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للحظات الحاسمة من مسيرة حياتي التي لم أكن ألبلغها لوال الرعاية اإللهية في هذه ا      

ولوال األيادي التي طالما غمرتني بدعمها وتشجيعها وصدق دعواتها إلنجاز هذا العمل  

أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى دكتورتي الرائعة رفاء الرمحي لصبرها وتعزيزها 

تناني إلى أعضاء لجنة اإلشراف الدكتور أحمد جنازرة  وتقديرها، كما أوجه شكري وام

والدكتور عبدهللا بشارات على النصح واإلرشاد الذي ساهم في إتمام هذا العمل، كما أخص 

بالذكر لجنة البحث العلمي على تمويلها لرسالتي، والهيئة التعليمية في كلية التربية الذين 

 هذا العمل على أكمل وجه. كانوا نبراسا  لي، وتكرموا بوقتهم إلنجاز

وأقدم منتهى شكري وتقديري للمسؤولين من مديرية التربية والتعليم، ولمديرتي وللهيئة       

التدريسية لتعاونهم ودعمهم المتواصل في كل مراحل بحثي، وأخص بالذكر من ساعدتني في 

عدني في التدقيق إعداد الوحدة باستخدام برمجية الفالش، والمحللة اإلحصائية، وكل من سا

اللغوي وساندني من بداية مشواري بالبحث إلى اللحظة التي أصبحت فيه رسالتي جزءا  من 

 أعمال جامعتي العريقة جامعة بيرزيت.  
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  العلوم تدريس تطوير برنامج استخدام ثرأهدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف      

Science Education Development Program (SEED) طالبات تعلم على 

، واتبعت الباحثة التصميم شبه الحية الكائنات تصنيف وحدة في األساسي الرابع الصف

( فقرة لمعرفة 27التجريبي لدراستها، وتمثلت أداتها األولى باختبار التحصيل المتكون من )

    .على تعلم طالبات الصف الرابع في مجال التحصيل (SEED)أثر برنامج  

 factor analysis))تحليل العامليتحققت الباحثة من ثبات االختبار بحساب معامل ال     

طالبة إلى  (69غ عددها )ل(، وقسمت عينة الدراسة البا0.89 - 0.62فبلغت قيمته )

وحدة  (SEED)( درست وفق برنامج 35مجموعتين األولى التجريبية بلغ عدد طالباتها )

بطة بلغ تصنيف الكائنات الحية المصممة باستخدام برمجية الفالش، والثانية المجموعة الضا

 .( درست حسب الطريقة التقليدية34عدد طالباتها )

أن قيمة  Independent sample T- Test)تحليل اختبار )ت( )وأظهرت نتائج       

( مما يشير إلى وجود فروق في التحصيل لصالح المجموعة 0<  0.05مستوى الداللة )

 التجريبية.

ال االتجاهات باستخدام مقابالت فحصت الباحثة متغير التعلم نوعيا  في مجو      

( قسمت إلى خمس مستويات 7-3المجموعات البؤرية، والتي تراوح عدد طالباتها من )

)الممتاز، والجيد جدا ، والجيد، والمقبول والضعيف(، فأظهرت نتائج التحليل النوعي 

(Thematic analysis )وجود اختالف بين المجموعة التجريبية والضابطة في اتجاههن 

 نحو تعلم وحدة التصنيف باستخدام الحاسوب. 



  س

 

 

وحدة التصنيف نحو تعلم إيجابية اتجاهات ما يقارب ثلثي المجموعة التجريبية  وكانت     

لشرحهن بالتفصيل ما تعلمنه فيها من خالل الحاسوب، كمجموعات  باستخدام الحاسوب

نسان، باإلضافة إلى تأكيدهن على الحيوانات الفقارية والالفقارية وأمثلة عليها، وأثرها على اإل

ضرورة تعلم العلوم الختالف طريقة تعلمه المتضمنة استخدام الحاسوب والتعلم التعاوني، 

وأهمية ألعاب الحاسوب لتعلم تصنيف الحيوانات، لتكون حصة العلوم جيدة وممتعة، أما 

ستخدام إجابات طالبات المجموعة الضابطة فلم تكن واضحة ومفصلة بخصوص أهمية ا

الحاسوب لتصبح حصة العلوم جيدة وممتعة، مما قد يشير إلى أثر استخدام برنامج 

((SEED  .على تعلم طالبات المجموعة التجريبية باستخدام الحاسوب 

وأوصت الباحثة في نهاية دراستها بضرورة تدريب المعلمين على برامج قائمة على إطار     

ت المعلمين التكنولوجية بتدريبهم على برمجيات ، وتحسين مهاراSEED)) برنامجنظري ك

 الحاسوب مثل برمجية الفالش لتوظيفها في ممارساتهم الصفية بشكل أفضل. 
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      The current study aimed to find the effect of implementing the 

Science Education Development Program (SEED) on the fourth grade 

students’ Learning of the Classification Unit. The study followed the 

quasi-experimental design and used quantitative and qualitative 

instruments to analyse the research data. 

     The quantitative instrument was an achievement test, made of (27) 

items which measure the impact of the program on the fourth graders’ 

achievement. Test reliability was realized through the one –factor 

analysis of the test items. The sample of the study consisted of (69) 

students, divided into two groups. The experimental group                

(35 students)  who studied the unit using the (SEED) program and the 

control group (34) students studied the unit using the traditional way.    

     Qualitatively, the focus group technique was used to reveal the 

students attitudes towards the way of learning.  Each focus group 

included five to seven students and were divided upon a five scale 

level (excellent- very good -good- acceptable and weak). 

     The results of the independent –T test showed a difference in the 

performance of the two groups for the interest of the experimental 

group. In addition, the thematic analysis of the focus groups also 

indicated more positive attitudes of the experimental group towards 
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their learning. The majority of the experimental group students were 

able to explain what they learned in the classification unit clearly.    

     They were able to use the computer to classify the vertebrates and 

invertebrates, give examples on both, and clarify the importance of 

animals for the human kind. Moreover, the experimental group 

showed awareness towards using the computer games for learning the 

classification unit in an enjoyable way. However, the control group 

answers were unclear and undetailed regarding using the computer for 

learning. This difference in the answers indicated a positive impact of 

the (SEED) program on the experimental group’s learning. 

     Based on the research results, the study recommends training the 

teachers to use the (SEED) program and other similar programs which 

aims to develop their technological knowledge for better classroom 

practices.    



1 

 

 

 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة

أصبح ف خاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطورا  هائال  شهد العصر الحالي      

 ICT)واختصارها ) Information and Communication Technology) ) استخدام

ض يخشى من انشغال معار  فهناك يتجزأ من العملية التعليمية التعلمية، ا  الوتقنياتها جزء

يمية خاصة ومؤيد يرى فيها خير وسيلة تعينهم على االرتقاء بالعملية التعل، طالبه بوسائلها

وأصبحت الشغل الشاغل لغالبية األفراد بما فيهم األطفال، وهذا ما  أنها اجتاحت كل البيوت

على طبيعة العملية التعليمية بعناصرها األربعة  ICT)ساؤالت حول أثر )ولد الكثير من الت

المعلم والمتعلم والبيئة التعليمية  ومخرجات هذه العملية، وازدادت التساؤالت حول كيفية 

  (.Fu, 2013)م م في تحسين عملية التعليم والتعلتوظيفها بشكل يسه

 ه بإمكانهاوجيا المعلومات واالتصاالت أنتكنولبينت العديد من الدراسات المتعلقة بو     

عناصر عملية التعليم والتعلم، كتغيير دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى  تحوالت في إحداث

موجه وميسر ومساعد للمتعلم في اكتساب المعرفة ودور المتعلم من سلبي إلى إيجابي يكون 

إلى منهاج مرن قائم على التحقق فيه مستقال  ومنتجا  للمعرفة، والمنهاج من ذكر للحقائق 

للوصول إلى تعلم حقيقي وأصيل، ومصادر التعلم من مادية محددة تحفز حاسة واحدة إلى 

 .(Shyamal Majumdar &, 2006) رقمية ذات تطبيقات متعددة تحفز حواس عدة
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ية بين كما يمكنها تغيير الحدود الزمانية والمكانية في المدارس، وإزالة الحدود التقليد     

المعلم والطلبة خاصة في البيئات التكنولوجية المفتوحة كاإلنترنت الذي يمتلك قدرة تحولية 

كبيرة أكثر من وسائل تكنولوجية أخرى تم ادخالها في المدارس، ومع كل هذه التغيرات 

الممكنة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إال أنها ال زالت تقاوم من المعلمين 

ين ينتقدون استخدام التقنيات التكنولوجية دون تدريب لهم وللطلبة على المهارات الالزمة الذ

       (. (Lawson& Comber, 2000الستخدامها 

ويعزى سبب مقاومة بعض المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى     

قبل الخدمة بأنها مجرد من استخدامها وتصور الكثير منهم خصوصا  معلمي ما  خوفهم

تدريبهم على استخدام وسيلة تعليمية ال أكثر تستخدم في الغرفة الصفية، لكن عند 

إلى تغير أدى مما ، الصفية تهماممارسالتكنولوجيا في التعليم أدركوا أهمية استخدامها في 

طلبة ألنها جزء من حياة ال أكثر ثقة باستخدامها وأصبحواتصوراتهم، وانخفاض مخاوفهم، 

ال لذا م وينغمسون به في سن مبكرة، خاصة األطفال الذين يولدون في عالم رقمي يحي  به

 .(Hechter, 2012يمكن تجاهلها ألن هذا يعني إهمال خصائص الطلبة، )

لسطينية بالتطور اهتمت وزارة التربية والتعليم الفأما فيما يخص المعلمين العاملين      

منها ، لى توظيف التكنولوجيا في التعليمعهم برامج عدة لتدريب فقامت بتنفيذهم، المهني ل

  )2008(ج انتل للتعليم عام وبرنام، )2007(شبكة المدارس النموذجية عام برنامج 

 برنامجو  2011ومشروع نت كتابي عام ، )2010(عزيز التعلم اإللكتروني عام مشروع تو 
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عام ل) 2012(عام من (Science Education Development) م العلو  دريستطوير ت

 (.2015)وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،  )2016(

 

 مشكلة الدراسة

في اليابان أوال ، ثم في األردن SEED) العلوم ) دريستطوير ت برنامجبدأ تطبيق     

 م( ومركز الملكة رانيا العبدهللا، ومنذ عاJICAبالتعاون بين وكالة اإلنماء الدولية اليابانية )

تم تطبيقه في فلسطين بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم  )2016(عام حتى  ((2012

الفلسطينية ووكالة جايكا اليابانية ومركز الملكة رانيا في األردن، ويركز هذا البرنامج على 

على أساس  أحدث التوجهات المعاصرة في التعليم والتعلم وبشكل خاص في تعليم العلوم

ل التركيز على بنيت عليه النظرية البنائية من خال ذيركز حول المتعلم الالتعلم المتم

 Pedagogical Content) معرفة المعلم البيداغوجية ماه محورين رئيسيين

Knowledge) ، مع معرفته البيداغوجية  ومكاملتهاومعرفته باستخدام التكنولوجيا في التعليم

 .(2010)وزارة التربية والتعليم األردنية، 

المتعلم باستخدام نظريات  تحقيق التعلم المتمركز على يواجه المعلمون صعوبة فيو      

 م  حسب استراتيجيات تدريس بنائية تدريس العلو في  ICT)) وتوظيف التكنولوجيابنائية، 

مهارة تصنيف الكائنات الحية من المهارات األساسية التي يركز عليها كتاب العلوم كما أن 

ويركز عليها اختبار التوجهات ، تتكرر أيضا  في كتاب العلوم للصف الثامنو ، للصف الرابع

الذي شاركت فيه فلسطين للمرة الثالثة في العلوم  TIMSS)الدولية في الرياضيات والعلوم )
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 (45)عالميا  من بين  (34)، وحصلت على تحصيل  المرتبة (2011(للصف الثامن لعام 

)وزارة التربية والتعليم  دولة مشاركة (11)عربيا  من بين سابعة الدولة مشاركة وعلى المرتبة 

 (.2013الفلسطينية، 

 استخدامفي استقصاء أثر  الدراسة الحالية تتجلى مشكلةوبناء على ما سبق ذكره      

في وحدة تصنيف  طالبات الصف الرابععلى تعلم  (SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم 

 الكائنات الحية.  

 

 ة الدراسةأسئل

 وفقا  لمشكلة الدراسة وأهدافها سعت الباحثة إلى اإلجابة على السؤال األساسي اآلتي:       

( على تعلم طالبات الصف الرابع SEEDاستخدام برنامج تطوير تدريس العلوم ) ما أثر

وانبثق عن سؤال الدراسة األساسي األسئلة  ؟األساسي في وحدة تصنيف الكائنات الحية

 ة اآلتية:الفرعي

طالبات الصف الرابع في المجموعة التجريبية التي درست  كيف اختلف تحصيل -1

 باستخدام برمجيةوحدة تصنيف الكائنات الحية المصممة ( SEED)باستخدام برنامج 

تحصيل طالبات المجموعة الضابطة التي درست الوحدة نفسها باستخدام عن  الفالش

 الطريقة التقليدية؟

من الصف الرابع التي درست  طالبات المجموعة التجريبية اتجاهات تكيف اختلف -2

المصممة باستخدام برمجية وحدة تصنيف الكائنات الحية ( SEED)باستخدام برنامج 
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طالبات المجموعة الضابطة التي درست الوحدة نفسها باستخدام  اتجاهاتعن الفالش 

 الطريقة التقليدية؟

 

 أهداف الدراسة

استخدام برنامج تطوير تدريس  أثرمعرفة إلى بشكل أساسي اسة الحالية الدر  هدفت     

 ( على تعلم طالبات الصف الرابع األساسي في وحدة تصنيف الكائنات الحيةSEEDالعلوم )

وانبثق عن هدفها الرئيسي هدفين فرعيين هما ، Flash)المصممة باستخدام برمجية الفالش )

باستخدام برنامج المجموعة التجريبية التي درست معرفة كيفية اختالف تحصيل طالبات 

(SEED ) تحصيل وحدة تصنيف الكائنات الحية المصممة باستخدام برمجية الفالش عن

ليدية، واكتشاف الطريقة التق طالبات المجموعة الضابطة التي درست الوحدة نفسها باستخدام

( SEED)باستخدام برنامج ت طالبات المجموعة التجريبية التي درس كيفية اختالف اتجاهات

طالبات  اتجاهات وحدة تصنيف الكائنات الحية المصممة باستخدام برمجية الفالش عن

 . المجموعة الضابطة التي درست الوحدة نفسها باستخدام الطريقة التقليدية
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 فرضيات الدراسة 

 :الصفرية اآلتية ةالفرضي سؤال الدراسة األولعن  انبثق     

بين متوسطات    (α≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد فروق ال

لمجموعة التجريبية من طالبات الصف لالتحصيل في االختبار البعدي في وحدة التصنيف 

الوحدة نفسها لمجموعة الضابطة التي درست او  (SEED) برنامجالرابع التي درست وفق 

  يعزى لمتغير طريقة التدريس.بالطريقة التقليدية 

 

 أهمية الدراسة 

( SEEDاستخدام برنامج تطوير تدريس العلوم ) أثرسعت هذه الدراسة إلى استقصاء      

المصممة  على تعلم طالبات الصف الرابع األساسي في وحدة تصنيف الكائنات الحية

 .Flash)الفالش ) باستخدام برمجية

التي ترمي  على حد علم الباحثةوتستقي هذه الدراسة أهميتها كونها األولى في فلسطين      

وحتى  )2012(( الذي بدأ تطبيقه في فلسطين منذ عام SEED) برنامجإلى استكشاف أثر 

في تقييم  ذات فائدة للوزارة والجهات المختصة. وقد تكون نتائج هذه الدراسة )2016(عام 

السنوات  (، وعمل التغذية الراجعة أثناء تطبيقه فيSEED) برنامجاستفادة الطلبة من 

شاركوا الذين  ينالمعلم إمكانية استفادةو . فيما يخص تكامله مع التكنولوجياالالحقة خاصة 

( من هذه الدراسة أثناء تطبيقهم له في ممارساتهم الصفية لتحقيق SEED) برنامجفي 

  .الخطة الخاصة بهو  التكنولوجياالتكامل بين 



7 

 

 

يف ذات األهمية خاصة في العلوم، ألن مهارة التصنكما تنبع أهميتها من تناولها      

أيضا  وهي ، ي صفوف قادمة بالذات الصف الثامنموضوع تصنيف الكائنات الحية يتكرر ف

، فبينت نتائجه للعام الدراسي للصف الرابع (TIMSS)من ضمن المهارات الواردة في اختبار 

 ( 43)وم في فلسطين في العلمتوس  تحصيل طلبة الصف الرابع أن  )2016 \2015(

%(، ونسبة الطلبة المتقنين للمهارات الواردة فيه ومن ضمنها تصنيف 36ونسبة نجاحهم )

 %(64%( والطلبة غير المتقنين )27%(، والطلبة ذوو األداء المقبول )9الكائنات الحية )

من كل الجهات المعنية بالعملية التعليمية التعلمية  وهي نتيجة متدنية تتطلب إعادة النظر

 (. 2016ارة التربية والتعليم الفلسطينية، )وز 

 

 مبررات الدراسة

( SEEDاستخدام برنامج تطوير تدريس العلوم ) أثر هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف    

المصممة  على تعلم طالبات الصف الرابع األساسي في وحدة تصنيف الكائنات الحية

 .Flash)الفالش ) باستخدام برمجية

 (SEED) برنامجثة بهذه الدراسة بسبب طول الفترة الزمنية الشتراكها في وقامت الباح     

 ، والعام(2015 \2014)لعام في اوكمدربة ، (2013)منذ عام لمدة ثالث سنوات كمتدربة 

مما يتضمن امكانية استفادتها من نتائج هذه الدراسة في مجال عملها (، 2016  \2015)

 في محافظة سلفيت. برنامجترة تدريبها على الكمعلمة علوم للصف الرابع، وأثناء ف
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قائم على إطار نظري يشمل بعدين مهمين حظيا باهتمام العديد من برنامج كما أن ال    

متمركز حول الالباحثين حتى هذه اللحظة، أولهما النظرية البنائية التي تنادي بأهمية التعلم 

الل استراتيجيات التدريس البنائية ليصبح المتعلم، وثانيهما طريقة استخدام التكنولوجيا من خ

سيتم استعراضها و (، 2010المتعلم نشيطا  وفعاال  في تعلمه )وزارة التربية والتعليم األردنية، 

 بشكل موسع في اإلطار النظري.

 

  مسلمات الدراسة 

 :المسلمات اآلتية قامت الدراسة على     

 .(SEED) وير تدريس العلومتط برنامجأن الباحثة هي إحدى المشاركات في  -

 

 حدود الدراسة ومحدداتها

استخدام برنامج تطوير تدريس العلوم  أثرإلى استكشاف  سعت الدراسة الحالية     

(SEEDعلى تعلم طالبات الصف الرابع األساسي في وحدة تصنيف الكائنات الحية ) 

 .Flash)المصممة باستخدام برمجية الفالش )

 ا يأتي: وشملت حدود الدراسة م

 األساسي. الدراسة على طالبات الصف الرابع اقتصار: البشرية الحدود

 سلفيت.مدرسة بنات كفر الديك األساسية في محافظة الدراسة في  إجراء :الحدود المكانية
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األساسي في شهر طالبات الصف الرابع العلوم لتدريس في تطبيق الدراسة  :الحدود الزمانية

 . 2016 \2015من العام الدراسي الفصل الثاني أيار في 

 تندرج الحدود الموضوعية تحت قسمين هما: :الحدود الموضوعية

برنامج تطوير تدريس تمحورت الدراسة الحالية حول معرفة أثر استخدام  موضوع الدراسة: 

المصممة باستخدام برمجية في تدريس وحدة تصنيف الكائنات الحية ( SEED)العلوم 

 .يتعلم طالبات الصف الرابع األساسى عل Flash)الفالش )

تحصيل االختالف في األولى باختبار التحصيل لمعرفة  تمثلت أداة الدراسة أدوات الدراسة:

( SEED) برنامج تطوير تدريس العلوم باستخدامطالبات المجموعة التجريبية التي درست 

وتبلورت األداة  طة التي درست باستخدام التقليديةعن تحصيل طالبات المجموعة الضاب

طالبات المجموعة  اتجاهاتلمعرفة كيفية اختالف الثانية بمقابالت المجموعات البؤرية 

 الضابطة. اتجاهات المجموعةعن نحو تعلم العلوم باستخدام الحاسوب التجريبية 

    شملت ما يأتي: محددات الدراسة

ولوجيا  عن طريق خطته تكن مراحلوتطويره من خالل تطبيق  (SEED) برنامجتبني  -

ابع الفصل الثاني إعادة تصميم وحدة تصنيف الكائنات الحية في علوم الصف الر 

إلنتاج ألعاب بسيطة تالئم مستوى الصف الرابع وتعرض ، فالشال مجيةباستخدام بر 

 الوحدة بالتسلسل الوارد في الكتاب.
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عن  (SEED) برنامجتأخر شرح وحدة التصنيف التي هدفت الباحثة لتطبيقها وفق  -

موعدها في أول نيسان إلى منتصف أيار، أي نهاية الفصل الثاني في العام الدراسي 

 بسبب إضراب المعلمين. (2016/(2015

قيام الباحثة بإجراء بعض مقابالت المجموعات البؤرية لتأخر شرح وحدة التصنيف لنهاية  -

لمقابالت بسبب راء االفصل الثاني بسبب إضراب المعلمين، ورفض أي شخص التطوع إلج

إال أن بعض مقابالت المجموعة التجريبية تطوعت معلمتا عربي ، التسجيالت الصوتية

 وتدوين المالحظات المتعلقة بها هائوعلوم للصف الثالث لمساعدة الباحثة في إجرا

ومالحظتها في بعض الحصص الصفية، وسماع المقابالت وتفريغها من قبل الباحثة 

ريغ معلمتي العربي والعلوم، ثم المقارنة بين المقابالت المفرغة من بشكل منفصل عن تف

 .كليهما لتدوين المشترك بينهما

 

 مصطلحات الدراسة

يظهر من عنوان الدراسة مصطلحات من المهم توضيحها لإلجابة على أسئلة الدراسة      

  :واختبار فرضياتها وهذه المصطلحات هي

 برنامج (Science Education Development) (SEED) 

وهو برنامج تددريبي لمعلمدي العلدوم فدي المرحلدة األساسدية خاصدة معلمدي العلدوم للصدف      

علددى أسدداس النظريددة البنائيددة، والتكامددل بددين معرفددة المعلددم البيداغوجيددة  قددائماألساسددي  الرابددع

 الرئيسددةالمعلددم للفكددرة والتكنولوجيددة بتطبيددق اسددتراتيجيات وخطددوات محددددة تبدددأ بمرحلددة وضددع 
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المستمدة من عنوان الدرس ) مثال الددرس األول فدي وحددة التصدنيف هدو أهميدة  لدرس العلوم

تطدوير ثدم ، التصنيف، وبالتالي تكون الفكدرة الرئيسدة لده علدى شدكل سدؤال مدا هدو التصدنيف؟(

تعرفندا علدى  ةفي درس أهمية التصنيف يكون تطوير الفكدرة بقدول المعلمد)مثال  الفكرة الرئيسة

عن طريدق  الفكرة الرئيسة وتطويرها، ثم مرحلة اختبار م التصنيف، ولكن ما هي أهميته(مفهو 

أو أوراق العمدددل باسدددتخدام اسدددتراتيجية الدددتعلم  أو األنشدددطة التجربدددة أو المشددداهدة أو المالحظدددة

فكددددرة الدددددرس الرئيسددددة ل والوصددددول إلددددى اسددددتنتاجوالتوضدددديح وتليهددددا مرحلددددة الشددددرح التعدددداوني، 

ريدددل التصدددنيف التوصدددل إلددى تعل فددي درس أهميدددة التصددنيف تكدددون النتيجددة مثددداوتطويرهددا ) 

)مثدددال فدددي درس أهميدددة التصدددنيف مدددا هدددو وفدددي النهايدددة مرحلدددة التوسدددع واالمتدددداد ، وأهميتددده(

السددؤال األسداس المعتمدد عليده فددي تصدنيف الحيواندات؟ وتكليدف الطالبددات بالبحدث عدن إجابدة 

عرفدددة ممدددا يسددداعد المدددتعلم علدددى ربددد  المرس( وواجدددب بيتدددي مدددن أسدددئلة الدددد للحصدددة القادمدددة 

 برندامجدرس العلدوم وفدق الخطدة مدر ت، و وتوظيفهدا فدي حياتده اليوميدة الجديدة بمعرفته السدابقة

)أهددداف( الدددرس ومهاراتدده واتجاهاتدده، ووضددع مخطدد  سددير  فددي مراحددل هددي صددياغة نتاجددات

الذي يتضدمن واجدب  دادللدرس يتضمن المقدمة والفكرة التي تعرض بأنشطة أو تجربة، واالمت

ع البيانددات وأوراق العمددل إن ، ومصددادر جمددوأدواتدده ، وآليددة التقيدديمبيتددي أو إثددراء لدددرس العلددوم

وبإمكان المعلدم توظيدف التكنولوجيدا فدي المرحلدة المناسدبة حسدب اسدتراتيجية التددريس ، وجدت

 .Ota),2012 )      المختارة

 لمجموعة ابأنها الطريقة التي تم تدريس : تعرف إجرائيا  الطريقة التقليدية للتدريس

الضابطة بها والتي تعتمد اعتمادا  كليا  على إلقاء المعلم وشرحه وتلقينه ونقل المعلومات 
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من قبله، ويكون االتصال بين المعلم والمتعلم ضعيفا  بغض النظر عن حاجات الطلبة 

 وميولهم واستعداداتهم.

