنسبة لي     ١١

١٢   
شجعتني األنشطة العلمية التي مارستها على المطالعة والقراءة في 

  مادة العلوم 
          

           في حياتي العمليةكثيراً أعتقد أن النشاط المدرسي يفيدني    ١٣

           العديد من المهارات خالل ممارسة األنشطة العلمية اكتسبت    ١٤

١٥   
استفدت من ممارسة األنشطة العلمية في ربط المعلومات  

 .النظرية بحياتي اليومية 
          

١٦   
أصبحت أحب مادة علم األحياء أكثر بعد ممارستي لألنشطة 

 العلمية
          

            سأشارك في األنشطة العلمية في السنوات المقبلة    ١٧

            األحياءساعدتني األنشطة العلمية على النجاح في مادة علم    ١٨

١٩   
بعد ممارسة في مادة علم األحياء أكثر حماساً نحو التحصيل أصبحت 

  األنشطة العلمية
          

٢٠   
بعد  أصبح لدي الطموح للحصول على المراكز األولى في الصف

  ممارسة األنشطة الالصفية 
          

            ساعدتني المشاركة في األنشطة  العلمية على الدراسة على نحو أفضل   ٢١

٢٢   
أكثر حماساً نحو البحث  وجمع المعلومات بنفسي بعد أصبحت 

  .ممارسة األنشطة العلمية 
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  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

  محايد   موافق
  غير 
  موافق

  غير 
  موافق بشدة

           .أشعر بالرغبة في إجراء العديد من التجارب    ٢٣

           استمتعت بالتعاون مع زمالئي أثناء مشاركتهم تنفيذ األنشطة العلمية    ٢٤

٢٥   
أحاول الوصول إلى حلول علمية للمشكالت التي أواجهها في مادة 

  العلوم  
          

            .أصبحت استثمر أوقات الفراغ لدي فيما يثري معلوماتي    ٢٦

           أصبحت أحب بيئتي أكثر بعد ممارسة األنشطة العلمية   ٢٧

٢٨   
ولية مع األنشطة العلمية  على تحمل المسؤ ساعدتني المشاركة في

 .زمالئي
          

            .ساعدتني  المشاركة في األنشطة في إشباع هواياتي المفضلة    ٢٩

            ترى أسرتي أن األنشطة العلمية تضعف من تحصيلي الدراسي    ٣٠

٣١   
تؤخذ المشاركة في النشاط العلمي في الحسبان عندما يقدر 

  .المدرس درجاتي في مادة العلوم 
          

            تشجع المناهج التي ندرسها على ممارسة األنشطة العلمية   ٣٢
            توجد  أماكن مخصصة في المدرسة لنمارس فيها  األنشطة العلمية    ٣٣
           العلمية الالصفيةأتمنى تخصيص حصة نمارس خاللها األنشطة    ٣٤
           .األنشطة العلمية األدوات الالزمة لممارسة تتوافر    ٣٥

  

  ما األنشطة التي تتمنى أن تمارسها من خالل مادة علم األحياء ؟

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................      
.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

                                             

  

  الشكر مع جزيل 

 سناء قهوجيالباحثة  

� �
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   الرابعالملحق 

  أسماء السادة المحكمين
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  أسماء السادة المحكمين
 

  تجاهمقياس اال  اختبار التحصيل  برنامج األنشطة   قائمة األنشطة العلمية  السادة المحكمين

  د أحمد كنعان.أ

األستاذ في قسـم المنـاهج وطرائـق    
  التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق

*  *  *  *  

  د محمد وحيد صيام. أ

وطرائق اهج المنقسم في  األستاذ
  التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق

*  *  *  *  

  أحمد الدبسي. د

أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق 
  كلية التربية، جامعة دمشقالتدريس، 

*  *  *  *  

  جمعة ابراهيم. د

اهج المنقسم في  األستاذ المساعد
وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة 

  دمشق

*  *  *  *  

 يحيى العمارين. د

وطرائق اهج المنقسم مدرس في لا
  التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق

*  *  *  *  

  محمد صليبي. د

وطرائق اهج المنقسم مدرس في لا
  التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق

*  *  *  *  
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  إتجاهمقياس ا  اختبار التحصيل  برنامج األنشطة   قائمة األنشطة العلمية  السادة المحكمين

  خلود شوبان الجزائري. د

المدرس في قسم المنـاهج وطرائـق   
  التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق

*  *  *  *  

  عمر أبو عون . د

  لمادة علم األحياءموجه 

   وزارة التربية

*  *  *  *  

  نجاة فخري.أ

  موجهة لمادة علم األحياء

  مديرية تربية دمشق

*  *  *  *  

  هناء الخطيب . أ

  *  *    مدرسة علم األحياء بمحافظة دمشق

  

  

  

  مروة خلوف. أ

  مدرسة علم األحياء بمحافظة دمشق

  

  

  

*  *  
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   الخامسالملحق 
  االستطالعية حول البحثأسئلة الدراسة 
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  دراسة استطالعية حول األنشطة العلمية الالصفية 
  " ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ –في حمص  دورة مدرسي العلوم في مرحلة التعليم األساسي" 

  :  ةزميلتي المدرس/ زميلي المدرس 
تقوم الباحثة باإلعداد لبحث حول األنشطة العلمية الالصفية ، يرجى اإلجابة عن األسئلة األتية 

  .أهميته في البحث  لرأيكمعلماً بأن وموضوعية بكل وضوح 
  شاكرين لكم تعاونكم

  

  ما المقصود بالنشاط العلمي برأيك ؟ :السؤال األول 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  ؟   ما الذي تحققه المشاركة في األنشطة العلمية للطلبة : الثانيالسؤال 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  في الصف ، أو تكلف طالبك بها؟  بوصفك مدرساًما األنشطة العلمية التي تنفذها : السؤال الثالث 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  في المدرسة؟ في تفعيل دور النشاط العلميبوصفك مدرساً ما الصعوبات التي تواجهك : السؤال الرابع 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  ما مقترحاتك لزيادة فاعلية ومردود النشاط العلمي في مدرستك ؟ : الخامس السؤال
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 



األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي 
  

  "ق شدينة دمم يفدراسة ميدانية على طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي 
  لماجستير في التربية

  ومشـاركة       
  دكتور يحيى العمارين

  وطرائق التدريس اهج المنقسم مدرس في 

  م ٢٠١٠- ٢٠٠٩ي  دراسال مالعا

   قــش

  ة ـربيـ

  التدريس وطرائق 

  
  

  
  
  

األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي 
  مادة علم األحياء يف

دراسة ميدانية على طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي 
لماجستير في التربيةادرجة  ليلنمقدم ث بح

  
  د الطالبةإعدا

  جيهوقق وفار ءناس
  

  

                 ستاذ ألا ف
دكتور يحيى العمارينلا                 ان عكن مد
مدرس في لا             وطرائق التدريس      اهج 

العا

شمدة عمـاـج   

ربيـالت ـــةيكل  

وطرائق اهج المنقسم  

األنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي أثر 

دراسة ميدانية على طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي  "

  

فإشرا            
مدحأ الدكتور

اهج المنقسم  تاذ فيسألا
  