  : عند الفرد نتيجة الخبرة وتفاعله مع بيئته وقد  هو التغير الذي يحدثالتعلم اصطالحا

 (.Woolfolk, 2010)االتجاهات لدى الفرد أثناء تعلمه  ويكون التغير في المعارف أ

 لها التي  هو حالة استعداد عقلي عصبي، تنظم عن طريق الخبرة: اصطالحا   االتجاه

ت أو األشياء كل الموضوعاتعلم تأثير موجه أو ديناميكي في استجابات الفرد نحو 

 (.Bohner& Schwarz, 2001والمواقف المرتبطة بها )

واستنبطت الباحثة من تعريل التعلم المذكور أعاله التعريل االجرائي لكل من        

 كاآلتي: واالتجاهالتحصيل 

  : واالتجاهات  تحصيل الطالبات في اختبار التحصيل لوحدة التصنيفهو التعلم اجرائيا

باستخدام  الطالبات بعد تعلمهن لوحدة تصنيف الكائنات الحية في العلومالتي عبرت عنها 

 .مقابالت المجموعات البؤرية

 عالمة الطالبة في اختبار التحصيل المعد من قبل الباحثة بعد  هو: إجرائيا   التحصيل

في وحدة ما تعلمته الطالبة من معارف ومهارات فحص درجة صدقه وثباته، ويعبر ع

 التصنيف.

 تصنيف الكائنات دام الحاسوب في تعلم وحدة استخبالطالبة  رأيهو  :اجرائيا جاهاالت

 . أثناء مقابالت المجموعات البؤرية، والذي عبرت عنه الحية في العلوم
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 متعلقة بالنظرية البنائيةوستقوم الباحثة خالل اإلطار النظري بمراجعة األدبيات ال     

 والنظرية البنائيةعن طريق استخدام التكنولوجيا  العلوم تدريس( لتطوير SEED) برنامجو 

تحصيل المن حيث التعلم  وراسة وهالد الباحثة متغير استعرضتالسابقة  أما في الدراسات

 مقابالت المجموعات البؤريةعن طريق واتجاه الطالبات باستخدام اختبار التحصيل، 

تعليم  ( على توظيفها فيSEED) برنامجبجوانب أهمها التكنولوجيا التي ركز  امعالقتهو 

 العلوم. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

( SEEDاستخدام برنامج تطوير تدريس العلوم ) أثر استكشاف هذه الدراسة إلى هدفت     

المصممة  على تعلم طالبات الصف الرابع األساسي في وحدة تصنيف الكائنات الحية

، ويشمل اإلطار النظري للدراسة الحالية النظرية البنائية Flash)) باستخدام برمجية الفالش

  كما هو موضح أدناه. SEED))برنامج تطوير تدريس العلوم والتعلم، و 

 

 اإلطار النظري 

 أوال : النظرية البنائية والتعلم

 امتازت بحدوث تحوالت األخيرين ثورة في علم النفس التربوي  العقدين حدثت خالل    

 على المؤثرة الخارجية العوامل حول السلوكية النظرة من التعليمية للعملية النظر في رئيسة

 يجري  ما حول النظرة البنائية التي تثير التساؤل إلى وتعبيراته، وشخصيته المعلم مثل التعلم

 لديه التعلم يجعل ما واتجاهاته، وكل تفكيره، وأنماط السابقة معرفته مثل المتعلم عقل بداخل

 نشطة بنائية عملية التعلم أن هما رئيستين فكرتين البنائية على وتقوم النظرية معنى، ذا

 أن والثانية العقل في معالجتها بعد واستخدامها المتعلم لدى للمعرفة اكتسابا   تتضمن

 للمتعلم وميسر موجه فيها المعلم ودور المعرفة، بناء في مهمة االجتماعية التفاعالت

(Woolfolk, 2010).   
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 المدتعلم قائمدة حدول تتمركدز للتعلديم إصدالح حركات نشأتسرعان ما ونظرا  ألهمية ذلك      

 ,Le)      ومدارتنز ون دلتددامدوه ولوكدوود لدي دراسدة حيدث أشدارت علدى النظريدة البنائيدة،

Lockwood, Stecher, Hamilton& Martinez, 2009)  إلددى وجددود أثددر إيجددابي

 تحصددديل علدددى البنائيددة النظريدددة علدددى القائمددة العلدددوم تعلددديم إصددالح لممارسددة المعلدددم لحركدددات

 اإلصددددالحية  الممارسددددات والعلددددومو وأوصددددت بضددددرورة االنتظددددام فددددي الرياضدددديات فددددي الطلبددددة

 علدددى بهدددذه الممارسدددات، وتقدددوم مرتبطدددة معيندددة تددددريس اسدددتراتيجيات وتددددريب المعلمدددين علدددى

 بتعلم الطالب. النظرية البنائية التي تعنى أساس

ويظهر جليا  أثر النظرية البنائية في تعليم مواضيع متعددة، فعلى سبيل المثال عند      

تجربة تعليم منهاج التربية البدنية القائم على أساس النظرية البنائية لطلبة الصف الثالث 

 البنائي والرابع والخامس لتعليمهم السلوكيات الصحية ازداد معدل تعلمهم، وأظهر المنهج

 أن تفوق في بناء المعرفة بشكل فعال لطلبة المرحلة األساسية، ويمكن حداثإ على قدرته

 على الطلبة مساعدة على وتركيزه الدراسي البنائي المنهاج تماسك ذلك لعوامل تشمل يعزى 

 المتعلم نحو الموجه التعلم وخلق والمهارات، دمج المعارف

 .(Sun, Chen, Zhu & Ennis, 2012)  

لمنهج البنائي أيضا  في العلوم، فعند تجربته لتعليم أنشطة وحدة البستنة واتضحت قدرة ا     

كجزء من منهاج العلوم لطلبة المرحلة األساسية، ازداد تحصيل الطلبة ذكورا  وإناثا ، وتحسن 

 ,Klemmer, Waliczek & Zajicek)اندماجهم في العلوم ومستوى معرفتهم وتعلمهم 

2005) . 
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 تضمن تحوال   جديدا   علميا   وم خالل العقدين الماضيين ليصبح مجاال  تعليم العلطور وت     

 البنائية عن مواقف" الناشئ اإلجماع" يسمى ما إنشاء مع والمعرفة البحث في مجاالت

 مجموعة نحو التقدم البنائية حول فكرة المواقف هذه تعلو لمساءلة األصوات بعض وبدأت

كجسم  العلوم تعليم تطوير آثارها على لوم ودراسةالع تعليم مجال في المعرفة من مترابطة

 استخدام في السطحية، والغموض القراءات المعرفة، ولفت االنتباه إلى مخاطر من متماسك

 بأنها ما نفعله دائما  وهو شرح" البنائية" وصف الممكن من البنائية الذي يجعل مصطلح

 شك فيه أن هذه النظرة االنتقادية منالمفاهيم، وإعادة بنائها من قبل المتعلمين، ومما ال 

هي مما يستدعي نظرة عميقة  كما األمور في التعليم، وبالتالي يصرحون بترك حديثي العمل

 الضوء وتسلي  لمصطلح البنائية، أخرى  معان مع الحدود من واضح خ  للبنائية لتأسيس

 التقارب ألن هذاتعليم العلوم،  األساسي بين هذه المعاني خاصة في مجال التقارب على

العلوم بحيث يكون لديه القدرة على  لتعليم بناء النموذج الجديد حول عملية يدعم الجدل

 من جديد كحقل العلوم تعليم إلى إنشاء التحول من النقل البسي  للمعرفة من المعلم للمتعلم،

ة من مقاومة جاد بسبب وجود وهذا التحول مهمة صعبة أظهرتها األبحاث بوضوحالمعرفة، 

 بناء كإعادة العلوم تعلم أي لتنظيم البنائية، ضمن مواقف لتبني هذا التحول قبل المعلمين

 خطيرة في معنى البنائية، وهذا العلمية، وغالبا  ما يكون التحول مصحوبا  بتشوهات للمعرفة

 المعرفة في تعليم العلوم، وأيضا  مشاركة جسم بناء إعادة في إشراك المعلمين يؤكد ضرورة

 ,Gil-Pérez)للتغلب على نموذج نقل المعرفة وتعزيز التعلم البنائي  المعرفة بناء الطلبة في

Guisasola, Moreno, Cachapuz, Pessoa, Martínez & Dumas-Carré, 

2002). 
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يمكن تعزيز التعلم البنائي المتمركز حول المتعلم بأحد أكثر الجوانب ذات العالقة و      

، أال وهي  باهتمام   حاليا   تحظى لقرن الواحد والعشرين، والتيبحياة المتعلم في ا متزايد 

التكنولوجيا، فيمكنها أن تسهم في بيئة تعلم فعالة متمركزة حول المتعلم، يكون المعلم فيها 

ومهارات تعلم حقيقية، موجها  وميسرا  للعملية التعليمية التعلمية، ويزود المتعلم بسياقات 

  Smeets & Mooij, 2001).) أساسية قدر اإلمكان

 وجوه لبعض دعمها ودعا الكثيرون الستخدام التكنولوجيا في التعليم، العتقادهم بإمكانية     

تتضمن تحوال   من السلوكية، فالبنائية أكبر بمدى في التعليم كبيرا   تحسنا   البنائية التي تشكل

 في م الخاصة األكثر عمقا  وقدراتهممفاهيمه إلى التعلم لمساعدة الطلبة على بناء من التعليم

 الفلسفة هذه إلى االنتقال تتطلب الجديدة التكنولوجيا أن يعني الصعبة مما تنفيذ المهام

 . للتعليم الجديدة

 اإلنترنت شبكة على المواقع من والمناهج التعليمية، والعديد إال أن الكثير من البرامج      

فلسفة  مع تتضارب التي المعلومات نقل سلوكية، أوال كبير االستراتيجيات حد تشمل إلى

 لتكون  التي نظمت اإلنترنت شبكة على المواقع أو وهي البرامج التعلم البنائية، كبيئات

 المدارس األحيان في من كثير للمتعلم، إال أنه في والتفاعل للمعلومات الرئيس المصدر

 تدخل دون  المعلومات على للحصول اإلنترنت شبكة على المواقع العامة يشارك المتعلم في

المعلم الذي يعد الحوار معه ضروريا  لخلق التوازن للمتعلم من وجهة نظر )بياجيه( أحد أبرز 

مؤسسي النظرية البنائية، ومن وجهة نظر )فيجوتسكي( صاحب النظرية البنائية االجتماعية 

 األقران للمساعدة في التعلمعلم و الذي أكد على أهمية التفاعل االجتماعي بين المعلم والمت
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في سياق حياة  مشكلة أصيلة لخلق وحل الضروري  التعلم باإلضافة إلى غياب سياق

المتعلم، وفوق هذا كله تتضمن هذه البيئات عرضا  سلبيا  للمحتوى، أي نقال  للمعلومات ال 

التعليم ولكن  يف مفيدة أكثر، وهذا ما يرفضه مؤيدو البنائية، فقد يكون الحاسوب والتكنولوجيا

 التكنولوجيا باستخدام بعيدا   يزال إذا كان الهدف من استخدامها هو بيئة تعلم بنائية فإنه ال

 في بحذر استخدامها وحدها، ألنها ليست بنائية بطبيعتها، ويجب العمل على تشجيع

للمعلمين، بل على العكس تشجيع وتدريب المعلم على  الدراسية، وعدم استبدالها الفصول

 (. (Gance, 2002البنائية  التعليم استخدامها بطريقة ابتكارية لتنفيذ طرق 

 إالفي التعليم  التكنولوجيا استخدام فعالية علىللمعلم  قدم أدلة التربوي  ورغم أن األدب    

 التعليم في استخدامه يجب الذي واإلطار التربوي  التعلم استراتيجيات عرف منها القليل أن

معرفة المعلم  أهمها أمورا   يراعي والتعليم بحيث التكنولوجيا بين التكامل والتدريب لتحقيق

 توظيفها في نحو ايجابية اتجاهات وتطوير المعلمين تفكير البيداغوجية، وضرورة تغيير

 Majumdar& Shyamal). و(2006 والتعلم  التعليم عملية

 برامج خاصة في لبيداغوجيةا المعلم توظيف التكنولوجيا وتكاملها مع معرفةويعد        

 إعدادها عند التربوية المعاهد سياسة في النظر إعادة إلى ويحتاج ،سهال   ا  أمر  ليس التدريب

وتجلت صعوبة هذا التكامل عندما فشلت ثالثة معاهد بتطبيق برنامج  الخدمة قبل ما لمعلمي

 تكنولوجية، أولها ُدّربتدريبي لمعلمي قبل الخدمة للدمج بين معرفة المعلم البيداغوجية وال

 ُدّرب والثاني معرفتهم البيداغوجية، عن منفصال   بقي تكنولوجي مساق   على المعلمون 

 المعلم معرفة عن بمعزل معينة مواضيع في التكنولوجيا استخدام كيفية على المعلمون 
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 معرفة لكن التكنولوجيا باستخدام تدريسية الستراتيجيات مساق   ُطّبق وفي الثالث البيداغوجية،

 نظري  إطار قائمة على تدريب برامج لذلك من المهم بناء عنه، بمعزل بقيت بالمحتوى  المعلم

التكنولوجية  معرفتهم بين والتكامل الدمج بأهمية المعلمين إلقناع المعاهد هذه سياسة ضمن

 ضرورة مع والتعلم، التعليم في التكنولوجيا استخدام وراء التربوية والبيداغوجية، والدوافع

 الدمج هذا مع يتماشى بشكل المناهج تطوير

.(Tondeur, Roblin, Braak, Tondeur, Fisser & Voogt, 2013)  

ولتحقيق الدمج الفعال بين التكنولوجيا ومعرفة المعلم البيداغوجية لتعزيز التعلم البنائي       

ل المثال نجح برنامج الخدمة، فعلى سبي قبل ما معلمي تدريب لبرامج نظري  إطار ال بد من

 لنظرية العالية ، وأظهر الكفاءة"سياق في للتعلم" الواقعية النظرية تدريبي قائم على أساس

 استخدام في وإبداعهم الصفية المعلمين ممارسات خالل من التدريب برنامج في التعلم

ددا  رغم عدم توضيحه نموذجا  مح البرنامج، في تمر معهم لم مبتكرة بطرق  التكنولوجيا

واقتصاره على معلمي ما قبل الخدمة  والتكنولوجية، البيداغوجية المعلم معرفة بين للتكامل

(Bell, Maeng & Binns, 2013.) 

أصبح جليا  بعد كل ما سبق دور برامج تدريب المعلمين في استخدام التكنولوجيا بشكل      

 ل استراتيجيات تعلم بنائيةمن خالفعال من خالل تدريب المعلمين على توظيف التكنولوجيا 

( الذي سيتم SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم وهذا ما تضمنه تدريب المعلمين على 

 التوسع في الحديث عنه كالتالي:
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 Science Education)برنامج تطوير تدريس العلوم ثانيا : 

Development( )SEED) 
 لوم أثناء الخدمة، واهتم باألساسعلى معلمي الع( SEED) التدريبيركز البرنامج        

 (1النظري الستخدام التكنولوجيا وتكاملها مع معرفة المعلم البيداغوجية كما في الملحق )

الذي يستخدمه المعلم للتخطي  لدرس العلوم باستخدام التكنولوجيا ليعرف طريقة توظيفه لها 

 وعمليا   نظريا   المعلمين تدريب خالل من وذلك ،بما يتناسب مع بيداغوجيته ومحتوى الدرس

 النظرية أساس على بنيت العلوم لدرس محددة تنفيذ استراتيجيات بنائية، وخطوات على

وتبدأ مراحل الدرس بفكرة  التي يطبق المعلم استراتيجياتها أثناء شرحه للدرس للطلبة البنائية

 ة سابقبالمعرفة ال بربطهدرس التطوير لفكرة الدرس الرئيسية المستمدة من عنوان الدرس، ثم 

توضيح لفكرة الدرس الرئيسة وتطويرها من  ثمبهدف االنتقال إلى أهداف الدرس الفرعية، و 

المتمثل إما  اإلثراء أو الدرس امتداد وأخيرا   ،النشاط نتائج تفسيرو  نشاط، أو تجربةخالل 

 سواء(، 2كما في الملحق ) بسؤال للبحث أو ورقة عمل أو واجب بيتي من أسئلة الدرس

 تدريس استراتيجيات بها وفق مصحوبة أو التكنولوجيا استخدام دون  الخطوات هذه كانت

 وحل الناقد والتفكير األدوار، ولعب التعاوني، التعلممثل  المتعلم حول بنائية متمركزة

 (.2010 األردنية، والتعليم التربية وزارة) والمحاكاة كتشافواال المشكالت

أهمية استخدام على  Schacter & Fagnano,1999))وفاجنانو  وتؤكد دراسة سكاتر     

التكنولوجيا لتحسين التعلم في ظل نظريات واستراتيجيات التدريس البنائية والكفيلة بإنتاج تعلم 

يفهم اإلداريون،  ذو معنى أكثر سهولة ومتعة وكفاءة وتحفيزا ، وتزداد فعالية استخدامها عندما
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التعلم المختلفة شرط اختيار تقنياتها  وتزيد خبرات تخدم تكنولوجياال أن والمعلمون  واآلباء

 وانجازهم. الطلبة تعلم األنسب لتعزيز

 في لتساهم للتكنولوجيا توظيفه استراتيجية حول القرار اتخاذ في مهما   دورا   المعلم ويلعب     

 ليا عن طريق تكييفهالع التفكير ومهارات النش  للتعلم والمحفزة البنائية، التعلم بيئة خلق

 الطلبة  حاجات مع التعلم واجراءات وأنشطة والمنهاج الدروس لمحتوى 

Williams, Coles, Richardson & Tuson, 2000).) 

حاجة إلصالح برامج إعداد المعلم من خالل إنشاء بيئات التعلم النش  ويظهر جليا  ال    

ن و وفر المعلميينبغي أن  التحديد على وجهو . بةتحسن عمق ونطاق تعلم الطلو التي تدعم 

إهمال دون  تكنولوجياغنية بالوبيئات  المتعلم محورها،يكون فكريا   قويةبيئات تعلم 

التركيز على ثالثة مجاالت إعداد المعلم بن برامج يحستيمكن ، و سليمةالتربوية الممارسات ال

دمج وثالثها  يئات التعلم النش توفير بوثانيها لمتعلم، هوية فريدة لالتركيز على أولها  تربوية

بيئات  استراتيجيات رئيسية لتعزيزضمن  لبةالط في الفصول الدراسية عليمالتكنولوجيا في الت

متمركزة حول المتعلم، مع وجود جدل حول كيفية تقديم المعلمين الستراتيجيات  نشطةتعلم 

 بد من قضاء المعلمين ال، فطالبهملتعلم أفضل وتسهم في التدريس التي تركز على المتعلم 

التي تدمج التعلم النش  المتمركز حول المتعلم، و وقت الكافي في تنفيذ استراتيجيات ال

  ولكن الممارسات التربوية الجيدة ،هم وحدهاقد ال تساعد، ألنها التكنولوجيا في التعليم

 ىي معنوتعزيز أنشطة التعلم ودمج التكنولوجيا في التعليم يمكن ان ينتج عنه تعلم ذ

Keengwe, Onchwari, G& Onchwari, J, 2009) .) 
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 واجراءات وأنشطة التعلم تم التدريس ولتحقيق التعلم ذو المعنى من خالل استراتيجيات     

، وتبني التعلم التعاونيعلى هذه االستراتيجيات البنائية ك بناء (SEED) برنامج تصميم

 بلعب المعلم قيام مع أفكاره، عن التعبير ريةح للطالب النظرية البنائية كإطار نظري يتيح

 واستخدامه التعلمية التعليمية للعملية وميسر كموجه البنائية النظرية إطار ضمن الجديد دوره

 لوجود هناك إمكانية مما قد يجعل االستراتيجيات لهذه تطبيقه عند فعالة بطريقة للتكنولوجيا

العلوم باستخدام تعلم صيل واتجاهات الطلبة نحو والتحتعلم كال عدة مجاالت في للبرنامج أثر

الحالية الذي سيتم استعراضه في  الدراسة هدف هو التكنولوجيا من خالل الحاسوب، وهذا

 الدراسات السابقة.

 

 الدراسات السابقة

قامت الباحثة بمراجعة األدبيات المتعلقة بمشكلة دراستها، وعثرت على العديد من      

 القة بموضوع الدراسة، والتي تبلورت في ثالثة محاور:الدراسات ذات الع

 والتعلم. التعليم التكنولوجيا في استخدام كيفية: األول المحور

 .عام بشكلواالتجاه التحصيل في مجالي  التعلم  على التكنولوجيا أثر: الثاني المحور

 العلوم مبحث في واالتجاهلتحصيل في مجالي االتعلم  على التكنولوجيا أثر: الثالث المحور

 .خاص بشكل
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 لمالمحور األول: كيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم والتع

يقضي الطلبة في ظل تقدم التكنولوجيا والشبكات العالمية، وقتا  أطول في العالم      

المدرسة، فيبنون مجموعات  في يقضونه الذي الوقت االفتراضي واإلنترنت واأللعاب من

ماعي، ويتصفحون المجاالت التي تحظى باهتمامهم، وإن كانت أحيانا  تواصلهم االجت

تتضمن معلومات غير صحيحة، إال أنهم يشكلون آراءهم ومعرفتهم الخاصة، مما يدل على 

ضرورة الترحيب بالتكنولوجيا وتضمينها في الصفوف الدراسية  لتوجيه الطلبة وتدريبهم على 

ات للتواصل وعملي وموثوقة يا ضمن اجراءات آمنةالطريقة الصحيحة الستخدام التكنولوج

 (.Zmuda, 2009) البحث من أجل تعلمهم بشكل جيد

 واألنظمة واإلنترنت الكمبيوتر، أجهزة( ICT) واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات وتشمل     

 فرص وغيرها، ويمكنها توسيع العرض وأجهزة والتلفزيون، الراديو أجهزة مثل اإللكترونية

 والسماح مكان، أي وفي وقت أي في التعلم حدوث يمكن التعليم والتعلم ألنه على صولالح

وراحة، وتوفير موارد متعددة ووفيرة غير  بسهولة واحد وقت في بالتفاعل والمعلم للمتعلم

 والعروض واألصوات، الفيديو كمقاطع خاللها من يمكن اكتساب المعرفة المطبوعة الموارد

 فيها تكنولوجيا المتعلم توفر حول متمحورة بيئة إلى التعليمية البيئة تحويلوغيرها، و  المرئية

 حد على والمعلمين واالتصاالت وتقنياتها الرقمية امكانيات تعليمية أكثر للمتعلمين المعلومات

 .(Fu, 2013) سواء

 الصفوف في والشبكية الرقمية للتقنيات مستمرا   تضمينا   الحالية السنوات وشهدت     

 االفتراضية التعلم وبيئات التفاعلية، تقنيات عدة كالسبورة استخدام  في وتوسعا   الدراسية،
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 والبريد كاإلنترنت التكنولوجيا وتقنياتها على االعتماد وزيادة الحاسوب التعليمية، وألعاب

 (.Sheard& Ahmad, 2007) التعلمية البيئة االلكتروني في والتعلم االلكتروني

 بكفاءة الرقمية المعلومات على ات التكنولوجية تمكن المتعلم من الحصولفالتقني     

 المشكالت وحل التعلم، موضوعات لتنمية مهاراتهم، واكتشاف واستخدامها كأداة  وفعالية،

وتوضيح  المعرفة اكتساب أنها تجعل التعلم، كما عملية في لمشكالتهم الحلول وتوفير

 (.Fu, 2013)تطبيقاتها  في مشاركتهم عند م للطلبةمن قبل المعلأكثر سهولة  المفاهيم

وبإمكان التطبيقات المفتوحة للتكنولوجيا تسهيل فهم الطلبة لعمليات التعلم الصعبة من      

خالل المحاكاة والمساهمة في التعلم الذاتي في بيئات التعلم، لذا يمكن اعتبارها مسرع للتعلم 

 (.Alexander, 1999)النش ، ومهارات التفكير العليا 

 ومهارات ومهام التفكير مفاهيم على التركيز في وباستطاعة التكنولوجيا مساعدة الطلبة     

 بشكل يعزز أن لها يمكن أطول لفترة الطلبة معنى، ألن تعرض األقل المهام من بدال  العليا

 مكان أي م فيبينه التعاوني والعمل والمشاركة الناقد لديهم، والتواصل التفكير مهارات أكبر

 األفكار، وتطوير واستكشاف المشكالت لتعلم تحليل الفرصة لهم وقت، وتوفر أي وفي

 معا   المعرفة اكتساب فق  التعلم وليس مشكالت حلول تقييم على قدرتهم من وتزيد المفاهيم،

 أنفسهم عن التعبير أجل من بعضا   بعضهم مع المتنوعة التعلم خبرات وإنما مشاركة

 من كل في التكنولوجيا بدمج المدارس تنصح التعليمية، لذلك العملية في م، والتأملواتجاهاته

 التكنولوجيا تطبيق قادرين على الطلبة التعلم ليصبح مستويات جميع وبين التعلم مناطق
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محددة  تعليمية بيئات تعلم تتضمن سياقات والتفكير في اإلدراك من أعلى مستويات لتحقيق

(Fu, 2013.) 

دى التكنولوجيا القدرة على خلق بيئات تعلم قوية، ذات سياقات تعليمية غنية ومهام ول    

ة تحفز استراتيجيات التعلم البنائية كالتعلم الذاتي والتعاوني، ويتم فيها تكييف المنهاج قيحقي

 ,Smeetsبما يتناسب مع حاجات وقدرات المتعلمين الفردية، وهذا ما حاول إيد سميث )

فه من خالل استخدامه الستبانة طبقها على عينة من معلمي المرحلة استكشا (2005

األساسية، فأظهرت دراسته أن العديد من المعلمين يطبقون عناصر بيئات التعلم القوية 

كالمهمات األصيلة، والتعلم النش ، إال أن األساليب التي يطبقونها لمراعاة حاجات الطلبة 

وغالبا  ما تستخدم التكنولوجيا بشكل تقليدي، والقليل من وقدراتهم الفردية محدودة للغاية، 

المعلمين يعطي الفرصة للطلبة الستخدام التطبيقات المفتوحة لها مما يساهم في خلق بيئات 

 التعلم المدرسي والعالم الحقيقي تعلم قوية وتعلم الطلبة بشكل نش  وذاتي، وتقليل الفجوة بين

ن للتكنولوجيا الطلبة ذوي القدرات المنخفضة ويهمل الطلبة وغالبا  ما يحفز استخدام المعلمي

المعلم في  ذوي القدرات العالية، مع وجود عوامل تؤثر على استخدامها أهمها مهارات

فمعظم استخدام المعلمين لها كان مكمال  لمهام دراسية تتعلق بالمنهاج أكثر من ، استخدامها

علمية، وممارسات المعلم البيداغوجية. كما أن استخدامها لعمل تغيير جذري في البيئة الت

جنس المعلم ينعكس على نوع البيئة التعلمية التكنولوجية المستخدمة فيفضل المعلمين الذكور 

بيئات التعلم التكنولوجية المفتوحة أكثر من اإلناث، كما أن البيئات المفتوحة أكثر استخداما  

ثر، بمعنى أخر أن بيئات التعلم القوية وعدد عندما كان عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة أك
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أجهزة الحاسوب المتاحة هي أيضا  متغيرات تسهم في استخدام تطبيقات التكنولوجيا خاصة 

 المفتوحة.

وتطبيقات التكنولوجيا المفتوحة كثيرة منها برامج المحاكاة كالمختبر االفتراضي الذي       

 لمية في المرحلة األساسية العليال على المواد العيمكن استخدامه لمعالجة مشكلة عدم اإلقبا

ايرلندية من خالل استطالعها آلراء التربويين  دراسة فتوصلتوفي ما بعد في الجامعة 

 في المحاكاة ومعلمي العلوم في إمكانية استخدام مختبر الكيمياء االفتراضي وبرمجيات

 مختلفة مي الكيمياء إلى وجود أنماطالعليا، وكيفية استخدامه من قبل معل األساسية المرحلة

 المقصود وغير واالنتقائي التقليدي أثناء استخدامهم للتكنولوجيا، وهي المعلمين من

 نم  وبالذات لكل المناسبة االستراتيجية الختيار للتربويين فرصة مما يوفر واإلبداعي،

 ,.Donnelly).تكنولوجيالل بتكاملهم يتعلق فيما المهني التطور في لمساعدتهم العلوم لمعلمي

McGarr & O’Reilly, 2011)  

وبشكل عام تعزز التطبيقات التكنولوجية تطور المعلم والمتعلم في المدرسة والبيت أيضا       

رغم  نا االجتماعية في حياتنا اليوميةبسبب انتشارها الكبير، ألنها أصبحت جزءا  من ممارسات

صبح التكنولوجيا أكثر مالءمة في الصفوف التغير البطيء في التخطي  المدرسي لت

 المدرسية.

عن التفسيرات المحتملة  (Livingstone, 2012)لفنجستون لفكشفت دراسة بريطانية       

 رجات التعلم بمساعدة التكنولوجيامخالتخطي  المدرسي و التغير البطيء في هذا لسبب 

م التقليدي، أو تغيرا  جذريا  في الرؤية وتفسير الجدل القائم بشأنها فيما إذا كانت داعمة للتعل
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التربوية لمهارات التعلم األساسية، ويتجلى هنا سؤال جوهري هل فعال  ترغب المجتمعات في 

 تحول جذري فيما يتعلق بوساطة التكنولوجيا بين المعلم والمتعلم؟

لفنجستون  وبعد تحليل نقدي لطبيعة استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم توصلت      

(Livingstone, 2012)  إلى ثالث نقاط رئيسة أولها أنه مهما كانت طبيعة استخدام

التكنولوجيا، وبغض النظر عن سرعة التقدم في التعلم من خاللها، فإنه يعد مؤشرا  لمزاياها 

 ئات التعلم التقليدية والتفاعليةالممكنة، وإتاحتها الفرصة لتبادل واسع لمصادر التعلم في بي

وتعزيزها لوسائل التعلم التعاوني في كل زمان ومكان، وإذا تم استخدامها بشكل جيد تكون 

محببة لألطفال، وهناك مؤشرات مؤقتة لمساهمتها في تحسين درجات االختبارات ومخرجات 

 العملية التعليمية التعلمية. 

لصالحها، وتحديد وثانيها مدى الصعوبة التي يواجهها الباحثون في إيجاد أدلة قوية      

طريقة تربوية مبتكرة الستخدامها للمساعدة في التطور األكاديمي والتربوي، بسبب تعدد 

وسائلها، والكيفية التي من الممكن عن طريقها دعم مراحل التعلم المختلفة، وأيضا  تكلفة نوع 

مؤهالت الرسمية األبحاث الالزم اجراؤها لبيان فائدتها على مر الزمن، والمهارات البرمجية وال

التي يجب تعريفها وتحديدها وامتالكها لتوظيف التكنولوجيا بشكل يسهم في تطور العملية 

التربوية، باإلضافة إلى أن مقارنة الصفوف الدراسية دون أو مع استخدام التكنولوجيا هو 

ات افتراض خاطئ ألن هناك عوامل ومتغيرات البد من مراعاتها مثل تدريب المعلم على مهار 

 التكنولوجيا، واتجاهات الطلبة، وتوقعات المجتمع.
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ن عنها ألنها أحدثت ا المجتمع، فال يجوز أن نظل بعيديوثالثها أن التكنولوجيا شكله    

وهل استخدام المهم لمصلحة من هذه التغيرات؟  تغييرات كبرى في المجتمع والسؤال

أنها امتدت وتوسعت مجاالت جبارية؟ خاصة ولوجيا يتم بطريقة ديمقراطية أم إالتكن

استخدامها في التعليم والتجارة االلكترونية والترفيه وغيرها، ورغم وجود بعض االستخدامات 

اإلبداعية للتكنولوجيا واألدلة على مساهمتها في تعلم أفضل لألطفال، إال أن هذه الجهود ال 

وجود حاجة زالت خاصة وغير رسمية وعلى صعيد مدارس محددة ومؤسسات معينة مع 

قصوى إلثبات الفوائد العظمى للتكنولوجيا وتضمينها الناجح بشكل رسمي لصالح كل 

 األطفال.

ومن العوامل المؤثرة على التضمين الناجح للتكنولوجيا هو الوصول إليها، من حيث عدد     

 الغرفة أو الحاسوب مختبر في كان إن وجودها ومكان التعلم، بيئة في المتوفرة األجهزة

 المنهجية األنشطة لتنفيذ الفرصة لزيادة الصفية، فوجود الحاسوب في الغرفة الصفية ضروري 

(Kennewell, Parkinson& Tanner, 2000.) 

فأظهرت دراسة حالة طبقت على طلبة خريجين عدم وجود فهم عميق كاف  للتكنولوجيا      

كل كبير في مختبرات القائمة في مختبرات الحاسوب، لذلك أوصت بضرورة االهتمام بش

أهمها وجود منهاج خفي يتعلمه مستخدمو ب، وأظهرت جوانب عدة عند استخدامها الحاسو 

هذه المختبرات باإلضافة الى المنهاج الرسمي، يكمن في تعلمهم مهارات الحاسوب، لذا ال بد 

من التركيز على الهدف األساسي لهذه المختبرات وليس على مهارات الحاسوب من خالل 

شراك الطلبة بشكل تعاوني منظم وتقسيم العمل والمسؤولية بينهم حسب قواعد منظمة ا

لضمان استمرارية عمل المختبر، مع أهمية وجود آلية محددة لنقل المعرفة والعمل إلى 
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المستخدمين الجدد، وتطوير التدريب المقدم لهم ليلبي حاجاتهم ويعزز فرص التعلم لكل 

واختيار البرامج  المختبرات، وكلفة صيانة اجهزتها همها كلفة هذهالطلبة، مع وجود تحديات أ 

ومالءمتها لمستوى  إلى تحديث برامجها التشغيلية المالئمة لألجهزة الموجودة، والحاجة

مستخدميها، مما يستدعي  ضرورة اهتمام إدارات الجامعة وأقسامها بشكل أكبر بمختبرات 

في حياة الطلبة والمعلمين وبحاجة إلى إعطائها  الحاسوب، ألن التكنولوجيا أصبحت حقيقة

اهتمام أكبر إلعداد طلبة يمتلكون مهاراتها األساسية بهدف تعلم أفضل لهم إلعدادهم لسوق 

العمل، كما أنه من الضروري أن يمتلك مستخدمو هذه المختبرات المهارات الالزمة الستخدام 

  (Bills & Stanley, 2001).التكنولوجيا وتشغيلها وصيانتها

في الموارد غير األولى ويواجه مستخدمو التكنولوجيا بشكل عام حواجز من نوعين تتمثل     

تكمن الكافية مثل األجهزة والتدريب والدعم، التي يمكن التغلب عليها بتقديم الدعم المادي و 

ر الطالب الثانية في معتقدات المعملين، وعدم الرغبة في التغيير، ومدى تقبلهم للتغير في دو 

 ,Ertmer).والمعلم، واستراتيجيات التعليم وأنواع التقييم التي يتطلبها استخدام التكنولوجيا

1999)  
( Zhao, Pugh, Sheldon& Byers, 2002وقدم  زهاو، وبل، وشيلدون، وبايرز )     

حواجز خفية لتحقيق تكامل التكنولوجيا، وحددوها في ثالثة مجاالت هي نموذجا  موسعا  ل

شمل األول ثالث جوانب خفية وهي اتقان التكنولوجيا بمعرفتها المعلم واالبتكار والسياق، و 

والتوافق التربوي بين بيداغوجيا المعلم ومعتقداته ة الستخدامها، وتوفير الظروف المالئم

التربوية واستخدامه لها، والوعي االجتماعي المتمثل في قدرة المعلم على مراعاة الجوانب 

 اعية لثقافة المدرسة عند استخدامه للتكنولوجيا.االجتم
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الموارد التكنولوجية افة بين ثقافة المدرسة والممارسة، وبعد أما االبتكار فتضمن المس     

الحالية عن االبتكار في استخدامها، والتبعية المتمثلة بمدى ارتباط واعتماد االبتكار في 

 استخدامها على الناس والموارد األخرى.

 ة والتكنولوجية والدعم االجتماعيوالثالث تضمن ثالثة جوانب هي البنية التحتية البشري    

 التكنولوجيا في الصفوف الدراسية ويتضح الجانب األول بمقدار اإلعداد والتنظيم الستخدام

أما البنية التحتية التكنولوجية فتشمل الموارد المتاحة في الوقت الراهن في المدرسة لتلبية 

و تثبي  والجانب الثالث يتضمن مدى تحفيز أت االبتكار في تكامل التكنولوجيا، حاجا

 المبتكرين في استخدامها.

وبما أن معرفة المعلم ومعتقداته تشكل أحد الحواجز أمام تكامل التكنولوجيا في التعليم      

المعرفة ت بسميها مع معرفة المعلم البيداغوجية، نموذجا  لتكامل (2006)قدم ميشرا وكولر 

  (Technological Pedagogical& Content knowledge)البيداغوجية التكنولوجية 

ويشير هذا النموذج إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت TPACK) )واختصارها 

 &Mishra)والتكنولوجية، ومعرفته بالمحتوى  في التكامل بين معرفة المعلم البيداغوجية

(Koehler, 2006. 

برنامج وال بد من لفت االنتباه إلى أن النموذج المذكور أعاله هو النموذج الذي تبناه      

 في شرح  لتكنولوجيااستخدام لمساعدة المعلم في تخطيطه ال SEED))تطوير تدريس العلوم 

درس العلوم، باإلضافة إلى القضايا ذات العالقة بالمعرفة البيداغوجية للمعلم والتفكير في 
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لتدريس المستمدة من تكنولوجيا التعلم، لتزويد المدارس باإلطار النظري لتغيير طرق طرق ا

 التدريس فيها بطريقة جذرية، واستخدام التكنولوجيا بطريقة ابتكارية تحفز تعلم الطلبة البنائي.

 

بشكل واالتجاه التحصيل في مجالي يا على التعلم المحور الثاني: أثر التكنولوج

 عام

لجدل القائم حول التعلم المتمركز حول المتعلم إال أنه أثبت قدرته على رفع رغم ا     

مستويات تحصيل الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم، وذلك بمشاركة الطلبة بمشاريع 

، فيعمل حقيق مهمات التعلم المطلوبة منهمالتكنولوجيا والعمل التعاوني لتشجيعهم على ت

لفة كفريق واحد، مما يسمح لكل طالب بإظهار نقاط قوته الخاصة الطلبة ذوي القدرات المخت

به أثناء تعلمه، في بيئة تعلمية تتحدى قدراتهم دون تهديد أو خوف ليصلوا إلى مستويات 

 على تعزيز احترام الطلبة لذاتهم عالية من التفكير الناقد، وهذه المنهجية من التعليم تعمل

قبل تنوع اآلخرين واختالفهم، وتحسين اتجاهاتهم نحو وتحسين مهارات التواصل لديهم، وت

التعلم، وزيادة ميولهم نحو المدرسة بشكل عام، باإلضافة إلى ضرورة استخدام التربويين 

للتكنولوجيا لتشجيع الطلبة على التعلم، وجعل المدرسة أكثر متعة وبهجة، ودفع الطلبة 

  (Overby, 2011).للتعبير عن إمكانياتهم الخاصة بأساليب متعددة

فأظهرت دراسة ماليزية تجريبية أن استخدام التكنولوجيا مع مجموعات صغيرة من      

الطالب خالل تنفيذهم أنشطة معينة كالبحث عن المعلومات على قرص مضغوط، أو 

مراجعة عروض البوربوينت في دروس اللغة اإلنجليزية، جعل التعلم أسهل وحرر المعلمين 
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مع المتعلمين رغم نقص المعدات والتجهيزات الالزمة لتفعيل التكنولوجيا من العمل الكثير 

لذلك قرروا مواصلة استخدامها والتحول إلى النظم التربوية الجديدة الالزمة لتكاملها لتحسين 

   (Cloke& Sharif, 2001). تعلم الطلبة

 المعرفة ونقل يقتطب على قدرة وأكثر التعلم، عمليات في ثقة يصبحون أكثر فالطلبة     

 أدوات لديهم، فيكتشفون  اإلبداع مستوى  وفعالية، ويزيد التكنولوجيا بكفاءة استخدام أثناء

استخدام  خالل من لهم المتاحة األساليب ضمن مواد ويصممون  الجديدة المتعددة الوسائ 

 .(Fu, 2013) التطبيقات والتقنيات التكنولوجية كاأللعاب

 الحرب كألعاب المجاالت، من العديد في والبحوث للتعليم داة كأ األلعاب استخدمتو      

 على تفرض التي القواعد لفكرة مقدمة لألطفال بالنسبة التجارية وغيرها ألنها وألعاب األعمال

 منهم المساعدة وتوقع اآلخرين، ومساعدةالمختلفة  ولفكرة األدوارسواء،  حد على الكل

للباحثين يمكن تطويرها من  أيضا  أداة  ثل األلعابوتم، جماعي هدف تحقيق أجل من والعمل

خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدراسة أثرها على جوانب عدة متعلقة بتعلم 

 (Caulfield& Maj, 2008).المتعلمين كالتحصيل والتعلم

 ينالباحث من العديد من االهتمام تلقى الطلبة، تعلم لتحسين الحاسوب وسيلة وتعد ألعاب     

بة، كما تحصيل الطل على آثارها بشأن اآلراء في توافق إلى التوصل يتم لم أنه إال التربويين،

 على وردا  . متنوعين متعلمين علىها آثار  تبين التي التجريبية البحوث في نقص هناكأن 

 آثار لتستكشف (Kim& Chang, 2010) التجريبية لكيم وشانج  الدراسة جاءت ذلك،

 الطلبة أن نتائجها فأظهرت الرياضيات في الرابع الصف طلبة تحصيل علىالحاسوب  ألعاب
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 يوم كل المدرسة في الرياضيات الحاسوب في ألعاب لعبوا الذين اإلنجليزية باللغة الناطقين

 ذلك من النقيض لم يلعبوها، وعلى الذين أولئك بكثير من أقل الرياضيات في إنجازا   حققوا

 لغتهم كانت الذين الذكور الطلبة على الحاسوب اليومي ستخدامال اإليجابية اآلثار لوحظت

 اللغوية األقليات ذوي  الذكور الطالب اإلنجليزية، وكان معدل تحصيل غير أخرى  لغة األم

 الناطقين من نظرائهم مع مقارنة أعلى الرياضيات الحاسوب في ألعاب يوميا   لعبوا الذين

 الحاسوب بشكل العاب الجنس ارتبطت أما بالنسبة لنوعيلعبوها،  لم الذين اإلنجليزية باللغة

 اإلناث، وهذا يضيف نتيجة تحصيل مع وليس الرياضيات، في الذكور تحصيل كبير مع

 لتعلم الطلبة،النجاح األكاديمي  علىها آثار  بشأن البحوث في المعرفة قاعدة إلى جديدة

 أهمية أيضا ، وعلى اللعب رةوتيو الحاسوب  ألعاب آثاراالرتباط بين  على الضوء وتسلي 

 من كثير في الرياضيات ألعاب الذكور الطلبة لعب طول الفترة الزمنية للعب، فعندما

 هالعب عندما المقابل الرياضيات، وفي تحصيل في انخفاضا   يوم، أظهروا وكل األحيان،

 أظهروا( عاألسبو  في لمرتين الشهر في واحدة مرة من) الرياضيات في أحيانا   الذكور الطلبة

اإلطالق، مما يؤكد  الحاسوب على ألعاب يلعبوا لم الذين الذكور الطالب من أعلى أداء

 الحاسوب ألغراض من ألعاب األمثل التردد الستكشاف مستقبلية دراسة الحاجة إلى إجراء

 استكشاف عند محاولة المختلفة المتعلمين خصائص تعليمية، مع األخذ بعين االعتبار

 مع  تناسببما ي هالتقديم والطرق  األساليب مختلف تنفيذ المعلمين على غيوينب ،هاآثار 

  Kim& Chang, 2010).)      للمتعلمين  المختلفة الخصائص
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لمدة  الجغرافيا في تعليم حاسوب ثالثية األبعاد فعلى سبيل المثال عند استخدام لعبة     

من خاللها  تعلموا تركيا ة األساسية فيالصفين الرابع والخامس في المرحل ثالثة أسابيع لطلبة

والبلدان ثم فحص أثرها على تحصيلهم كميا  وكيفيا  باستخدام المقابالت  العالم قارات عن

 مقارنة عند للطلبة كبيرة والمالحظات والتسجيالت الرقمية، أظهرت النتائج مكاسب تعلم

وتحسنت  التقليدية، المدرسية والبيئة اللعبة على القائمة التعلم بيئة في التعلم أثناء دافعيتهم

اللعبة، وانخفض  على القائمة التعلم بيئة في دافعيتهم الداخلية، وانخفضت دافعيتهم الخارجية

 التعلم أنشطة في مشاركتهم أثناء استقاللية أكثر درجات، وكانوا على الحصول تركيزهم في

 لتعلم ام ألعاب الحاسوب كأداة إمكانية استخد إلى الحاسوب، مما يشير لعبة على القائمة

 للطلبة فعال

.(Tüzün, Yılmaz-Soylu, Karakuş, İnal & Kızılkaya, 2009)  

على تحصيل طلبة الثانوية العامة في الواليات بشكل  إيجابيا  وأثرت ألعاب الحاسوب      

، دون   وفهمصف في لعبوها التحفيز لديهم، وكانت دافعية الطلبة الذين في تحسن أي كبير 

 المدرسية، ودعمت المختبرات في فق  لعبوها الذين الطلبة من أكبر المدرسة ومختبرات

 مهارات منهم أن العظمى الغالبية الكمية فذكرت النتائج والطالب المعلمين مقابالت

 كانتالمعلمين  لرأي ووفقا  . الرياضيات أللعاب نتيجة الرياضيات في تحسنت المشاركين

 للتعليم بديلة التجريبية، وعرضها كوسيلة بسبب طبيعتها فعالة وتعلم يمتعل أدوات األلعاب

لرأي الطالب  الرياضيات. أما وفقا   من الطالب رهبة ومساهمتها في التقليل من والتعلم،

 في الرياضيات جنب، وعرضت إلى جنبا   والمرح جمعت التعلم ألنها فعالة األلعاب كانت
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 التعاونية تعلمهم لها، فالطبيعة أثناء للطالب ت تحديا  واالستكشاف، وشكل المغامرة سياق

  (.Kebritchih, Hirumi& Bai, 2010)لهم  جاذبية أكثر تجعلها لأللعاب

وبشكل  عام يواجه الباحثون صعوبة في تحديد أثر األلعاب وغيرها من التطبيقات      

كان باستخدام الحاسوب وني والبرامج التكنولوجية على تعلم الطلبة، فبرنامج التعلم اإللكتر 

تأثيره قليال  على تعلم طلبة السنة التحضيرية الجامعية في ظهران، وخاصة على اتجاهاتهم 

  (Yushau, 2006).نحو استخدامه في تعلم مادة الرياضيات والحاسب اآللي 

 على اإلحصاء تعليم الحاسوب في بمساعدة فعالية التعليم ((Hsu, 2003ووضح هسيو     

 الطلبة وأظهرت تحصيل مستوى  على المتحدة، وأثره اإليجابي في الواليات الكلية وى مست

 على مختلفة لها تأثيرات البرامج التعليمية باستخدام الحاسوب من المختلفة أن األنماط النتائج

في تعلم  فعالية األكثر الوسائل كانت الخبراء تعلم اإلحصاء، فأنظمة تحصيل الطلبة في

 الحزم في حين كانت والمحاكاة التعليمية، والبرامج المتعددة الوسائ  تهاالطلبة، وتل

 وكانت فعالية األقل اإلنترنت الوسائ  شبكة على تعتمد التي والبرامج الحسابية اإلحصائية

 مشكلة تجاريا ، مع وجود المطورة البرامج بكثير من أكثر فعالية من قبل المعلمالمعدة  البرامج

معلمي اإلحصاء  متمثلة بعدم كفاية تعليم اإلحصاء فيبرامج الحاسوب  دامفي استخ مشتركة

معلمو  يحتاج لذلكتعليم اإلحصاء،  وبرامجه، مما يترك أثرا  على الحاسوب تكنولوجيا في

 (Hsu, 2003). أيضا   المستمر لبرامج الحاسوب اإلحصائية الجديدة إلى التعلم اإلحصاء

 باستخداماألثر اإليجابي للتعليم ( Serin, 2011لسيرين )وأكدت الدراسة التجريبية      

ت مهارات حل المشكالتعلمهم لو على تحصيل طلبة الصف الخامس في تركيا، الحاسوب 
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في موضوع الشمس والقمر في العلوم، وأوصت بضرورة تدريب المعلمين أثناء الخدمة على 

تشجيعهم على ب و أدوبي فوتوشو فالش، و مثل ماكروميديا الحاسوب كيفية استخدام برامج 

 حاسوب.الباستخدام برامج العلوم والتكنولوجيا تعليم تطوير 

إيجابي  الوصفية إلى وجود أثر في دراسته المسحية(  (Iyiomo, 2014وتوصل إيومو     

 المدارس طالب تعلم ونتائج تحصيل بما فيها برامج الحاسوب على لموارد التكنولوجيا

 التعلم على نتائج التكنولوجيا موارد أثر توفير في فرق  وجود ا، مع عدمنيجيري في الثانوية

 للمساعدة هذه الموارد وصيانتها لتوفير والخاصة ووجود تحديات العامة الثانوية المدارس بين

 في للمساعدة قدمت توصيات ذلك ضوء الثانوية، وفي المدارس في التعلم نتائج تحسين في

للتعليم،  الموارد من المزيد إلتاحة الميزانية هيكلة كإعادة نولوجيةالتك الموارد تمويل تحسين

 فعالية في وقتها المناسب لتحسين فعالة خدمات والمعلمين، وتقديم الطالب احتياجات وتلبية

 لتقديم التدريبية البرامج من مختلفة المدرسي، والحاجة الملحة لتوفير أشكال وكفاءة النظام

 في يساعد مما إنتاجيتها التكنولوجيا، وتحسين وصيانة تخدامالكافية عن اس المعرفة

 توفيرها لضمان الموارد لعملية إدارة شامل نهج الموارد، واتباع لهذه الفعال االستخدام

 وصيانتها. واستخدامها

موارد وتقنيات تكنولوجية أخرى غير أجهزة الحاسوب أثر  (Piper,2014)وبين ببير       

معارف ومهارات تعلم  تحسينعلى ( Taplet& Ipadحاسوب المحمولة )الثابتة كأجهزة ال

عن طريق مواءمة المواد التعليمية وممارسات  لطلبة الصف الثاني في كينيا القراءة والكتابة

 التكنولوجية للطلبةوتوفير الدعم التعليمي المستمر والمراقب، وتوفير المواد التعليمية ، المعلم
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مقارنة خيارات و في كينيا،  تعليمي يبرنامج إصالحأكبر ضمن ها مينعند تض هالتحديد تأثير 

مقارنتها مع مجموعة ضابطة من مجرد  بدال   ا  بعض ابعضه مع ةتكنولوجيالستخدام الموارد ال

( مدرسة 20دون استخدامها، لذلك شملت الدراسة ثالث مجموعات تجريبية كل منها شملت )

المجموعة و  نظام الدعم التعليمي زلتعزي التابلتولى األالتجريبية المجموعة بحيث استخدمت 

مع  والمجهزة خصيصا   التابلتالمعلمين أدلة تعزيز المعلمين على استخدم الثانية  تجريبيةال

برمجيات ضافية و اإلوكذلك البطاقات التعليمية االفتراضية، ومواد القراءة  المواد التعليمية

 اإللكتروني بريد القراء تستخدماالثالثة من المدارس  تجريبيةالمجموعة الو  التقييم المستمر

وأخيرا  المجموعة الضابطة دون استخدام  على ممارسة مهارات القراءة لديهم طلبةلمساعدة ال

التكنولوجيا، وخضعت مجموعات الدراسة لثالثة تقييمات أول ونصفي ونهائي في مهارات 

نتائج  تأظهر و ئج تعلم الطلبة وتحصيلهم، على نتا القراءة لمعرفة أثر التدخل التكنولوجي

طالقة القراءة و ، سليمةالقراءة الطالقة لغة األم، و في اللغة اإلنجليزية وال عاليةالتقييم مكاسب 

مع مقارنة المجموعات التجريبية  في القراءة والفهم لجميع فئات مكاسب قليلةو  الشفوية

برنامج القارئ  التجريبية، وكانمجموعات لاكل كبيرا  على تأثير الوكان المجموعة الضابطة، 

      .المجموعة الضابطةبما في ذلك المجموعات األخرى بكثير من تكلفة قل األاإللكتروني هو 

من المتغيرات ال بد من  التعلم وغيرهدخل التكنولوجي وأثره على ومهما كانت طبيعة الت     

بدراسة  (Song& Kang, 2012)وكانغ قام سونغ ليلية لهذا األثر لذلك نظرة تقييمية تح

طلبة المدارس األساسية والمتوسطة  تحصيلعلى مسحية تقييمية تحليلية ألثر التكنولوجيا 

 المتغيرات األساسية التي تؤثرمن حيث  ، ولكن أيضا  من حيث استخدامهاليس فق  والثانوية 
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جنس والمستوى التعليمي وقدراتهم وال على صعيد الطلبة كمستواهم التعليمي هاعلى استخدام

كالمستوى التعليمي  المدرسةللوالدين، والتدريب الخاص على التكنولوجيا، وعلى صعيد 

نتائج الدراسة إلى أن للمعلم، وتوجهاته نحو اصالح التعليم والمبادئ التعليمية وأشارت 

تكنولوجيا ال ، وكفاءة وفعاليةالرياضياتالتحصيل في تكنولوجيا له آثار سلبية على الاستخدام 

أن الدعم على  لبة، مما يعنيالط على صعيد هالمدرسة أعلى من على صعيد أثيرهات كان

 هاتكنولوجيا عند استخدامالالمتعلقة بالطلبة  هو أكثر أهمية من خصائص المدرسة صعيد

الجهود المبذولة كتكنولوجيا آثار التعلم للالمدرسة أمر ضروري في زيادة  صعيدالدعم على ف

تقنيات الأظهرت النتائج أن استخدام المبادئ المدرسية، كما لتحسين التعلم و المعلمين من 

أن استخدام البريد اإللكتروني ى التحصيل، أي ثار سلبية علله آ للتواصل ةتكنولوجيال

 استخدامهاالرياضيات، وبالتالي ينبغي تحصيل يقلل  Blogs)مدونات )والالمفرط، والدردشة 

كانت أكثر تأثيرا  على تكنولوجيا أن الفعالية الذاتية لل ومن المثير لالهتمام ،يةفي التعليم بعنا

التحصيل في المدارس ، وكان تأثيرها على تكنولوجياالوتيرة استخدام تحصيل الرياضيات من 

طالب  هاستخدميقد ساسية، فاألالمدارس  مما كان عليه في المتوسطة أوأعلى الثانوية 

 الدروسو عبر اإلنترنت،  التعلم اإللكتروني أودة استخدامات كعالثانوية  المدارس

المدارس المتوسطة أو  ها فيأكثر منلذلك تكون منفعة استخدامها  الخصوصية، ونتيجة

حاجة إلى سياسات تعليمية مختلفة لزيادة فعالية ال مما يستدعي، المدارس االبتدائية

 .مستوى المدرسةعلى تكنولوجيا ال
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 انوية تغيير حدود الزمان والمكان نولوجيا على مستوى المدارس خاصة الثفيمكن للتك    

ألنه رغم القيود الموضوعة للحد من إمكانية الوصول العالمي للمعلمين والطالب، إال أن 

لديهم القدرة على التحايل عليها للوصول إلى مواقع مفيدة لهم، واالعتقاد بأن التكنولوجيا 

الحدود التقليدية بين المعلم والطالب، ودفعهم إلى العمل معا  ليس لديها القدرة على إزالة 

مؤكدا  وبحاجة إلى المزيد من البحث، فقد يكون لإلنترنت أثر تحولي انتقالي في هذه األدوار 

أكثر من أي وسائل تكنولوجية أخرى تم ادخالها في المدارس الثانوية، إال أنه ال يزال يقاوم 

دون تدريب الطالب على مهارات  هقدون الوصول غير المقيد لمن المعلمين الذين ينت

   (Lawson& Comber, 2000).استخدامه

أما على مستوى المعلمين خاصة معلمي ما قبل الخدمة تتأثر طبيعة استخدامهم      

 يستخدمها فمعظمهم عام، بشكل والتعلم التعليم ونحو نحوها، للتكنولوجيا باختالف توجهاتهم

 واألكثر هذا االستخدام، على التفاعلية تدريبهم مع سيطرة السبورة فترة ثناءأ رمتكر  بشكل

 في المعلمين المبتكرين أما الستخدامها، للطلبة استخدامها هم من يعطون الفرصة في تقدما  

 استخدامها ومجاالت للتكنولوجيا استخدامهم تكرار يتضح ابتكارهم من طريقة استخدامها

وعموما  يتأثر استخدام ، استخدامها تعيق التي العوامل على لتغلبل المبذولة والجهود

 الذاتية بالكفاءة شعورهم ومدى إليها، الوصول إمكانية هي عوامل بعدة المعلمين للتكنولوجيا

 والتدريب والتوجيه الدعم إلى باإلضافة التعلم، في التكنولوجيا استخدام فائدة حول ومعتقداتهم

 (Hammond, Reynolds& Ingram, 2011).  عليها يتلقونه الذي
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ولكي ينجح المعلم في استخدام التكنولوجيا للتعلم البنائي البد من اشراك الطلبة في       

صنع القرار  وبناء عالقات بينهم قائمة على االحترام، مما يساعد على كسر الحواجز بينه 

 ء تعلمهم يشعرون بالمتعة والراحةوبين الطلبة التي تعيق الثقة والتواصل معهم، وجعلهم أثنا

ما يساعد في بناء الثقة معهم ويساعده في توجيههم لتحقيق أهدافهم، ومن المهم جدا  ليس 

فق  تقييم الطلبة، وإنما تقييم المعلم لذاته، وتأمله في ممارساته، وأخذه بعين االعتبار آراء 

 .,Moye) 2010الطلبة، ومعرفة اتجاهاتهم )

معرفة العوامل المؤثرة   (Albugarni& Ahmed, 2015)وجارني وأحمدحاول البو      

على نجاح استخدام المعلم للتكنولوجيا لتعزيز التعلم من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية 

وجود نظرة عامة لدى أظهرت النتائج والمعلمين والطلبة السعوديين في طبيعة هذه العوامل، و 

ومع نتائجه، التعلم و خبرات هامة في تحسين األداء، والتعاون و  تكنولوجيا كأداة المشاركين لل

عدم وجود ، كالسعودية في المدارس استخدامهابعض التحديات التي تؤثر على هناك  ذلك

إلى جنب مع  المدرسة جنبا  في تكنولوجيا الوعدم وجود مهارات ، موارد والصيانةالمساحة و ال

المواقف السلبية الستخدامها و ات واضحة وعدم وجود سياسيها، نقص في التدريب عل

 تفاؤل والخوفمن المختلطة المشاعر تها، وبغض النظر عن الوالمعتقدات والسلوك تجاه أدوا

في مدارس المملكة العربية لها مستقبل  بوجودعام من التكنولوجيا إال أن هناك توجه 

 مع مراعاة العوامل المؤثرة على استخدامها. السعودية

في  ناثندرة اإلنس هو أحد العوامل المؤثرة على استخدامها حسب رأي الطلبة، فوالج     

موضوع اهتمام لكل من المجتمع العلمي هي  بهاوالمجاالت ذات الصلة ، مجال التكنولوجيا
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أن النساء أكثر سلبية أظهرت الحاسوب والبحوث في مجال اتجاههن نحو ، وصناع القرار

 قام سينز ولوبز ساييز لهذا السبب ، قل كثافة من الرجالأ تهن منهواستفاد، من الرجال

(Sáinz& López-Sáez, 2010)  بدراسة مسحية لمعرفة الفروق بين الجنسين لدى طلبة

تأثير مجموعة للتعلم، ولبيان الحاسوب المدارس الثانوية في اسبانيا في االتجاه نحو استخدام 

لالتجاه نحو دور التنبؤي ، ولدراسة اللجنسينمن المتغيرات السياقية على تلك الفروق بين ا

التكنولوجية، ووضحت نتائج الدراسة االتجاهات  المهن متابعةة تعلم و الحاسوب على ني

بين الطالب  هذه االختالفات أكثر بروزا  ، و لبناتلألوالد منه لالحاسوب نحو  كثر إيجابيةاأل

بين الجنسين ، وتؤثر هذه الفروقات ليالعالجتماعية االقادمين من المناطق الريفية والطبقة ا

المتعلقة تعلم المهن لحاسوب ونوايا التسجيل لمتابعة لالمعرفي البعد في العالقة بين 

 .بالتكنولوجيا

فروقات مشابهة بين   (Bebetsos & Antoniou, 2008) وأنتونيو كما وجد ببيتوس     

أجهزة باستخدام لبدنية التربية اين نحو تعلم اليونانياتجاه طلبة الجامعة في الجنسين 

فروق بين ال وتجلتة، في األنشطة البدنية مشاركاتجاههم نحو ال، بالمقارنة مع حاسوبال

فروق بين هما أثر التكنولوجيا والفائدة المتصورة لها، في حين لم يوجد  عاملين فيالجنسين 

ت فراغهم في استخدام قضى الطالب أكثر أوقااالتجاه نحو ممارسة الرياضة، و  الجنسين في

عن السابقة الدراسات الدراسة نتائج دعمت  وبشكل عامبدال  من األنشطة البدنية، الحاسوب 

من االستمتاع  حول الطالب إلى استخدام الحاسوب بدال  توأشارت إلى ، الفروق بين الجنسين

أجهزة يجعل  مما جديدةالتكنولوجيات ارع التطور في الويرجع ذلك إلى تس، ى باألنشطة األخر 
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في للعمل لديه جهاز حاسوب كل طالب  تقريبا  خالل تعلمهم، ف الحاسوب جذابة للطالب

 ربما الرياضة ممارسةفي بعض األحيان على أو جهازا  شخصيا ، مما يؤثر سلبا   المدرسة

الطالب يفضلون تصفح شبكة اإلنترنت ولعب ألعاب الحاسوب على القيام بأي ممارسة ألن 

 .فإن االختالف بين النشاطين لم يكن كبيرا   مع ذلكو ، رياضةلل

الطريقة التي يستخدم فيها الحاسوب في التعليم أحد باإلضافة إلى اتجاه الطلبة يعد  و     

 العوامل المؤثرة على التكامل الناجح للتكنولوجيا لتعلم أفضل للطلبة.

نحو  ه طلبة التعليم العاليوالدليل على ما سبق االتجاه اإليجابي العالي الذي أظهر      

ممنوحة للطالب في مختلف  لةوسه يةعالنسبة وصول توافر الحاسوب في سنغافورة بسبب 

ملكية أجهزة الستخدام وتعلم الحاسوب في المدارس، كما أثرت إيجابيا   مراحل دراستهم

 على االتجاه نحو التعلم باستخدام الحاسوبالحاسوب الشخصية في المنزل بشكل كبير 

(Teo& Lee, 2008) . 

وملكية أجهزة الحاسوب الشخصية ليست العامل الوحيد المؤثر على اتجاهات الطلبة      

عوامل أخرى بينت دراسة الجامعيين نحو استخدام التكنولوجيا لتحسين تعلمهم، فهناك 

أمريكية عدم وجود أثر لها ذو داللة احصائية كالجنس ومستوى السنة الجامعية، في حين 

انت مهارات الطلبة في استخدام الحاسوب هي العامل ذو الداللة اإلحصائية والمؤثر على ك

اتجاهات الطلبة نحو استخدام التكنولوجيا لتحسين تعلمهم، ألن افتقاد الطلبة لمهارات عميقة 

في استخدام تطبيقات الحاسوب الالزمة لتعلمهم وتعزيز خبراتهم، يؤثر سلبا  على اتجاهاتهم 

تكنولوجيا، فال بد إذن من تعليم الطلبة لهذه المهارات، ومكاملة هيئة التدريس الجامعية نحو ال



43 

 

 

للتكنولوجيا بتطوير استخدامهم لتقنياتها وأدواتها المختلفة كأدوات عرض الوسائ  المتعددة 

ومتصفحات الويب، وتطوير محتوى الفصول الدراسية بما يتناسب مع التكنولوجيا  لدعم تعلم 

 (Keengwe,2007). الطلبة

 جاهاتهم نحو استخدام التكنولوجياوليست مهارات الطلبة وحدها المؤثرة على ات     

ذو معنى للمتعلمين هي ذات أهمية  التعلم جعل في التكنولوجيا قيمة حول المعلم فمعتقدات

 بين العالقة لفهم يحتاجونها التي المناسبة البيداغوجية الممارسات وتحديد من أجل التخطي 

 للمفاهيم التفصيلية والمعرفة التكنولوجية التطبيقات من واسعة لمجموعة الفعلية اإلمكانيات

 فق  ليس االعتقاد إلى أيضا   المعلمون  الموضوع، ويحتاج هذا في والمهارات والعمليات

 يف أنفسهم الطلبة إلى إشراك أيضا ولكن الطلبة، تعلم لدعم البيئات لهذه الفعلية باإلمكانيات

 الطلبة واحتياجات لها الفعلية اإلمكانيات مع تتطابق بحيث التعلم خبرات وإدارة التخطي 

التقنيات مما يترك أثرا  على اتجاهاتهم نحو  هذه استخدام على قادرون  فالطالب التعليمية،

 .(Dani& Koenig, 2008)التعلم باستخدامها 

ين واتجاه الطلبة نحو التكنولوجيا كشفت والعالقة المذكورة أعاله بين معتقدات المعلم     

دراسة استكشافية طبقت في سياق تعليم علم المعلومات في المدارس المتوسطة في  عنها

الحاسوب وعلم المعلومات رومانيا، لدراسة العالقة بين معتقدات البنين والبنات حول 

بيعة تعلم علم بمتغيرات كدعم الوالدين، وتوقعات المعلم والتصورات حول طوعالقتها 

المعلومات، وأظهرت النتائج أن توقعات المعلمين السابقة ترتب  إيجابيا  مع معتقدات الطالب 

حول قدراته، والتصورات المتعلقة بأنشطة التعلم، فكلما كانت خالقة وذات مغزى شخصي 
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يمة كانت مؤشرا  قويا  على اهتمام الطلبة في الحوسبة، ويرتب  دعم الوالدين بمعتقدات ق

دين التكنولوجيا وفعاليتها، وأكدت الدراسة أن معتقدات كال الجنسين تتأثر بشكل مختلف بالوال

ورغم التأثير الكبير لدعم الوالدين واالستخدام البيتي والمعلمين وتعليمات المدرسة، 

 للتكنولوجيا على اتجاه ومعتقدات الطلبة نحو التعلم باستخدامها إال أنه باستطاعة المعلمين

التأثير على اهتمام الطلبة وتصوراتهم حول قدراتهم في استخدامها من خالل ممارسات 

عند تطبيقه الستراتيجيات المعلمين التربوية وطرق تواصلهم مع الطلبة، ويستطيع المعلم 

هتمامهم في مجال استخدام أن يحفز الطلبة ويزيد من ا التعلم المتمركزة حول المتعلم 

أكثر توافقا  مع خبرة هذه االستراتيجيات  ، ربما ألنفي المستقبل الحاسوب، والتخصص به

على تحسين مهاراتهم التكنولوجية الطلبة اليومية في مجال استخدام التكنولوجيا، وتساعدهم 

زيادة فهمهم العميق لها، كما توصلت الدراسة أن منهجية التعلم المتمركز حول المتعلم تزيد و 

ي أكثر تأثيرا  على قيمة التكنولوجيا والمعتقدات الخاصة بها لدى من دافعية كال الجنسين وه

الطلبة الذكور، في حين أن منهجية التعلم كان تأثيرها فق  على متعة واندماج الطلبة اإلناث 

في التكنولوجيا، وقد ال تؤثر على معتقدات اإلناث حول أهمية التكنولوجيا، أما تصورات 

بر على معتقدات الفعالية الذاتية للطلبة اإلناث منها عند وتوقعات المعلم أثرت بشكل أك

الذكور، وأوصت الدراسة بضرورة اجراء المزيد من البحوث لمعرفة أثر سلوك المعلم 

 وتعليمات المدرسة على معتقدات الطلبة اإلناث والذكور حول التعلم باستخدام التكنولوجيا

Vekiri, 2010).) 
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الجنسين في االتجاه نحو تعلم اإلسبانية باستخدام التكنولوجيا وظهر اختالف مشابه بين      

في استطالع لرأي األطفال الصغار في السنة الثانية من الروضة، واألطفال في الصفوف 

في الواليات المتحدة مع وجود مواقف إيجابية عموما  نحو أنشطة التعلم المعززة  8-3من 

بير عبر الفروق الفردية مثل السن والجنس وملكية بشكل كاالتجاهات  تختلفوا، بالتكنولوجيا

من دون الذين الصغار والفتيات واألطفال  ، وكانت اتجاهات األطفالالمنزلفي  الحاسوب

عمر الطفل على بشكل قليل من غيرهم، كما أثر  إيجابية المنزل أعلىفي حاسوب  جهاز

 .(García-Villada, 2011) االتجاهات نحو التكنولوجيا

وأظهر طلبة الصف السادس في بريطانيا اتجاهات ايجابية وحماس نحو التعلم         

باستخدام التكنولوجيا عن طريق السبورة التفاعلية، ووضحوا من خالل مقابالت المجموعات 

البؤرية معهم حماسهم لتعدد استخداماتها، والمتعة التي جلبتها للتعلم، وبينوا بعض الجوانب 

 في استخدامها، وعدم والطالب التقنية كمهارات المعلم ثلة في المشاكلالمتمالسلبية لها و 

 (Hall & Higgins, 2005).  إليها على الوصولتهم قدر 

تؤثر تطبيقات التكنولوجيا كالوسائط المتعددة واألقراص المدمجة واألفالم الوثائقية  ولم     

الدراسات تعلم دروس نحو والبوربوينت على اتجاهات طلبة الصف السادس في تركيا 

وواضعي السياسات ايجاد سبل  لمعلمينلفمن المستحسن وتحصيلهم فيها، لذا  االجتماعية

 & Cener, Acun) لدراسات االجتماعيةمع اتكامل فعال التكنولوجيا في  لوضع

Demirhan 2015) . 
الثامن  على اتجاه طلبة الصفينالحاسب اآللي وفي الرياضيات اختلف تأثير استخدام      

والتاسع ذكورا  وإناثا  في استراليا، ففضل الذكور تعلم دروس الرياضيات القائمة على 
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 هذه الدروسأثناء تعلم  الحاسوب أكثر من اإلناث، وقد يعزى السبب لشعور األوالد بالسرور

حول ما إذا كانت أجهزة  قلقا  أظهرن الفتيات أما  الرياضيات أكثر أهمية لهم ألنها جعلت

كانت هناك صلة بين اتجاهات و ، ن النجاح في الرياضياتكسهل التعلم وتمتاسوب الح

مما يدل ه، اتجاهاتهم نحو الرياضيات التي تعتمد على الحاسوب و نحو تعلم دروس طالب ال

الرياضيات وطبيعة بيئة التعلم أو تعلم في وب لحاسستخدام االعلى أن طول الفترة الزمنية 

بشأن  ا  الفتيات أكثر قلق، وكانت على وجهات نظر الطالب ضا  مناهج الرياضيات تؤثر أي

همية األبشأن  قلقا  بينما كان األوالد أكثر ، النجاح في الرياضيات التي تعتمد على الحاسوب

استخدام برامج معينة أو تسهيل ب ةمناسبدروس لذا يحتاج المعلمون إلى توفير ، متعةالو 

تحقيق التوازن بين احتياجات الطالب مع اختالف ل تبادل المعارف والمهارات بين الطالب

من و ، الحاسوبمع أجهزة  ال يرتاحون ، وخاصة أولئك الذين حاسوبالفي استخدام  هممهارات

الفصول الدراسية التي تعتمد على في في الرياضيات الفتيات باالندماج  شعرتالضروري أن 

 .(Vale& Leder, 2004)الحاسوب 

 ى متغيرات عدة ذات عالقة بالتعلمره أعاله أن التكنولوجيا تؤثر علوخالصة ما تم ذك     

 والمتعلم وزيادة التواصل بينهما سواء على صعيد المدرسة كإزالة الحدود التقليدية بين المعلم

أو على صعيد المعلمين كطرق استخدمهم لها، أو على صعيد الطلبة كالتحصيل والتعلم 

 لطلبةام وأثر التكنولوجيا على تعلمها من حيث تحصيل واالتجاهات، لكن ماذا عن العلو 

 :إيضاحها في المحور الثالث كالتالي واتجاهاتهم نحو التعلم باستخدامها والتي سيتم
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في لتحصيل واالتجاه في مجالي االتعلم  على التكنولوجيا أثر: المحور الثالث

 خاص بشكل العلوم

الرقميددة فددي تعلدديم  التكنولوجيددات إدمدداج لددوم إلددىالع تعلدديم فددي الجاريددة تدددعو اإلصددالحات     

التكنولوجيددا، ويقددددم  خددالل مددن وعملياتدده العلمددي المحتددوى  يتعلمددون  الطلبددة أن العلددوم، بحجددة

 الفهدددم وتسدددريع العلدددوم، دروس لتحسدددين الرقميدددة التقنيدددات اسدددتخدام لكيفيدددة عمليدددة األدب أمثلدددة

 المحوسددددبة النمدددداذج اسددددتخدام ة وتندددداق العلميدددد وتعلددددم المعددددارف والمهددددارات والمفدددداهيم العميددددق

 عدددن التعليميدددة والددددروس حاالتددده وتحدددوالت للمددداء الجزيئيدددة الحركدددة يبدددين الدددذي المددداء كنمدددوذج

 لتقيديم االلكتروندي التصدويت ونظدام الطلبدة، لتعلم داعمة تكون  التي االفتراضية البيئات طريق

 اسدتخدامها يمكن ات التكنولوجيةوالتقني التطبيقات من متنوعة ضافة إلى مجموعةالطلبة، باإل

 أدوات يمكنهددا أن تكدددون  الددتعلم، ألندده مجتمعددات وبندداء التفكيددر، وتعزيددز العلددوم، تعلددم لتعزيددز

 هداإدراج التقليديدة، خاصدة إذا تدم األسداليب بده تسدمح ممدا أكثدر والتعلديم الدتعلم لتعزيدز متكاملة

 & Dani                  حقيقيدددة للدددتعلم معدددين يتضدددمن سدددياقات تربدددوي  فدددي محتدددوى 

Koenig, 2008).) 
 العالمي، وهو المواقع تحديد أي نظام (GPS)فاستخدام التقنية التكنولوجية المسماة       

 المتوسطة لطلبة المدارس العلوم سياق تعليم في مبتكرة استخدامها بأفكار يمكن تكنولوجيا

تعلم مالحظة  في مهاراتهم وتحسين الطبيعي، بالسياق الحقيقي للعالم والثانوية، لربطهم

 وتحسين الفريق بناء مهارات وتشجيع بالعلوم اهتمامهم وتصنيفها، وزيادة وتحديدها النباتات،
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 تكنولوجياال معايير تلبية في المربين مساعدة إلى األحياء، باإلضافة علم محتوى  معرفة

 .((March, 2012لطالبهم  البيئية األمية محو العلوم وزيادة وتعليم

وأثر استخدام التكنولوجيا في تعليم العلوم إيجابيا  على تحصيل ومهارات حل المشدكالت      

 (. Serin, 2011)      أثناء تعلم  طلبة الصف الخامس األساسي لموضوع الشمس والقمر 

باستخدام الحاسوب في تعليم طلبة  األرض علوم المشكالت في وظهرت فعالية تعلم حل     

 ي المرحلة األساسية في تايوان مقارنة بتعلمهم حل المشكالت بالطريقةالصف العاشر ف

لألنترنت، فازداد تحصيلهم وتعلمهم في مجال الفهم  منتظم المصحوبة باستخدامالتقليدية 

والمعرفة أكثر من التطبيق مقارنة باألسلوب المباشر المصحوب باإلنترنت ويعزى سبب ذلك 

مما كانوا أثناء تعلمهم لحل المشكالت  متعة ب كانوا أكثرإلى أن الطالب باستخدام الحاسو 

المعلومات، وتعزيز قدرتهم على  للبحث عن يدفعهم للطلبة النش  باستخدام اإلنترنت، فالتعلم

 بهم خاص معنى ذو تعلم بناء العلوم، ومساعدتهم على في المفاهيم وفهم المعرفة اكتساب

.(Chang, 2001)  
الصف التاسع  طالب تحصيل على( ICT) واالتصاالت المعلومات وأثرت تكنولوجيا     

( (Delen & Bulut, 2011ففحص ديلين وبوليت  ،(PISA) للطالب الدولي التقييم في

 المتغيرات استخدام طريق عن والمدرسة الطلبة مستوياتعلى  للتكنولوجيا المترتبة اآلثار

 ات على مستوى الطلبة واألهل كالعواملومتغير المنزل،  في المتعلقة بالتكنولوجيا كتوفرها

 استخدام نحو واتجاهاتهم واألهل الطالب وخلفيةوالثقافية،  واالقتصادية االجتماعية

 البيت في التكنولوجيا إلى الطلبة في تركيا تعرض أن إلى النتائج التكنولوجيا، فأشارت

وم خاصة، فكان تحصيل والعل الرياضيات في نتائج تعلمهم على قويا   مؤشرا   كان والمدرسة
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أكبر من تحصيل الطالب عند  والمدرسة البيت التكنولوجيا في إلى الطالب الذين تعرضوا

 يتماشى بما المدارس لها في تكامل وجود عدم إلى يشير المدارس، مما في لها فق  تعرضهم

 الستخدام ألطفالهم المخصص الوقت على اآلباء سيطرة احتياجات الطالب، كما أن مع

 .فائدة ذو يكون  أن يمكن الترفيه ألغراض الحاسوب واإلنترنت جهزةأ

 في تحصيلهم في المفاهيم العلمية وفي السياق ذاته أظهر طلبة الصف التاسع تحسنا        

ومهارات التفكير الناقد، وازدادت دافعيتهم للتعلم واإلنجاز عند تعلمهم لوحدة الكهرباء 

  .(2009، ية على اسطوانات مدمجة )الزعانينباستخدام برامج الحاسوب التعليم

أما طلبة الصف العاشر ذكورا  وإناثا ، عند توظيف الحاسوب لتعليمهم الكيمياء باستخدام      

برنامج تعليمي تجاري عن الذرة وغيرها من المواضيع الكيميائية، لم تكن هناك فروقات في 

تي تعلمت باستخدام البرنامج على التحصيل والمحافظة على المعلومات في المجموعة ال

الحاسوب مقارنة مع المجموعة التي درست الكيمياء بالطريقة التقليدية وكذلك األمر لم تظهر 

برامج التعليمية من قبل فروق في التحصيل تعزى إلى الجنس، مما يدلل على أهمية تطوير ال

 (.2001اهزة )بادي، ، وعدم االعتماد على البرامج التعليمية التجارية الجالمعلمين

وبغض النظر عن مستوى الطلبة والمرحلة الدراسية لهم باستطاعة التكنولوجيا التأثير      

على تحصيلهم وتعلمهم، فعلى صعيد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المرحلة الدراسية 

 بشكل خاص المتوسطة عند تعليمهم منهاج علوم الفضاء باستخدام الحاسوب، والمصمم

مقارنة  في تعلم العلوم يواجهها الطلبة ذوي االحتياجات الخاصةالتي  تمشكالليتالءم مع ال

 ازداد تحصيل الطلبة بشكل ملحوظ الذين تعلموا المنهاج المعدلالمنهاج االعتيادي، فب
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سرعة في استجابة التعلم ، ومكاسب كبيرة في المحتوى و من النمو المفاهيمي ا  مزيدوأظهروا 

 ةمعدلال غيرالذين تعلموا المناهج طالب التعليم الخاص قارنة بمونوعيتها 

Olsen, 2007) ). 

وعلى مستوى طلبة الجامعة في تخصصات العلوم كالكيمياء، أجريت دراسة تجريبية      

لمعرفة أثر الحاسوب على متغيرات ذات عالقة بتعلمهم كالتحصيل واتجاهات الطالب نحو 

تعلمت باستخدام  ين تجريبيةتإلى ثالث مجموعات؛ اثنلطلبة الكيمياء التحليلية، فقسم ا

تعلمت األولى باستخدام برمجيات تتضمن النصوص  ،أسلوبين من أساليب الحاسوب

والصور والملفات الصوتية والفيديوهات والمحاكاة المتعلقة بمعايرة الحمض والقاعدة، وتعلمت 

أما المجموعة ، Excel)ل )إكس كروسوفتبرنامج مايالمجموعة التجريبية الثانية باستخدام 

 االتجاه ةاستبانبمقارنة آثار الطرق الثالث وعند ، الطريقة التقليدية الضابطة تعلمت وفق

لكيمياء ل تحصيليالختبار االو االتجاه نحو الكيمياء التحليلية،  واستبانةنحو الحاسوب، 

ابطة والمجموعتين التجريبية فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الض، تجلت التحليلية

الكيمياء ت نتائج اختبار التحصيل في كانفي االتجاه نحو الحاسوب والكيمياء التحليلية، و 

بكثير منها للمجموعة التجريبية الثانية وأعلى منها  أعلىاألولى  التجريبية ةلمجموعالتحليلية ل

ذابة للطلبة أكثر من برنامج نتائج المجموعة الضابطة، فبرامج المحاكاة والصور كانت ج من

 .((Akçay, Durmaz, Tüysüz & Feyzioglu, 2006 اإلكسل

وظهرت فاعلية استخدام برامج الحاسوب كالفيديو التفاعلي في تعلم العلوم في تنميتها      

 .(2007، خليل، و قيسية، قرارعلالتجاهات العلمية لدى طلبة الصف الخامس في األردن )
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الصفين الثامن والتاسع  بةطل في دراستها آلراء  (Upitis, 2001)يس وتوصلت أوبيت     

أنماط مجموعة واسعة من ذكورا  وإناثا  في استخدام برامج الحاسوب كاأللعاب إلى وجود 

عالقات سمح لبعض التحوالت في مما ، الجنسين في التعلم عند الحاسوب استخدام

ى اندماج الطلبة واستخدامهم للتكنولوجيا بطريقة ن، وأدى إلبين الجنسيالتقليدية التكنولوجيا 

 مميزة وفريدة ومجدية، فاستخدمت الطالبات الحاسوب بطريقة مشابهة الستخدام الذكور.

في مدى تعلم طالب الجامعات لألحياء لصالح الذكور وظهرت فروق بين الجنسين      

 ,Bonanno& Kommers)واتجاههم نحو تعلمها باستخدام ألعاب الحاسوب التعليمية 

2008) . 

ا وتطبيقاتها كألعاب تكنولوجيال تأثير بيانمعلمين لالكبير للباحثين و  ثمة تحدوبشكل عام      

دراسة مختلطة كمية وكيفية لوجود أثر  الطلبة، فتوصلت تعلمالحاسوب وغيرها على نتائج 

السنة  أداء طالبعلى إيجابي الستخدام أحد التطبيقات التكنولوجية وهو التعلم اإللكتروني 

 انخفاضا  الجامعية األولى في العلوم، إال أن هذا األثر لم يكن عاما ، فأظهر بعض الطالب 

هم في البيئة التعلمية المتغيرة الجديدة، مع عدم تكيف على الرغم من تمتع نتائج تعلمهمفي 

ي حصلت في ، وترحيب آخرين بالتغيرات التبيئة التعلم اإللكترونيمع  همعدد قليل من

 طالبللعدم تطابق بعض الردود العاطفية  فيها، مع تعلمهمتقدير الذات أثناء و  يةاالستقالل

التعلم من خالل تعقيد بيئات تحصيلهم، مما يبين البيئة الجديدة و نحو 

  (Chandra& Lloyd, 2008).تكنولوجياال
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 تعقيب على الدراسات السابقة 

المعلمين لتقنيات تكنولوجية مختلفة في ممارساتهم  بينت الدراسات السابقة توظيف     

 Ahmad) التعليمية الحاسوب وألعاب االفتراضية، التعلم التفاعلية، وبيئات الصفية كالسبورة

& Sheard, 2007)لخلق بيئات تعلم قوية تحفز استراتيجيات التعلم البنائية ، 

 Smeets, 2005).) 
في توظيفهم لتطبيقات التكنولوجيا كالمختبر واتضح وجود أنماط عدة للمعلمين      

االفتراضي الذي كشف استخدامه في تعليم الكيمياء للمرحلة األساسية عن وجود أنماط 

 & Donnelly, McGarr) المقصود وغير واالنتقائي للمعلمين في استخدامه كالتقليدي

O’Reilly, 2011)المؤثرة على تكامل  ، أي أن نم  المعلم ومعرفته ومعتقداته أحد العوامل

نموذجا  لتكاملها مع معرفة المعلم  (2006)التكنولوجيا في التعليم،  لذلك قدم ميشرا وكولر 

 ) لمعرفة البيداغوجية التكنولوجيةالبيداغوجية بحيث تضم معرفة المعلم التكنولوجية سميت با

(TPACK في التكامل بين هذا النموذج إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويشير

 .Mishra& Koehler, 2006))لمعلم البيداغوجية والتكنولوجية معرفة ا

برنامج تطوير تدريس العلوم وسعت الباحثة في دراستها الحالية إلى استكشاف أثر     

((SEED القائم على أساس توظيف المعلم للتكنولوجيا في درس العلوم حسب نموذج      

( (TPACK ،وباستخدام استراتيجيات تعلم بنائية تحفز تعلم الطلبة.المذكور أعاله 

ألنهدا قدادرة واالكتشداف، واستخدمت الباحثدة اسدتراتيجيات تعلدم بنائيدة كدالتعلم التعداوني        

على رفع مستويات تعلم الطلبة فدي القدراءة والرياضديات والعلدوم، وتحسدين تحصديلهم، وتعزيدز 
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وتحسددين م، وتقبددل تنددوع اآلخددرين واخددتالفهم، هتواصددل م الطلبددة لددذاتهم وتحسددين مهدداراتاحتددرا

     (Overby, 2011).        اتجاهاتهم نحو التعلم، وزيادة ميولهم نحو المدرسة

في التعلم البنائي لوحدة تصدنيف  SEED)) برنامج وحاولت الباحثة معرفة أثر استخدام     

كالتحصدديل، والددتعلم باسددتخدام  الكائندات الحيددة فددي علددوم الصدف الرابددع األساسددي علددى عوامدل

حسدب لتصميم ألعاب وحدة التصنيف  (Flash) الفالش مجيةأحد تطبيقات الحاسوب وهو بر 

فدددي إعدددداد درس العلدددوم الجيدددد، فندددوع بدددرامج الحاسدددوب وتطبيقاتددده  SEED)) برندددامجخطدددوات 

المسدددددتخدمة فدددددي بيئدددددة الدددددتعلم ومكدددددان وجودهدددددا يدددددؤثر علدددددى نجددددداح اسدددددتخدامها فدددددي التعلددددديم 

(Kennewell, Parkinson& Tanner,2000) فأنظمدددة الخبدددراء والوسدددائ  المتعدددددة ،

والمحاكدداة المصددممة مددن قبددل المعلددم أثددرت إيجابيددا  علددى تحصدديل طلبددة الكليددة فددي اإلحصدداء 

 .(Hsu, 2003)  بشكل أكبر من برامج الحزم اإلحصائية التجارية المعتمدة على االنترنت

استخدام العديد من تطبيقات الحاسوب وغيرها من التقنيات وأظهرت الدراسات السابقة       

سهلت تعلم البوربوينت على األقراص المضغوطة التكنولوجية في التعليم، فعروض 

وحررت المعلمين من العمل  المجموعات الصغيرة من الطالب لدروس اللغة اإلنجليزية،

زات الالزمة لتفعيلها، والتحول فقرروا مواصلة استخدامها رغم نقص المعدات والتجهيالكثير، 

 (Cloke& Sharif, 2001). إلى النظم التربوية الجديدة لتكاملها

واستخدام موارد وتقنيات تكنولوجية مختلفدة كالحاسدوب وبرامجده علدى اسدطوانات مدمجدة      

 وتحصدديل ( (Iyiomo, 2014والخاصددة أثددر إيجابيددا  علددى تحصدديل طلبددة الثانويددة العامددة

 (PISA( )Delen, &Bulut, 2011) للطددالب الدددولي التقيدديم تاسددع فدديالصددف ال طددالب
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للتعلم واإلنجاز )الزعانين،  الناقد، ودافعيتهم التفكير العلمية، ومهارات المفاهيم وتحصيلهم في

، كما ارتفع تحصيل طلبة الصف العاشر وتعلمهم في مجدال الفهدم والمعرفدة، وازدادوا (2009

لحل المشكالت في علوم األرض باستخدام الحاسدوب مقارندة بحدل  متعة ونشاطا  أثناء تعلمهم

  (Chang, 2001) لألنترنددت المنددتظم المصددحوبة باالسددتخدامالتقليديددة  المشددكالت بالطريقددة

ازداد تحصيل الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المرحلة الدراسية المتوسطة، وأظهدروا كما 

رة في المحتدوى، وسدرعة فدي االسدتجابة عندد تعلمهدم المزيد من النمو المفاهيمي، ومكاسب كبي

التدي  تمشدكالليدتالءم مدع ال بشدكل خداص باستخدام الحاسدوب منهداج علدوم الفضداء المصدمم

واستخدام التقنية التكنولوجية المسدماة ، ( (Olsen, 2007     في تعلم العلوميواجهها الطلبة 

(GPS )المتوسددطة لطلبددة المدددارس العلددوم مالعددالمي فددي سددياق تعلددي المواقددع تحديددد أي نظددام 

 معددرفتهم بددالعلوم، وتحسددين اهتمددامهم الددتعلم، وزيددادة فددي مهدداراتهم والثانويددة أدى إلددى تحسددين

 .March, 2012))األحياء  علم بمحتوى 

واختلفت الدراسة الحالية عما سبق في عينتها التي شملت طالبات الصف الرابع في      

األساس للمرحلة المتوسطة والثانوية، والتي يمكن تحسين تعلمها المرحلة األساسية والتي تعد 

من خالل التقنيات التكنولوجية فمثال  عملت أجهزة الحاسوب المحمولة )التابلت( واآليباد على 

، ومهارات اللغة وطالقة القراءة السليمة والشفوية لطلبة الصف تعلم القراءة والكتابة تحسين

في كينيا  تعليمي يبرنامج إصالحأكبر ضمن ها عند تضمينالثاني األساسي 

(Piper,2014) مهارات مدى تعلم و على تحصيل  أثر إيجابيا  ، واستخدام الحاسوب الثابت

أظهر طلبة الصف و ، (Serin, 2011)ت في العلوم لطلبة الصف الخامس حل المشكال
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 (Hall & Higgins, 2005)السادس األساسي حماسهم عند استخدام السبورة التفاعلية 

على تنمية االتجاهات العلمية لطلبة الصف وأثر إيجابيا  استخدام الفيديو التفاعلي في العلوم 

 .(2007، خليل، و قيسية، قرارعالخامس )

واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج سابقاتها، فتعلم وحدة تصنيف الكائنات الحية      

الرابع، وتحسين  على تحصيل طالبات الصفله أثر  إيجابي  كان باستخدام الحاسوب 

 لمحتوى وحدة التصنيف، واتجاههن نحو تعلمها باستخدام الحاسوب.تعلمهن 

طلبدة  تحصديلعلى  كان أثر استخدام الحاسوب سلبيا  وعلى النقيض من الدراسة الحالية      

م تؤؤثر لو (Song& Kang, 2012) المدارس األساسية والمتوسطة والثانوية في الرياضيات

تطبيقاته كالوسائط المتعددة واألقراص المدمجؤة  واألفؤالم الوثائقيؤة والبوربوينؤت علؤى ت صؤي  

 & Cener, Acun)     الدراسدات االجتماعيدةتعلدم نحدو هم اتجاهداتو طلبة الصؤف السؤادس 

Demirhan 2015) كددذلك كددان اسددتخدامه فددي الددتعلم اإللكترونددي غيددر مددؤثر علددى تعلددم ،

 ,Yushau)جامعة في السنة التحضيرية نحو مادة الرياضيات والحاسب اآللي واتجاه طلبة ال

وأيضدا  فددي الكيميداء لددم يكدن اسددتخدام برندامج الحاسددوب التعليمدي التجدداري عدن الددذرة ، (2006

مدددؤثرا  علدددى التحصددديل والمحافظدددة علدددى المعلومدددات لددددى طلبدددة الصدددف العاشدددر ذكدددورا  وإناثدددا  

 (.2001)بادي، 

ر استخدام برامج الحاسوب على صعيد طلبة الجامعة في الكيمياء، فعند وتباين أث     

تجريب أسلوبين لتعلمهم الكيمياء التحليلية، األول برمجيات النصوص والصور والملفات 

الصوتية والفيديوهات المحاكاة لمعايرة الحمض والقاعدة، والثاني برنامج الميكروسوفت 
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لألسلوب الكيمياء ت نتائج التحصيل واالتجاه نحو كانف إكسل، ومقارنتها باألسلوب التقليدي

لألسلوب التقليدي فبرامج المحاكاة والصور جذبت  بكثيرمنها للثاني، وأعلى منها  أعلىاألول 

 (.(Akçay, Durmaz, Tüysüz & Feyzioglu, 2006الطلبة أكثر من برنامج اإلكسل 

نوع برنامج الحاسوب المستخدم في تعليم واختلفت الدراسة الحالية عما ذكر أعاله في       

الفالش وعرضت  يف الكائنات الحية مستخدمة برمجيةالعلوم، إذ صممت الباحثة وحدة تصن

أنشطة التصنيف على شكل ألعاب سهلة التطبيق بالنسبة لطالبات الصف الرابع كلعبة 

 تعلمهن.رها على مليون لمعرفة أثولعبة من سيربح ال، ركيب جسم الحلزون والنحلة وغيرهات

للتعليم البنائي  الحاسوب أحدى التطبيقات التكنولوجية المستخدمة كأداة  وتمثل ألعاب     

 للباحثين لدراسة أثرها على جوانب متعلقة بالتعلم كالتحصيل واالتجاه وأداة لألطفال، 

(Caulfield& Maj, 2008) الحاسوب في تعليم الرياضيات أثر إيجابيا   فاستخدام ألعاب 

 طلبة المرحلة الثانويةوتحصيل ، (Kim& Chang, 2010) الذكور الطالب على تحصيل

 من الطالب رهبة فعالة لمساهمتها في التقليل من أدوات األلعاب المعلمين كانت لرأي ووفقا  

 جاذبية جنب، وكانت أكثر إلى جنبا   والمرح للطالب فقد جمعت التعلم الرياضيات، أما وفقا  

حاسوب  حقق استخدام لعبة، و (Kebritchih, Hirumi& Bai, 2010)بة لهم للتعلم بالنس

 لديهم كبيرة الصفين الرابع والخامس مكاسب تعلم لطلبة الجغرافيا في تعليم ثالثية األبعاد

 (Tüzün, Yılmaz-Soylu, Karakuş, İnal & Kızılkaya, 2009).وازدادت دافعيتهم
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المصممة باستخدام فة أثر استخدام ألعاب الحاسوب وجاءت الدراسة الحالية لمعر        

للمرحلة األساسية عما ذكر أعاله، وهو سياق تعليم العلوم لمرحلة مختلفة  الفالش مجيةبر 

وحدة نحو تعلم لطالبات الصف الرابع، ومتغيرات أخرى غير التحصيل، وهي االتجاهات 

كبير للباحثين  ثمة تحد ، ألنه بشكل عامباستخدام الحاسوب تصنيف الكائنات الحية

نتائج ، وتباين الطلبة نتائج تعلماستخدام ألعاب الحاسوب على  تأثير بيانمعلمين لالو 

تعقيد تحصيلهم مما يبين طالب و للعدم تطابق بين الردود العاطفية الدراسات المتعلقة بها، و 

 &Chandra)التعلم من خالل ألعاب الحاسوب، وغيرها من التطبيقات التكنولوجية بيئات 

Lloyd, 2008) ووجود متغيرات مؤثرة على نتائج استخدام التكنولوجيا أهمها الجنس ،

(Upitis, 2001) فاستخدام التكنولوجيا بمختلف تقنياتها، وتطبيقات الحاسوب كان تأثيره ،

نحو أنشطة التعلم المعززة بالتكنولوجيا إيجابيا  لصالح الذكور على اتجاهات أطفال الروضة 

(García-Villada, 2011)طلبة الجامعات لألحياء باستخدام ألعاب الحاسوب  ، وتعلم

(Bonanno& Kommers, 2008) ،الذكور أكثر الطالب يفضل وتعلمهم للتربية البدنية ف

 ,Bebetsos & Antoniou) رياضةللعلى القيام بأي ممارسة  حاسوبالمن اإلناث ألعاب 

2008). 
 مهمتعلأداء الطلبة، ونتائج أداة هامة في تحسين تعد ولوجيا تكنالوخالصة القول أن      

موارد المساحة و العدم وجود ها كعلى تطبيق المؤثرة العواملبعض وجذب انتباههم مع وجود 

 المعلم معتقداتو  (Albugarni& Ahmed, 2015)الالزمة لتكاملها في التعليم  والصيانة

، ومعتقدات (Dani& Koenig, 2008)لطلبة تحقيق تعلم  فعال  ل قيمتها ودورها في حول
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الطلبة حول قدراتهم في استخدامها، وتصوراتهم ألنشطة التعلم بواسطتها، ودعم الوالدين 

  (.(Vekiri, 2010واالستخدام البيتي للتكنولوجيا 



59 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 

( SEEDتدريس العلوم )استخدام برنامج تطوير  أثر تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة     

المصممة  على تعلم طالبات الصف الرابع األساسي في وحدة تصنيف الكائنات الحية

ياقها  ويبين هذا الفصل منهجية الدراسة، وس. Flash)باستخدام برمجية الفالش )

 باستخدام برمجيةوحدة التصنيف المصممة ووصف ل، والمشاركون فيها وأدواتها، وموثوقيتها

برنامج تطوير تدريس العلوم  باتباع خطوات خطة درس العلوم وفق Flash)الفالش )

(SEED) ، واجراءات الدراسة، والطرق التي استخدمتها الباحثة لجمع البيانات وتحليلها

 الصفرية، واإلجابة على أسئلتها. للتمكن من فحص فرضيتها

 

 مجتمع الدراسة وعينتها 

برنامج تطوير تدريس العلوم بي للكشف عن أثر تبنت الباحثة التصميم شبه التجري     

(SEED ) كميا  عن طريق اختبار فحصته التحصيل األول التعلم في مجالين على

نوعيا  عن  فحصتهباستخدام الحاسوب  والثاني اتجاه الطالبات نحو تعلم العلومالتحصيل، 

 طريق مقابالت المجموعة البؤرية.

صف الرابع األساسي في المدارس الحكومية في وشمل مجتمع الدراسة طالبات ال     

طالبة، أما عدد  )907(والبالغ عددهن  (2016-2015)محافظة سلفيت للعام الدراسي 
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مدرسة بنات كفر طالبة في الصف الرابع األساسي في  )69(المشاركات في الدراسة فبلغ 

احثة هي معلمة ألن الب ، بسبب سهولة الوصول إليهاسلفيت حافظةمالديك األساسية في 

بعد أخذ اإلذن بإجراء وتطبيقها علوم للصف الرابع في تلك المدرسة مما سمح بإجراء الدراسة 

مديرية التربية (، واإلذن من 3كلية التربية في جامعة بيرزيت كما في الملحق )الدراسة من 

ضابطة (، وتقسيمها إلى مجموعتين األولى 4كما في الملحق ) والتعليم في محافظة سلفيت

طبق عليها اختبار التحصيل قبليا  و  ٬( طالبة تم تدريسها بالطريقة التقليدية34عدد طالباتها )

( طالبة درست وفق 35والثانية تجريبية عدد طالباتها ) ،وبعديا ، والمقابالت البؤرية بعديا  

وطبق عليها اختبار التحصيل قبليا  وبعديا  ، (SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم 

 المقابالت البؤرية بعديا  للتمكن من فحص فرضيتها واإلجابة على أسئلتها. و 

 

 أدوات الدراسة

 ، وهذه األدوات هي:هاصممت الباحثة أدوات الدراسة بشكل يسهم في تحقيق أهداف     

 اختبار التحصيل

ا  (، وطبقته قبلي5طورت الباحثة اختبار التحصيل في وحدة التصنيف كما في الملحق )     

 وبعديا  على المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد قيامها باإلجراءات اآلتية: 

تحليل وحدة التصنيف من كتاب العلوم للصف الرابع األساسي الفصل الثاني وفق  -1

 (.6( كما في الملحق )2004تصنيف بلوم لألهداف المعرفية زيتون )

 (.7كما في الملحق ) هدافهالمواصفات لوحدة التصنيف حسب نسب أ بناء جدول ا -2
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 صياغة فقرات االختبار وفق جدول المواصفات لوحدة التصنيف.  -3

ألخذ على معلمين ومعلمات للصف الرابع  هعرضالتحقق من صدق محتوى االختبار ب -4

مالحظاتهم حول مالئمة  فقرات االختبار ألهداف وحدة التصنيف، وطول االختبار 

ساتذة عرضه على ألطالبات الصف الرابع، و ، ومالءمته والفترة الزمنية المخصصة له

وتعديل االختبار بناء ، وأخذ مالحظاتهمساليب تعليم العلوم دكتوراة في أمن حملة ال

 عليها.     

من مدارس ( طالبة في مدرسة 30على عينة استطالعية تكونت من ) تطبيق االختبار -5

معامل للتحقق من  حصائيا  في محافظة سلفيت، ومن ثم تحليله ا مديرية التربية والتعليم

 جراء التعديل الالزم بناء على نتائج العينة االستطالعية.الصعوبة وإ

 (27)( حيث تكون من 5تصميم االختبار بشكله النهائي كما هو موضح في الملحق ) -6

من االختبار، وعشر فقرات  %(62.9)فقرة موضوعية شكلت نسبة  (17)فقرة، منها 

نسبة مقبولة لمستوى الصف الرابع وبذلك أصبح جاهزا   وهي %(37.1) مقالية بنسبة

 لقبلي والبعدي على عينة الدراسة.للتطبيق ا

  مقابالت المجموعات البؤرية

بالت وإجرائها للتمكن من اإلجابة طريقة إعداد المقابيات المتعلقة براجعت الباحثة األد      

لذلك و الحاسوب في حصة العلوم  على أسئلة الدراسة المتعلقة بتعلم الطالبات باستخدام

طالبات  من مجموعات بؤريةالباحثة أداة الدراسة وهي المقابلة شبه المنظمة بشكل  استخدمت

ل مجموعة من ثالث إلى سبع المجموعة الضابطة والتجريبية، وتراوح عدد طالبات ك
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تسمح ألنها  ةالمجموعة البؤرية وليست الفردي مقابلةالباحثة لسبب استخدام يعزى و ، طالبات

الحصول على معلومات من خاللها أكثر في المقابلة و لها بمالحظة التفاعل بين المشتركات 

أكثر من مقابالت المجموعة البؤرية مرونة و  ت الفردية التي تأخذ وقتا  أطولمن المقابال

ة عند طرح أسئل وإيجاد عالقات ترب  بينها، بعمق اتمن فهم آراء المشارك هاتمكنو غيرها، 

على معلومات إضافية معقدة من الصعب الحصول عليها باستخدام إضافية بهدف الحصول 

كما أنها تسهل التي من الصعب تطبيقها لهذه المرحلة العمرية،  مثال   كاالستبانةأدوات أخرى 

عند  ذات معنى تعبيراتهنالشخصية و  نوتجعل خبراتهات التواصل بين الباحثة والمشارك

دون هدر للوقت المخصص مواقف التي مررن بها بلغتهن الخاصة سردهن لقصصهن وال

، مع إتاحة الفرصة للباحثة لمعرفة المعنى الكامن وراء هذه القصص واكتشاف للمقابلة

خاصة أن المقابالت كانت وجها  لوجه مما ن خالل تعابير الوجه ولغة الجسد مالعالقة بينها 

مقابالت المجموعة البؤرية بالذات تعتبر  سمح بالتواصل البصري مع الطالبات، كما أن

أسلوبا  كيفيا  لجمع البيانات من مجموعة من األفراد وتسمح برؤية التفاعالت بين األفراد، 

وتتمتع بمستوى من القبول  تهم وتصوراتهم حول موضوع الدراسةوفهم معتقداتهم واتجاها

شكل كبير عندما يكون أفراد والمصداقية والصحة أعلى من المقابالت الفردية، وتستخدم ب

المجموعة متشابهين إلى حد  ما، أو مترددين في إعطاء المعلومات عند مقابلتهم بشكل 

 ,Savin-Baden& Major)فردي، وإذا كان الوقت المحدد لجمع البيانات محدود وقليل 

2013.)  
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وعات البؤرية المجم مقابلةكورة أعاله صممت الباحثة نموذج وبناء على األسباب المذ     

((Interview Focus group ( فتكون نموذج المقابلة8كما في الملحق ،)  من ثالثة أقسام

  (:Creswell, 2008كاآلتي)

وبعض  ينالمشارك واسم، وهدفها، ومكانها، وتاريخها، موعد المقابلة شملالقسم األول  -1

 .عن المشاركين المعلومات الشخصية

من  ةلمقابلة الرئيسة مع ترك فراغ لكل سؤال يمكن الباحثأسئلة ا ضمالقسم الثاني  -2

 تسجيل المالحظات الخاصة به.

على  ةمع تأكيد الباحث، في المقابلة ينخاتمة تحوي شكر للمشاركعبارة عن القسم الثالث  -3

 ون اإللكتروني ليتمكن المشارك او بريده او رقم هاتفه العنوانه اوإدراجه، سرية المعلومات

 .بملخص نتائج البحث في المستقبل موإلبالغها، صل معهمن التوا

وتضمنت أسئلة المقابلة أسئلة مباشرة ابتدائية مثل )ما الموضوع الدراسي المفضل      

وكيف تصفين  ما رأيك في حصة العلوم؟وأسئلة لجمع معلومات عميقة مثل )( ولماذا؟ لديك؟

تكلمي عن دروس حصة العلوم التي من ) لة لمتابعة إجابة الطالبات مثل(، وأسئحصة العلوم

الضروري استخدام الحاسوب لتعلمها؟ قلت أن درس تصنيف الحيوانات مهم تعلمه عن 

 أسئلة دراستها نلتتمكن من اإلجابة ع أن توضحي ذلك؟( طريق الحاسوب، هل يمكن

(Savin-Baden& Major, 2013).    

ة درجة الدكتوراة إلعطاء التغذية عرضت نموذج المقابلة على أساتذة من حملثم      

( طالبة من غير عينة 15تطبيقها على عينة استطالعية من )و الراجعة والتعديل بناء عليها، 
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والمدة الزمنية الالزمة  ئلة ووضوحها لطالبات للصف الرابعالدراسة لفحص مدى مالءمة األس

نموذج المقابلة ابهة، وشمل ف األسئلة ذات اإلجابة المتشلإلجابة على أسئلة المقابلة، وحذ

األول حول المباحث المفضلة عند تمحور ( 8كما في الملحق ) سبعة أسئلة بالصورة النهائية

الطالبة بشكل عام، أما السؤال الثاني استطلع رأي الطالبات في حصة العلوم، والثالث 

حول األنشطة استكشف رأي الطالبات بضرورة تعلم العلوم وأهميتها، في حين تمحور الرابع 

والوسائل وأية أمور تجعل حصة العلوم جيدة وممتعة ومفيدة من وجهة نظر الطالبات، بينما 

ركز الخامس على رأي الطالبات في دروس العلوم التي من الضروري استخدام الحاسوب 

لتعلمها، واستطلع السؤال السادس رأي الطالبات في استخدام الحاسوب وأي طرق ووسائل 

وتمحور السؤال السابع واألخير حول أية أمور م وحدة تصنيف الكائنات الحية، لتعلأخرى 

 أضافتها الطالبات. 

وطبقت الباحثة المقابلة على المجموعات البؤرية التي تم تقسيمها وفق نتائج امتحان      

 ولي األمر كما موافقةوافقة أولياء أمورهن حسب نموذج نهاية الفصل األول في العلوم بعد م

للمجموعة الضابطة والتجريبية،  كل مستوى أفراد عدد وعينت الباحثة (، 9في الملحق رقم )

(، وثم 10من ثالث إلى سبع طالبات كما في الملحق )ستوى وتراوح عدد طالبات كل م

(، وبناء عليها قامت بتحليلها كيفيا  كما في 11فرغت إجابات الطالبات كما في الملحق )

وهو عبارة ( Thematic analysis)ط المعاني واألفكار المتشابهة الستنبا( 12الملحق )

الل من خفي البيانات، ويوفر معنى عاما  لها عن أسلوب كيفي لكشف الموضوعات المتكررة 

في النص  اأثناء بحثه ةبها الباحث تشعر تكرار تناول ودراسة البيانات، ويتجسد بالفكرة التي 
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 ,Savin-Baden& Majorصورتها النهائية  فيالنتائج  ةكتابالكامل للبيانات للتمكن من 

2013)).    
 

 إجراءات الدراسة

 مراجعة األدبيات والدراسات السابقة لتحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها. -1

الحصول على موافقة كلية التربية في جامعة بيرزيت على مقترح الدراسة الحالية كما  -2

 (.3هو في الملحق)

 (. 4رية التربية والتعليم لتنفيذ الدراسة كما هو في الملحق )الحصول على موافقة مدي -3

تحليل أهداف وحدة التصنيف في كتاب العلوم للصف الرابع وفق مستويات بلوم  -4

التي بلغت تحديد عدد الحصص المقررة للوحدة المعرفية واستشارة معلمي الصف الرابع ل

 (. 5حصة موزعة على دروس الوحدة كما هو في الملحق ) (14)

وعرضها (  SEED) برنامج تطوير تدريس العلومكتابة خط  الدروس األربعة وفق  -5

 ألخذ مالحظاتهم.  برنامجعلى معلمين اشتركوا في 

( 13الخط  بشكلها النهائي بعد إجراء التعديالت الالزمة كما هو في الملحق)تصميم  -6

 لتطبيقها أثناء تعليم الوحدة للمجموعة التجريبية.

 وهات لدروس وحدة التصنيف بناء على الخط  المعدة لها.تصميم سيناري -7

حظاتهم عرض سيناريوهات الدروس على معلمي تكنولوجيا للمرحلة األساسية ألخذ مال -8

 . الفالش إلى ألعاب حاسوب باستخدام برمجية بإمكانية تحويلها



66 

 

 

تتضمن  الفالش ألعاب حاسوب باستخدام برمجيةتحويل خط  الدروس النهائية إلى  -9

سحب واإلفالت والنقر بزر الفأرة أو التوصيل أو التلوين، وصممت األنشطة بشكل ال

، وهي الدرس معا  دروس وحدة التصنيفلتكون حسب تسلسل الكتاب، معا   متراب 

(، والدرس الثاني الفقاريات والالفقاريات كما 14األول أهمية التصنيف كما في الملحق )

(، والدرس الرابع 16الفقاريات كما في الملحق )(، والدرس الثالث ال15في الملحق )

(، وأسئلة الوحدة والتقييم الختامي للوحدة من خالل لعبة 17الفقاريات كما في الملحق )

 (.18من سيربح المليون كما في الملحق )

( طالبة في الصف الرابع في 30تطبيق الوحدة على عينة استطالعية مكونة من ) -10

الكتشاف األخطاء التقنية  تربية والتعليم في محافظة سلفيتإحدى مدارس مديرية ال

 وإصالحها. 

اجراء التعديالت الالزمة على وحدة التصنيف بناء على نتائج تطبيقها على العينة  -11

 االستطالعية لتناسب مستوى الصف الرابع، والمحتوى التعليمي لوحدة التصنيف.

 وحدة في التحصيلي االختبار وهي يلالتحص لفحص األولى الدراسة أداة  تصميم -12

 (. 5) رقم الملحق في كما التصنيف

 في األساسي الرابع الصف لطالبات العلوم مبحث في األول الفصل نتائج اعتماد -13

 الضابطة المجموعة بين األولية للمقارنةالمدرسة التي طبقت الباحثة فيها دراستها 

 . والتجريبية

 . تبارلالخ والثبات صدقال فحص -14
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 الصف في طالبة( 30) من تكونت استطالعية عينة على التحصيل اختبار تطبيق -15

 مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت. إحدى في الرابع

 إلخراج الالزمة التعديالت واجراء االستطالعية، للعينة التحصيل اختبار نتائج تحليل -16

 (.5) الملحق في ماك النهائية بصورته التحصيل اختبار

 الملحق في موضح هو كما المجموعات البؤرية مقابلة وهي الثانية الدراسة أداة  تصميم -17

 .في مجالي المعارف واالتجاهات لفحص متغير التعلم( 8)

 من طالبة( 15) من تكونت استطالعية عينة على بتطبيقها المقابلة صدق فحص -18

 .دراسةال عينة غير من الرابع الصف طالبات

 أسئلة مناسبة واختبار لفحص قراءتها وإعادة االستطالعية، العينة مقابالت تفريغ -19

 ومدى ،في مجال االتجاه نحو التعلم باستخدام الحاسوب التعلممتغير  لفحص المقابلة

 بيانات على للحصول إلجرائها الالزم والوقت الرابع، للصف العمرية للمرحلة مالءمتها

 . الدراسة أسئلة على لإلجابة كافية

التطبيق القبلي الختبار التحصيل على المجموعة الضابطة والتجريبية للتأكد من تكافؤ  -20

 المجموعات.

 (SEEDبرنامج ) المصممة حسب خطوات درس العلوم وفقوحدة التصنيف  دريست -21

 للمجموعة التجريبية.

قليدية المبنية على المناقشة مجموعة الضابطة بالطريقة التتدريس وحدة التصنيف لل -22

 والحوار والعمل الفردي، واالستعانة فق  بالكتاب والسبورة.
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تقسيم طالبات المجموعة التجريبية والضابطة إلى مجموعات بؤرية حسب مستويات  -23

األول في مبحث العلوم، بحيث تكون كل مستوى من ثالث الطالبات وفق نتائج الفصل 

 لمستويات الممتاز، والجيد جدا  والجيد والمقبول والضعيف.وشملت اإلى سبع طالبات، 

أخذ الموافقة الخطية وفق نموذج الموافقة على إجراء المقابلة من أولياء أمور طالبات  -24

 (.9المجموعة التجريبية والضابطة كما هو موضح في الملحق)

ينة الدراسة تم ( طالبة من غير ع15) إجراء المقابالت مع عينة استطالعية عددها -25

مساعدة في الحصول على بيانات كافية لإلجابة على أسئلة لل من خاللها تعديل أسئلتها

 .هاالدراسة، ومعرفة الوقت الالزم التقريبي ل

 اجراء مقابالت المجموعات البؤرية باالستعانة بمعلمة عربي وعلوم في نفس المدرسة -26

، باستثناء الطالبات اللواتي غبن عن إلجراء وتسجيل مقابالت المجموعة التجريبية

وكذلك لم تتم الموافقة من قبل ذويهن على إجراء المقابلة رة، المدرسة في تلك الفت

في حين تم الموافقة من كل طالبات بع طالبات من المجموعة التجريبية، وعددهن أر 

 ( على اجراء المقابلة، وتسجيلها صوتيا .34المجموعة الضابطة وعددهن )

كما في الملحق  لوحدهتفريغ مقابالت المجموعة الضابطة والتجريبية كل مستوى  -26

(11.) 

والمقارنة بين المستويات الخمس من حيث إعادة قراءة المقابالت المفرغة بعد أسبوعين  -27

في مجال االتجاه نحو التعلم  الستنباط الموضوعات ذات العالقة بالتعلمالفكرة العامة 

 . باستخدام الحاسوب
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 استثناء إجابات الطالبات المتناقضة والمترددة والممتنعة في المقابالت. -28

للتوصل إلى  ألفكار المتكررةالستنتاج ا( 12تحليل المقابالت كيفيا  كما في الملحق ) -29

االتجاهات نحو تعلم وحدة التصنيف باستخدام في مجال العبارات ذات العالقة بالتعلم 

 النتائج ومناقشتها.الحاسوب لكتابتها في 

 إجراء التحليالت اإلحصائية لفحص فرضيات الدراسة واإلجابة على أسئلتها. -30

 راسات السابقة، وكتابة التوصيات.كتابة النتائج ومناقشتها ومقارنتها مع الد -31

 

 SEED))برنامج تطوير تدريس العلوم وصف وحدة التصنيف المصممة وفق 

على أساس النظرية البنائية بشكل يجعل  SEED))العلوم  يسيقوم برنامج تطوير تدر      

الحالي الطالب محور عملية التعلم، وفي ذات الوقت يوظف المعلم أحد أهم جوانب العصر 

مع محتوى درس العلوم، وليس فق  كمجرد أداة، ويتبع المعلم في خطة  أال وهي التكنولوجيا

لدرس أو نتاجاته، ثم بمقدمة للدرس، ومن درس العلوم خطوات محددة تبدأ بتوضيح أهداف ا

 بثم فكرة الدرس األساسية يستعرضها ويبني أنشطة عليها يوضح خاللها دور المعلم والطال

لتحقيق باقي أهداف الدرس، ويبين أيضا  نوع النشاط وطريقة وبعدها تطوير الفكرة الرئيسة 

لدرس يتمثل إما بواجب أو سؤال اد االتقييم التي يتبعها، ثم امتدتنفيذه، واستراتيجية وأداة 

 ادر التي استخدمها في درس العلومتفكيري أو بحث أو نشاط يقوم به الطالب، وأخيرا  المص

، وزارة التربية والتعليم األردنيةويشير في خطة الدرس إلى التكنولوجيا المستخدمة في الدرس )

2012.) 
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تحليل وحدة التصنيف، وتحديد عدد الحصص وبناء على ما تم ذكره آنفا  قامت الباحثة ب     

ويعلمن  الثة معلمات اشتركن معها بالبرنامجبعد استشارة ث (SEEDبرنامج )المقررة لها وفق 

العلوم للصف الرابع األولى تخصص تربية ابتدائية وخبرة عشر سنوات في تدريس المرحلة 

ي تدريس الصف الرابع، األساسية، والثانية تخصص تربية ابتدائية وخبرة خمس سنوات ف

والثالثة تخصص ماجستير أساليب تعليم العلوم وخبرة خمس سنوات في تدريس المرحلة 

( حصة، 16بلغ عدد حصص وحدة التصنيف للمجموعة التجريبية والضابطة )األساسية، و 

 ي:الت( ال1يف كما هو موضح في الجدول )توزعت الحصص على دروس وحدة التصنو 
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  1جدول 

 (SEED)برنامج بين عدد الحصص المخصصة لدروس وحدة التصنيف وفق  المقارنة

 ودليل العلوم للصف الرابع األساسي

برنامج عدد الحصص وفق  اسم الدرس الرقم
(SEED) 

عدد الحصص وفق 
 دليل العلوم

 2 3 أهمية التصنيف 1
 2 3 الالفقاريات والفقاريات 2
 3 4 الالفقاريات 3
 3 4 الفقاريات 4
 ال يوجد 2 لة الوحدةاسئ 5

باستخدام ( تم زيادة حصتين لكل درس لتفعيل وحدة التصنيف 16المجموع= )
 (SEED)  برنامجوفق الحاسوب 

 حصص 10

      

كما هو موضح  (SEEDبرنامج )وقامت الباحثة بتحضير دروس وحدة التصنيف وفق      

إلعطاء  (SEEDامج )برن(، وعرضها على مدربين ومعلمين اشتركوا ب13في الملحق )

التغذية الراجعة، وأجرت الباحثة التعديالت الالزمة، وطورت خط  الدروس بشكل سيناريو 

تتيح للطالبة التعامل معها في الفالش بطريقة  باستخدام برمجيةلتحويلها إلى وحدة الكترونية 

لكترونيا  وتبع ذلك انتاج الوحدة إ يت بشكل مستقل عن الحصة المدرسيةالمدرسة، وفي الب

بشكلها النهائي بمساعدة معلمة تكنولوجيا تخصص ماجستير تكنولوجيا المعلومات في 

ة، ومعلمي جامعة بيرزيت، ومن ثم عرض الوحدة على أساتذة جامعيين من حملة الدكتورا 

( طالبة في الصف 30الوحدة على عينة استطالعية من ) علوم للصف الرابع، وتجريب
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بغرض الحصول على التغذية الراجعة  مديرية التربية والتعليم سلفيتإحدى مدارس الرابع في 

 قبل استخدامها في الدراسة. ء التعديالت الالزمة على الوحدة وإجرا

 

  

 

    المصممة باستخدام برمجية الفالش لوحدة التصنيفالنافذة الرئيسة (: 1شكل )         

وان الوحدة وصورتها كما في كتاب العلوم تكونت وحدة التصنيف من نافذة رئيسية تبين عن 

 (1كما في الشكل ) الرب  بين دروسها، و حدةلمساعدة الطالبات على تتبع ترتيب الو 

 

 

  

 لدروس وحدة التصنيف النافذة الرئيسة(: 2شكل )

كل درس بأيقونة منفصلة، باإلضافة إلى  دروس وحدة التصنيف األربعةوشملت الوحدة     

 (. 2لتقويم النهائي على شكل لعبة من سيربح المليون كما في الشكل)أسئلة الوحدة وا

 

 

 

 أسئلة وحدة التصنيف(: 3شكل )
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 امتداد الوحدة والتقييم الختامي على شكل لعبة من سيربح المليون (: 4شكل )

من خالل تقييم ختامي  هاامتدادو (. 3أما أسئلة الوحدة كانت منفصلة كما في الشكل )    

 (.4شكل لعبة من سيربح المليون في نافذة رئيسية منفصلة كما في الشكل )على 
 

 

 

 

 

 (SEED) برنامجمراحل درس العلوم وفق (: 5شكل )

وهي خارطة برنامج تطوير تدريس العلوم وصممت واجهة كل درس وفق محاور       

 ننطلق(، وفكرةالنتاجات من خالل أيقونة )ماذا سنتعلم(، والمقدمة من خالل أيقونة )هيا 

ي الشكل واالمتداد من خالل أيقونة )أسئلة الدرس( كما ف(، الدرس من خالل أيقونة )األنشطة

(5.) 
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 وهي خارطة النتاجات (SEED)المرحلة األولى من درس (: 6شكل )

وهي خارطة النتاجات تحت نافذة عنوانها  (SEED)وضعت المرحلة األولى من درس       

 (.6علم( تستعرض أهم أهداف الدرس المراد تحقيقها كما في الشكل ))ماذا سنت
 

 

 

 

 

 تحت نافذة هيا ننطلق (SEED)المرحلة الثانية من مقدمة درس (: 7شكل )

 (.7أما المرحلة الثانية تضمنت مقدمة للدرس تحت نفذة عنوانها "هيا ننطلق" كما في الشكل )

 

 

 

 

 وهي فكرة الدرس وتطويرها من خالل األنشطة (SEED)المرحلة الثالثة من درس (: 8شكل )
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في حين صممت المرحلة الثالثة وهي فكرة الدرس وتطويرها تحت نافذة األنشطة          

 (.8كما في الشكل)

 

 

  

 

 

 وهي التقييم على سبيل المثال كلعبة المتاهة (SEED)المرحلة الرابعة من درس (: 9شكل )

 

 

 

  

 

 وهي االمتداد أو اإلثراء للدرس (SEED)خامسة من درس المرحلة ال(: 10شكل )

كان التقييم واالمتداد على شكل أسئلة وألعاب بسيطة تتضمن السحب واإلفالت  بينما    

 (.10( والشكل )9س كما في الشكل )ر تحت نافذة أسئلة الد

 

 جمع البيانات وتحليلها
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سة أو رفضها، وللتمكن من اإلجابة الدرا حثة بتحليل البيانات لقبول فرضيةقامت البا     

( SPSSعلى أسئلة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )

 ي:كاآلت

 أوال : االختبار

صممت الباحثة أداة الدراسة األولى وهي عبارة عن اختبار في وحدة التصنيف تكون      

فقرات مقالية بنسبة  عشرختبار، و %( من اال62.9فقرة موضوعية شكلت نسبة ) (17من )

كما هو مبين  وكانت فقرات االمتحان، نسبة مقبولة لمستوى الصف الرابع %( وهي37.1)

 (:2في الجدول رقم )

 2جدول 

 تصنيف الوحدة في عدد الفقرات الموضوعية والمقالية ألسئلة اختبار التحصيل 

 عدد فقراته  نوع السؤال   رقم السؤال 

 7 ي / اختيار من متعددموضوع األول 

 4 موضوعي / صح أو خطأ  الثاني 

 1 مقالي  الثالث 

 4 مقالي/ شرح وترتيب مراحل دورة حياة الضفدع  الرابع 

 3 مقالي/ التمييز بين مجموعات الحيوانات  الخامس 

 6 يتماشى مع خصائص معطاة/ موضوعي/ أعط مثال السادس 

 2 تابة التعريفمقالي/ ترتيب الكلمات لك السابع 
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 قياسها" المراد السمة أجله، أو من وضع ما قياس على "مقدرته هوف االختبار صدقأما      

 :كاآلتي هالعمليات المستهدفة، تم قياس لقياس االختبار، وصالحيته صدق من وللتأكد

  توى المح صدق -أ

 من مجموعة على االختبار عرض خالل من الصدق من النوع هذا تحقق وقد     

االختبار  حول آرائهم، ومالحظاتهم ، الستطالعالتربية مجال في المحكمين المتخصصين

 تقام، فلذلك اإلشارة سبقت كما المحكمون  عليها أجمع  التي التوصيات مراعاة، و وفقراته

وإعادة صياغتها بصورة مبدئية وعرضها على مجموعة من  االختبارببناء فقرات  ةالباحث

من عددهم ثالثة من أساتذة التربية في جامعة بيرزيت، وأربعة معلمين البالغ  المحكمين

منهم إعطاء  ةالباحث ت، حيث طلبتعليم العلوم للمرحلة األساسية المتخصصين في مجال

باإلضافة جلها، أككل في قياسه لألهداف التي وضعت من  الختبارحكم عام على صدق ا

اقتراح التعديالت المناسبة من )إضافة أو و  سؤال من اسئلة االختبار،حكم على كل الإلى 

 في ضوء هذه التعديالت واالقتراحات المطروحة. ختبارصياغة االإلعادة حذف أو تنظيم( 

  الصدق البنائي-ب

وهو الصدق المرتب  بنتائج العينة االستطالعية التي طبق عليها االختبار قبل القيام      

ثم  ، وتحليل نتائج العينة االستطالعيةظات المحكمينمراجعة مالحبالتجربة، وتم قياسه بعد 

من  (%70)وإضافة الفقرات التي أجمع عليها أكثر من تع  نتيجة، التي لم األسئلة حذف 

 (.5في صورته النهائية كما هو مبين في الملحق رقم ) ختبارأصبح االفالمحكمين، 

لمعرفة درجة صدق  (factor analysisالتحليل العاملي )الباحثة اختبار  واستخدمت
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 ( لمقدارfactor analysisقيمة معامل التحليل العاملي )يبين ( 3جدول رقم )االختبار، وال

( على SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم ثر استخدام أيقيس الذي ختبار االفقرات صدق 

 في وحدة التصنيفالصف الرابع األساسي العينة االستطالعية في تحصيل طالبات 
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   3 لجدو 

التحصيل  ختبارافقرات صدق  لمقدار factor analysis) )معامل التحليل العاملي  ةقيم

برنامج تطوير تدريس ثر استخدام أس اقيالمصمم لالمطبق على العينة االستطالعية و 

الكائنات  تصنيففي وحدة الصف الرابع األساسي  على تحصيل طالبات (SEED)العلوم 

 .الحية

معامل  قيمة رقم السؤال

 التحليل العاملي

معامل  قيمة رقم السؤال

 التحليل العاملي

قيمة معامل  رقم السؤال

 التحليل العاملي

 0.84 3-5السؤال  0.86 3-2السؤال  0.62 1-1السؤال 

 0.84 1-6السؤال  0.84 4-2السؤال  0.69 2-1السؤال 

 0.84 2-6السؤال  0.82 3السؤال  0.60 3-1السؤال 

 0.64 3-6السؤال  0.93 1-4السؤال  0.78 4-1السؤال 

 0.75 4-6السؤال  0.77 2-4السؤال  0.80 5-1السؤال 

 0.72 5-6السؤال  0.81 3-4السؤال  0.89 6-1السؤال 

 0.78 6-6السؤال  0.82 4-4السؤال  0.70 7-1السؤال 

 0.69 1-7السؤال  0.76 1-5السؤال  0.81 1-2السؤال 

 0.83 2-7السؤال  0.79 2-5السؤال  0.75 2-2السؤال 
 

الدراسة أنها  ختبارالتحليل العاملي لجميع فقرات ا نتائج معامليتضح من خالل      

بين معامل قوة االتساق الداخلي باستخدام التحليل العاملي بعضا ، كما مرتبطة مع بعضها 

وجميع الفقرات كانت  القوة عالية قوة بين فقرات االختبار، فالأن االختبار قاس ما يراد قياسه

 . (2014)الزويني،  غراض الدراسةوهذا يفي أل( 0.50أعلى من )
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 ثبات االختبار 

( للتحقق من SPSSاستخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )     

استخدام طريقة التجزئة ب االختبار ثبات معامل حساب عن طريق ثبات اختبار التحصيل

 االستطالعية العينةطالبات  درجات بين االرتباط معامل حساب، و split half))نصفية ال

ة ( فقر 14)عددها الزوجية  الفقرات على نودرجاته ،( فقرة13عددها )الفردية  الفقرات على

في تعليم وحدة  (SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم المعد لمعرفة أثر استخدام  الختبارل

من  النهائية صورته في بات الصف الرابع. وتكون االختبارل طالالتصنيف على تحصي

وبين الفقرات ، %(66.1) الفقرات الفردية بين االرتباط قيمة معامل بلغت، و فقرة( 27)

 الثبات جيدة من درجة على يدلل الذي األمر علميا ، مقبولة قيمة %( وهي71.6الزوجية )

 .(2014)الزويني،  الدراسة تلبي أغراض

أسئلة االختبار من خالل حساب متوس  على الزمن الالزم لإلجابة كما أوجدت الباحثة      

( 45)وقد تبين أن الزمن الالزم لالختبار هو العينة االستطالعية، الزمن الذي استغرقه أفراد 

 : ي( كما يل2014واردة في )الزويني، الباستخدام المعادلة  دقيقة

  الخمس األواخر الباتالخمس األوائل + زمن إجابة الط باتالزمن إجابة الط= زمن االختبار

                                              15 

معامل نتائج بينت و ، معامل الصعوبة الختبار العينة االستطالعيةالباحثة حسبت و     

تبرت اعإذ المطبق على العينة االستطالعية،  الختبار التحصيل (19) الملحقفي الصعوبة 

معامل كان (، وصعوبتها ممتازة إذا 0.45الفقرات صعبة جدا  إذا كان )معامل الصعوبة> 
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صعوبتها جيدة و ، (0.80-0.70صعوبتها جيدة جدا  إذا كان )، و (0.69-0.45صعوبتها )

  (90 ≤اعتبرت الفقرات سهلة إذا كان)معامل الصعوبة ، و (0.89- 0.80)إذا بلغ 

  .(2014)الزويني، 

، فبلغ (20) نفت الباحثة فقرات االختبار حسب معامل صعوبتها كما في الملحقوص     

تضمنت مستويات معرفية عليا حسب جدول عدد الفقرات الصعبة جدا  ست فقرات، 

، وإعادة كتابتها بلغة عملت الباحثة على تغيير صيغتهاالمواصفات لوحدة التصنيف، ولذلك 

 ( فقرة.21بلغت )بسيطة، اما الفقرات ممتازة الصعوبة ف

 ستطالعيةكما حسبت الباحثة معامل التمييز ألسئلة االختبار المطبق على العينة اال     

 (.21) وكانت النتائج كما في الملحق

( لها 0.2( أن فقرات االختبار التي معامل صعوبتها )أقل من 2014وأشارت الزويني )    

( لها قدرة 0.4من  تمييزية جيدة، و)أعلى ةقدر لها  (0.4 – 0.2قدرة تمييزية ضعيفة، ومن )

معامل تمييزها، فكانت ( تقسيم فقرات االختبار بناء على 22تمييزية عالية، ويبين الملحق )

وعشر فقرات ذات قدرة تمييزية من فقرات االختبار، فقرة ( 17)القدرة التمييزية جيدة في

علمات للصف الرابع في محافظة استشارة معملت الباحثة على تغيير صيغتها، و ضعيفة، لذا 

 مستوى الطالبات. عادة كتابتها لتناسب سلفيت إل

ملحق كما في الفي صورته النهائية  في ضوء الخطوات السابقة، أصبح االختبار جاهزا       

ا ومتوسطة دني( فقرة تتضمن مهارات 20)على  مشتمال  ، و ( فقرة27)من متكونا  ( 5رقم )

 سبع فقرات تشمل مهارات عليا )تحليل وتركيب وتقييم(. و )معرفة وفهم وتطبيق(، 
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 واحدة  درجة حددتف االختبار درجات توزيع تمو التصحيح،  معيار ت الباحثةوضعكما      

 درجة. (32) الكلية لالختبار الدرجة تكون  االختبار، وبذلك مفردات من صحيحة مفردة لكل

بدرجة  يتسم االختبار وثباته، أن راالختبا صدق حساب من عرضه تم ما خالل من ويتضح

 للتطبيق صالحا   يجعله مناسبة، مما واضحة ومفرداته وتعليماته والثبات، الصدق من مناسبة

 (SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم أثر استخدام  لمعرفة وبعديا   قبليا   الدراسة على عينة

                                        .لوحدة تصنيف الكائنات الحية طالبات الصف الرابع تعلمعلى 

 

  مقابلة المجموعات البؤريةصدق انيا : ث

على طالبات المجموعة طبقت الباحثة أداة الدراسة الثانية وهي مقابلة المجموعة البؤرية      

الضابطة والتجريبية اللواتي وافق أولياء أمورهن على اجراء المقابالت معهن لمعرفة تعلمهن 

الباحثة واختارت  .نحو تعلمها باستخدام الحاسوب التصنيف في مجال اتجاهاتهندة وحل

 نبلغتهآرائهن عن المشاركات  تعبيروحرية ، لمرونتهاإلجراء المقابالت لمنهجية السردية ا

-Savin)  للوصول إلى النتائج صهناكتشاف العالقات بين قص ةمما يتيح للباحث، الخاصة

Baden& Major, 2013 .) 
ساتذة جامعيين محكمين من أأسئلة المقابلة بناء على رأي تحققت الباحثة من صدق و      

، وحللت مقابالت طالبات المجموعة التجريبية والضابطة كيفيا ، ورغم أن من حملة الدكتوراة 

منهجية البحث الكيفية النوعية تطغى عليها الذاتية، إال أن الباحثة لم تحاول الحصول على 

شرة لألسئلة، وإنما كانت تسعى لإلجابة على أسئلة دراستها بتحليلها إلجابات إجابات مبا
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 ,Savin-Baden& Major)وآراء الطالبات بتقديم الحجج التي قد تسهم في إقناع القارئ 

2013.)  
ستها، وكشاهد على وأوردت الباحثة اقتباسات من إجابات الطالبات إلظهار صدق درا     

تخدمت أكثر من أداة تمثلت باختبار التحصيل، ومقابالت المجموعات واسإجابات األسئلة، 

البؤرية، والمالحظة الصفية المباشرة للطالبات المشاركات في الدراسة، كذلك اتبعت أكثر من 

 تحليليل، والثانية الكيفية النوعية بمنهجية، األولى الكمية لتحليل نتائج اختبار التحص

توصل لل Thematic analysis)) لها معنىالستنباط  لمقابلةإجابات الطالبات على أسئلة ا

 لوحدة تصنيف الكائنات الحية. إلى النتائج المتعلقة بتعلمهن 

 

 لعلومتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل في مادة اثالثا : 

تحصيل علوم قارنت الباحثة للتحقق من تكافؤ المجموعتين في التحصيل في ال     

        من العام  األولالدراسي مجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار نصف الفصل لا

 لمعرفة  (Independent Sample T-test)أي اختبار )ت( بحساب( 2015/2016)

 (:4كما في الجدول )فروق للداللة مستوى ال
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  4جدول 

للفصل العلوم التحصيل في  ختبارال Independent Sample T-test))نتائج اختبار 

الضابطة  تكافؤ المجموعتين للتحقق من (2015/2016) الدراسي األول من العام

 والتجريبية

عدد  المجموعة المتغير

 الطالبات

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

 0.21 9.40 27.17 35.00 تجريبية الطالبات

 

0.83 

 

 غير دالة

 7.34 26.74 34.00 طةضاب

 

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  اختبار )ت( نتائج ( بناء على 4يتضح من الجدول )    

في اختبار نصف في العلوم المجموعتين التجريبية والضابطة  طالباتبين متوسطي درجات 

  ( وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين.2015/2016األول من العام )الدراسي الفصل 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
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  تحليل النتائج

معرفة يتناول هذا الفصل عرضا  للنتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي هدفت إلى      

( على تعلم طالبات الصف الرابع SEEDاستخدام برنامج تطوير تدريس العلوم ) أثر

 Flash))المصممة باستخدام برمجية الفالش  األساسي في وحدة تصنيف الكائنات الحية

، وبعد تطبيق إجراءات الدراسة وجمع بياناتها، استخدمت لتعلمهامقارنة بالطريقة التقليدية 

الباحثة االختبار اإلحصائي من أجل إجراء التحليل الوصفي االستداللي المطلوب. وفيما 

 يلي عرض للنتائج بالتسلسل حسب أسئلة الدراسة. 

 

 دراسة والفرضية المنبثقة عنهعرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول لل

طالبات الصف الرابع في المجموعة  كيف اختلف تحصيل " :األول السؤال نص     

وحدة تصنيف الكائنات الحية المصممة ( SEED)التجريبية التي درست باستخدام برنامج 

باستخدام برمجية الفالش عن تحصيل طالبات المجموعة الضابطة التي درست الوحدة نفسها 

 استخدام الطريقة التقليدية؟ب

 وقد تم تحويل السؤال األول إلى الفرضية الصفرية اآلتية:      

بين متوسطات   (α≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال"

لمجموعة التجريبية من طالبات الصف لالتحصيل في االختبار البعدي في وحدة التصنيف 

الوحدة نفسها لمجموعة الضابطة التي درست او  (SEED) رنامجبالرابع التي درست وفق 

  "يعزى لمتغير طريقة التدريس.بالطريقة التقليدية 
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تم حساب األول، وفحص الفرضية األولى المنبثقة عنه  السؤال عن لإلجابةو      

المجموعة التجريبية  الباتطتحصيل نحرافات المعيارية لمتوسطات المتوسطات الحسابية واال

ومتوسطات تحصيل ، (SEED)تدريس العلوم تطوير  برنامجباستخدام ن درس لواتيال

 ( المتوسطات5) ويبين الجدولالمجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطريقة التقليدية، طالبات 

، وقيمة اختبار )ت( لعينتين مستقلتين تبعا  لالختبارين القبلي المعيارية الحسابية، واالنحرافات

 المجموعات )التجريبية والضابطة(.اختالف والبعدي وب

  5جدول 

المجموعة البات ط تحصيلمتوسط ل (Independent Samples T-Test)نتائج اختبار 

وطالبات  (SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم باستخدام  ندرس لواتيالتجريبية ال

  الكائنات الحيةتصنيف وحدة في المجموعة الضابطة 

المتوسط  العدد المجموعة االختبار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 مربع إيتا

η2 

 0.69 0.23 0.76 34.00 ضابطة القبلي

 

0.49 

 

- 

 

 

 0.32 0.80 35.00 تجريبية

 3.60 0.25 0.85 34.00 ضابطة البعدي

 

0.00** 

 

0.401 

 0.39 1.13 35.00 تجريبية

     (α≤ 0.05)ستوى الداللة اإلحصائية ** دال إحصائيا  عند م      

المجموعتين التجريبية والضابطة  بين تقاربا  في المتوسطات الحسابية (7)يبين الجدول      

في االختبار القبلي، في حين يوجد فروق واضحة بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين 
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بي للمجموعة التجريبية التجريبية والضابطة في االختبار البعدي، فكان المتوس  الحسا

ولمعرفة الفروق (، 0.85بينما كان المتوس  الحسابي للمجموعة الضابطة )(، 1.13)

 -Independent Samples Tواتجاهها تم استخدام اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين )

Test  ( لالختبار القبلي وهي بذلك ليست 0.05)أكبر من  مستوى الداللة(، فتبين أن قيمة

ق ذات داللة إحصائية لالختبار البعدي حيث كانت قيمة ن وجود فرو إحصائيا ، بينما تبي  دالة 

مستوى الداللة (، وهذه القيمة أقل من 0.00)( فبلغت 0.05)أقل من لداللة توى امس

، بالتالي تكون الفروق جوهرية ولصالح المتوس  الحسابي األعلى  (α≤ 0.05)ةاإلحصائي

قبل بالفرضية البديلة ة، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية وتريبيوهو متوس  المجموعة التج

بين متوس    (α≤ 0.05)عند مستوى الداللة على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

العلوم  تدريستطوير  برنامجباستخدام  درسنلواتي المجموعة التجريبية ال الباتط تحصيل

(SEED)  وحدة التصنيف بالطريقة التقليدية  درسنوطالبات المجموعة الضابطة اللواتي

 وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.

مما ( 0.14( وهي أعلى من )0.401أنها )(  2ηتبين من خالل قيمة )مربع إيتا وكما      

برنامج تطوير %( من األثر على المجموعة التجريبية هو بسبب استخدام 40أن )يدل على 

 . (SEED) تدريس العلوم



88 

 

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة. عرض

 ينص السؤال الثاني على ما يأتي:      

من الصف الرابع التي درست باستخدام  طالبات المجموعة التجريبيةكيف اختلفت اتجاهات  "

وحدة تصنيف الكائنات الحية المصممة باستخدام برمجية الفالش عن ( SEED)برنامج 

      "ة الضابطة التي درست الوحدة نفسها باستخدام الطريقة التقليدية؟اتجاهات طالبات المجموع

باحثة مقابالت المجموعات البؤرية، فقسمت الثاني، استخدمت ال السؤال لىلإلجابة عو     

ممتاز، جيد جدا ، جيد، مقبول ) إلى خمسة مستوياتلمجموعة التجريبية والضابطة طالبات ا

 مستوى من ثالث إلى سبع طالبات. ضعيف(، وتراوح عدد طالبات كل

التجريبية المتمثلة بطالبات مقابالت المجموعات البؤرية للمجموعة  وحللت الباحثة     

 ( 35على اجراء المقابلة من أصل ) ( وافقن30الرابع شعبة )أ( وعددهن )الصف 

أصل ( من 34وعددهن ) والمجموعة الضابطة المتمثلة بطالبات الصف الرابع الشعبة )ب(

( يوضح عدد طالبات 10مقابالتهن كل مستوى على حدا، والملحق رقم ) بعد( 34)

 المستويات المذكورة أعاله للمجموعتين التجريبية والضابطة.

خالل وتم إجراء المقابالت للمجموعة التجريبية والضابطة، وجمع البيانات المتعلقة بها      

 . 25/5/2016-17 الفترة من

نى للباحثة تعطي أرقاما  لطالبات المجموعة وتحفظ كل طالبة رقمها ليتسثة الباحكانت و     

تفسيره للطالبات بلغة  كما هو في نموذج المقابلة، وإعادة طرح السؤالتسجيل مالحظاتها، ثم 

عامية بسيطة مع التأكيد على سرية لمعلومات، وعدم وجود نتائج أكاديمية مترتبة على 
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جابة للطالبات باإل والسماحغراض الدراسة والبحث العلمي فق ، إجاباتهن، وأن المقابلة أل

سرد القصص المتعلقة به مع التسجيل الصوتي والكتابي، وثم على السؤال بناء على رقمها، و 

في كل إجابة  فتح المجال للحوار بين الطالبات، وإدارته بطريقة سلسلة ومريحة مع التأكيد

 .صريح ألسمائهن أثناء التسجيل أو خالل الدراسة، وعدم الذكر العلى سرية البيانات

 ستطالعية التي ال تعِلم طالباتهابنفسها بإجراء المقابالت مع العينة االالباحثة وقامت      

في بداية إجراء المقابالت بسبب وبعض مجموعات العينة الضابطة بسبب عدم تطوع أحد 

ي نهاية العام الدراسي، وانشغال المعلمين وكذلك الفترة الزمنية الحرجة فالتسجيالت الصوتية 

وتأخر بعضهم في إنهاء المنهاج الدراسي بسبب إضراب المعلمين، أما  يةبالجداول المدرس

معلمة لغة عربية ومعلمة وتفريغها وتسجيلها  اتطوعت إلجرائهمقابالت المجموعة التجريبية 

 .علوم للصف الثالث

وأفكار ومعان  للمقابالت المفرغة إلى موضوعات  اتحليلهوتوصلت الباحثة بناء على      

(، فعلى سبيل المثال 12مشتركة بين المجموعتين التجريبية والضابطة كما في الملحق رقم )

 بإجابة كل طالبات المستويات الخمس عندما توصلت إلى الموضوع أدناه قامت بعمل جدول

ووضع خطان  دة المفضلة )العلوم(احد تحت الماووضع خ  و للمجموعات البؤرية التجريبية، 

ة على )التربية )اللغة العربية(، ووضع نجموثالثة خطوط تحت تحت )الرياضيات(، 

د )اللغة اإلنجليزية(، وثم عد الطالبات اللواتي ذكرن العلوم، وإيجااإلسالمية(، ودائرة على 

لبات الكلي الطا على عدد النسبة المئوية لهن بقسمة عدد الطالبات من كل المستويات

ثم عدد الطالبات اللواتي ذكرن الرياضيات وهكذا وإحصاء الطالبة مع كل اللواتي قابلتهن، 
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مادة تذكرها إذا ذكرت أكثر من مادتين، وتكرار نفس الخطوات مع المجموعة الضابطة لعمل 

جدول لالختالفات في النسب المئوية لكل موضوع للمجموعة التجريبية والضابطة، وتوصلت 

األول وهو سؤال التحليل إجابات الطالبات على على  بناء المعنى المشترك األولباحثة إلى ال

 " ما الموضوع الدراسي المفضل لديك؟" كاآلتي:

وأفكارا   سهلة، ونتعلم فيها معلومات جديدةألنها مادة ممتعة و أوال : مادة العلوم المفضلة لدي 

 المعلمة الحاسوب فيها. ، واستخداموالعمل سويا  في مجموعات مفيدة عما حولنا،

 وحسبت الباحثة النسبة المئوية إلجابات الطالبات حسب المعادلة اآلتية:     

من كل  عدد الطالبات اللواتي ذكرن العلومالنسبة المئوية للطالبات اللواتي فضلن العلوم= 

                                        عدد الطالبات الكليالمستويات/  

إلجابات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة على ( النسب المئوية 6) الجدولويبين     

 سؤال المقابلة األول حول الموضوع الدراسي المفضل لدى طالبات المجموعتين.
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 6جدول 

جابات طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية على سؤال المقابلة األول نسب المئوية إلال

 الدراسي المفضل لدى طالبات المجموعتينحول الموضوع 

الموضوع الدراسي 

 المفضل لدى الطالبات

اللغة  الرياضيات العلوم

 العربية

اللغة 

 االنجليزية

التربية 

 الدينية

مواد 

 اخرى 

 %3 %20 %10 %23 %23 %30 المجموعة التجريبية

 %6 %56 %6 %24 %21 %24 المجموعة الضابطة

 

( أن الموضوع الدراسي األكثر تفضيال  لدى طالبات المجموعة 6)يتجلى من الجدول رقم     

%(، في حين كانت التربية اإلسالمية األكثر تفضيال  30التجريبية هو العلوم بما نسبته )

%(، وذكرت طالبات المجموعة التجريبية أسبابا  56لدى طالبات المجموعة الضابطة بنسبة )

ي حياتهن وسهلة، وتعلمهن مواضيع جديدة ومفيدة ف عدة لتفضيلها حصة العلوم كونها ممتعة

أجزاء جسم اإلنسان في وحدة التصنيف، باإلضافة إلى  مع تركيز كبير على ما تعلمنه

 طالبات المستوى الممتاز العالي  وكيفية المحافظة لديها فقالت الطالبة )أ. أ( إحدى

ي شيء صعب، وهو سهل جدا  ألنها تشعرني بأن الوقت يمر بسرعة، وال بأ " أفضل العلوم،

 وأتذكره بسهولة"وأدرس عليه في البيت 

     أي ذكرت الطالبة مدى شعورها بسهولة العلوم وقدرتها على دراسته، وأكدت الطالبة  

تعلمتها في حصة  دروس)ر. ي( في المستوى الممتاز ما قالته زميلتها سابقا ، وعددت 

 :الحيوانات الفقارية والالفقارية، والكواكب بقولهاالعلوم مثل أجزاء جسم اإلنسان ومجموعات 
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"أحب العلوم ألنها سهلة جدا ، وتبذل المعلمة جهدا  علينا، وتعطي أفكارا  صحيحة" وعندما 

سألتها المعلمة عن هذه األفكار قالت: " عن جسمي وعن الحيوانات ومجموعاتها، وعن 

  .الكواكب"

د سبب تفضيلها للعلوم بتوضيح طريقة الشرح وشرحت الطالبة )س. ع( في المستوى الجي

 والوسائل التي تتبعها المعلمة في حصة العلوم قائلة

أفضل العلوم، ألن المعلمة تحضر الحاسوب، ونلعب عليه ألعاب التصنيف، ونحضر "

 .الفيديو عن الحيوانات، ونعرف معلومات عنها وطريقة معيشتها"

 ظمة، واستخدام الحاسوب بشكل فعالتعاوني المنوهي بذلك تدلل أن طريقة التعلم ال     

وهو ما الحظته الباحثة مباشرة من إيجابيا  نحو تعلم العلوم خاصة،  جعلها تكتسب اتجاها  

 اصهن كان كبيرا  مقارنة بالضابطةخالل تعليمها لطالبات المجموعة التجريبية، فتفاعلهن وتو 

علوم للتمكن من اللعب وقتا  أطول على حتى أنهن لم تكن لديهن الرغبة في انتهاء حصة ال

 الحاسوب. 

أما طالبات المجموعة الضابطة اللواتي فضلن العلوم لم يشرحن سبب تفضيلهن للعلوم       

معلومات جديدة عن فيها تعلمن ا مادة أساسية كما سيرد في السؤال الثاني، وألنهن سوى أنه

ح أي منهن لطريقة تعلمها، أو مواضيع ومعلومات مختلفة غير التصنيف، ودون توضي

 فقالت الطالبة )م. ع( ذات المستوى الممتاز  سائل التي تستخدمها المعلمة فيهاالو 

 "أحب العلوم ألنه نستفيد منها ونقرأ ونكتب ونتعلم دروس مثل التصنيف"

 وتحدثت الطالبة )آ. ص( ذات المستوى الضعيف
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ألنه نتعلم منه أشياء الزم أعملها بحياتي المواد، بس بحب العلوم أكتر شيء،  "أنا بحب كل

مثال  عن البيئة والعمود الفقاري" ولم تعقب الطالبة أو أيا  من مجموعتها عند سؤال المعلمة 

 عما تعلمنه أو يعرفنه عن العمود الفقاري ويفيدهن في حياتهن. 

دام الحاسوب وحدة التصنيف واالتجاه العالي نحو التعلم باستخواتضح تعلم الطالبات ل    

لدى طالبات المجموعة التجريبية من خالل استكمال الباحثة لتحليل السؤال الثاني من أسئلة 

لدى طالبات  فكرة ومعنى عام مشتركالمقابلة "ما رأيك في حصة العلوم؟"، فتبين وجود 

 المجموعة التجريبية والضابطة يتمثل في اآلتي: 

لدي، أو ممتعة وجميلة، أو نتعلم فيها من خالل  ألنها المفضلةثانيا : حصة العلوم جيدة 

ألعاب الحاسوب والفيديو مواضيع كالتصنيف وغيرها، ونتعاون فيها معا ، ونعمل سويا  في 

مجموعات ونحل أوراق عمل عن تصنيف الحيوانات إلى فقاريات والفقاريات، وأسباب أخرى 

 .كتعلم معلومات جديدة
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على السؤال مجموعة التجريبية والضابطة إلجابات طالبات الية ووجدت الباحثة النسب المئو  

 ( اآلتي:7من خالل الجدول رقم )الثاني 

  7جدول 

النسب المئوية إلجابات طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية على سؤال المقابلة الثاني 

 عن رأيهن في حصة العلوم

أشعر أن حصة 

 العلوم جيدة ألنها

-أ

المفضلة 

 لدي

عة ممت-ب

 وجميلة

نتعلم فيها من  -ج

خالل ألعاب 

الحاسوب والفيديو 

عن مواضيع 

 كالتصنيف وغيرها

نتعاون فيها  -د

معا  ونعمل في 

مجموعات ونحل 

أوراق عمل عن 

تصنيف الحيوانات 

إلى فقاريات 

 والفقاريات

أسباب -ه

 أخرى 

مثل اكتشاف 

معلومات 

 جديدة

 %7 %60 %70 %63 %43 المجموعة التجريبية

 %90 %0 %3 %44 %47 جموعة الضابطةالم

 

السبب األعلى نسبة لوصف طالبات المجموعة التجريبية  ( أن7يوضح الجدول رقم )     

حصة العلوم بالجيدة يعود لتعلمهن من خالل الحاسوب وألعابه والفيديو مواضيع كالتصنيف 

وعات وحل أوراق %(، والعمل في مجم60%(، وطريقة تعلمهن للعلوم معا  بنسبة)70بنسبة )

 %(.63بأن الحصة ممتعة وجميلة بنسبة ) ا  العمل سويا  مما ولد لديهن شعور 
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أما طالبات المجموعة الضابطة كان سبب اعتقادهن أن حصة العلوم جيدة لتعلمهن      

%(، وأقلها استخدام الحاسوب لتعلم مواضيع كالتصنيف بنسبة 90أشياء جديدة فيها بنسبة )

طالبات لسبب استخدام الحاسوب سوى من طالبة واحدة، تحدثت عن ، دون ذكر ال3%

استخدامه لرؤية فيديو عن األذن وليس التصنيف، واألقل نسبة التعلم في مجموعات فلم 

تشعر الطالبات بأهميته ودوره في تعلم العلوم بشكل جيد وجعل حصة العلوم جميلة وممتعة 

 من وجهة نظرهن. 

 المجموعة التجريبية لما تعلمنه طالباتقة الذكر من خالل إجابات الساب وتتجلى الفوارق     

 فقاريات بناء على العمود الفقاري التصنيف كتقسيم الحيوانات إلى فقاريات والوحدة  في

وليس مكان المعيشة، فقالت الطالبة )ر. ع( إحدى طالبات المستوى الممتاز العالي في 

  :المجموعة التجريبية

م ألننا تعلمنا فيها وحدة التصنيف للحيوانات إلى فقاريات وال فقاريات عن " أحب حصة العلو 

 طريق الحاسوب"

ت الطالبة )ت. ح( في المستوى الممتاز مجموعات الحيوانات الالفقارية وهي كما عدد 

الرخويات ومجموعات المفصليات ومنها القشريات والعناكب، وسعادتها بمهارات العمل 

 الجماعي. 

لوم ممتعة نتعلم منها عن الالفقاريات كالرخويات والقشريات والعناكب عن طريق " حصة الع

 الحاسوب وأوراق العمل وتقسمنا إلى مجموعات" 
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أي أنها عددت مجموعات الالفقاريات، وعند سؤالها عن إعطاء أمثلة عليها قالت      

وربطت  ء لإلنسانوالقشريات كالجمبري غذاالعناكب مثل العنكبوت والرخويات كالحلزون، 

بين متعتها في حصة العلوم واستخدام الحاسوب فيها والعمل الجماعي، وكأن الحاسوب 

والعمل التعاوني وسيلتان لجعل تعلم العلوم ممتعا ، وبالتالي وجود اتجاه إيجابي نحو مادة 

 العلوم. 

 :وتحدثت الطالبة )ل. ا( إحدى طالبات المستوى الجيد جدا  قائلة

 ستمتع عندما أتعلم عن الحيوانات باللعب على الحاسوب" " جميلة وا

 وحددت الطالبة )ر. ط( إحدى طالبات المستوى الجيد لعبة الحاسوب التي أحبتها فقالت 

" ممتعة حصة العلوم عندما تحضر المعلمة الحاسوب عليه ألعاب عن الحيوانات ونلعب 

 المليونير"

موعة ردت بتصنيفها للحلزون ضمن المجموعة في حين أن الطالبة )س. ع( في نفس المج  

 الالفقارية الصحيحة وهي الرخويات، ومتعتها بلعبة الحاسوب الخاصة به فقالت 

" أما أنا يا معلمتي بحس حصة العلوم ممتعة لما تحضري الحاسوب ونلعب األلعاب المسلية 

 عن الالفقاريات كالرخويات وجسم الحلزون نركبه" 

  :ي نفس مجموعتها الطالبة )إ. ع( فقالتوأكدت على حديثها ف

 " لوم وتجيب الحاسوب بحصتها ونلعب" أنا بحب المعلمة لما تشرح شوي شوي بحصة الع

حتى أن طالبات المستوى المقبول والضعيف ذكرن الحاسوب وتحدثن بحماس  عن      

 ع( ألعابه التي تستخدمها المعلمة لتعلم تصنيف الحيوانات فقالت الطالبة )آ. 
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" حصة العلوم مفضلة عندي نتعلم فيها عن طريق الحاسوب عن الحيوانات تحضره المعلمة 

 وتخرجنا نلعب عليه، ولو الكواكب كمان نتعلم عنها بنفس الطريقة"

في حين لم تذكر طالبات المجموعة الضابطة الحاسوب بالطريقة ذاتها، وأكدن على     

صة العلوم جيدة، فقالت الطالبة )ش. ن( أسباب أخرى غير الحاسوب لشعورهن بأن ح

 إحدى طالبات المستوى الممتاز العالي

 " بحس العلوم فيها معلومات مفيدة ما كنت فاهمها"

 ، ولم تعقب أي طالبة في مجموعتها على حديثها.حتى أنها لم توضح هذه المعلومات 

للتصنيف استخدمت فيه وذكرت الطالبة )ب. ع( إحدى طالبات المستوى الممتاز درسا  سابقا  

 :المعلمة الحاسوب وهو درس أجزاء األذن قائلة

" بحب حصة العلوم اكتشفنا فيها عن األذن واستغربت أن األذن من الخارج صغيرة ومن 

 الداخل كبيرة ولها أجزاء"

 إحدى طالبات المستوى الجيد جدا : فقالت الطالبة )س. ج(

 اء كثيرة عن جسم اإلنسان وحياته"  " بحب حصة العلوم ألن معلمتي تعلمني أشي

ودون تخصيص أو توضيح لهذه األشياء الكثيرة المتعلقة بجسم اإلنسان، قالت الطالبة )ر. 

 :ع( إحدى طالبات المستوى الجيد

" بحب حصة العلوم المعلمة تعطينا معلومات مفيدة" وعندما سألت المعلمة عن هذه 

  :( في نفس المجموعةالمعلومات المفيدة أجابت الطالبة )ك. ع
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"حصة العلوم منيحة نقرأ الدرس فيها ونلعب توزع بطاقات علينا المعلمة" ولم تجب على 

 سؤال المعلمة "عن ماذا كانت البطاقات".

  :وقالت الطالبة )ح. ت( إحدى طالبات المستوى الضعيف

 ات""أنا بحب حصة العلوم تعلمنا فيها كيف نحافظ على العين، وما نضرب الحيوان

هل تعلم العلوم ضروري، ولماذا؟( تحليل سؤال المقابلة الثالث )واتضح من نتائج      

 المعنى  المشترك اآلتي:

ألنها مادة أساسية، وتتعلم فيها الطالبات مواضيع كثيرة ضرورية ضرورة تعلم العلوم  ثالثا :

ات إلى فقارية وال بحياتنا كأجزاء جسم اإلنسان وكيفية المحافظة عليها، وتصنيف الحيوان

فقارية والكواكب ووسائل االتصال، والنظام البيئي والعالقات الحيوية، وأهمية الضوء للكائنات 

الحية، وأجزاء النبات وطريقة تعلم العلوم المختلفة عن المواد األخرى كاللغة العربية والتربية 

 الوطنية وغيرها. 

ابات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة النسب المئوية إلج( 8ويبين الجدول رقم )     

 لألسباب المذكورة أعاله.  على سؤال المقابلة الثالث عن ضرورة تعلم العلوم
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 8جدول 

المجموعة التجريبية والضابطة على سؤال المقابلة الثالث إلجابات طالبات المئوية  النسب

 عن ضرورة تعلم العلوم

العلوم  السبب

مادة 

 أساسية

ا أشياء ومواضيع ضرورية نتعلم فيه

كثيرة كجسم اإلنسان والتصنيف 

والكواكب ووسائل االتصال والنظام 

 البيئي والضوء والنبات

نتعلم فيها 

بطريقة 

مختلفة عن 

 مواد أخرى 

 %47 %83 %40 المجموعة التجريبية

 %32 %78 %88 المجموعة الضابطة

   

لمئوية لسبب ضرورة تعلم العلوم عند وجود اختالف في النسبة ا (8) يتضح من الجدول     

المجموعتين التجريبية والضابطة، إذ أكدت طالبات المجموعة التجريبية على المواضيع التي 

%( أكثر من كونها 47%(، وطريقة تعلمهن لها بنسبة )83تتعلمها في حصة العلوم بنسبة )

 %(.40) مادة أساسية بنسبة

نيف الحيوانات إلى فقاريات والفقاريات، فقالت عدة كتصمواضيع وذكرت الطالبات       

 الطالبة )ر. ط( أحدى طالبات المستوى الجيد: 

" العلوم ضروري نتعلمها ألن العلماء يكتشفون أشياء، والمعلمة تعلمنا عنها مثل تصنيف 

 الحيوانات إلى فقاريات والفقاريات"

 لت: أما الطالبة )ت. س( أحدى طالبات المستوى الممتاز قا     
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" تعلمنا بالعلوم أشياء لم نتعلمها بمواد أخرى مثل درس الفقاريات والالفقاريات تعلمناه في 

 العلوم فق " 

وأكدت بحماس الطالبة )ز. أ( أحدى طالبات المستوى الممتاز العالي على طريقة التعلم     

 س قائلة:أخرى غير التصنيف كترتيب الكواكب حسب بعدها عن الشم واضيعفي العلوم، وم

" حصة العلوم مفيدة جدا  وفيها دروس غير، فدرس الكواكب لما أخذناه بالوطنية تعلمنا 

 ا من األقرب إلى األبعد عن الشمسأسماءها بس، أما في العلوم أخذنا أسماءها، وترتيبه

 وأنواع الكواكب"

رى في طالبات المستوى الجيد جدا  مواضيع أخ في حين وضحت الطالبة )ن. م( إحدى    

 أهمية العمود الفقاري في الحركة والشكل العام لجسم الكائن الحي: وحدة التصنيف ك

" نعم ضروري العلوم تعلمنا بس في العلوم عن الحيوانات الفقارية والالفقارية، وأخذنا عن 

 أهمية العمود الفقاري للحركة والجسم، ومعلومات كثيرة عن الحيوانات وأشياء أخرى" 

واضيع التي تعلمتها في وحدة )آ. ع( أحدى طالبات المستوى المقبول بينت الم أما الطالبة

أثر بعض الالفقاريات على اإلنسان، فمنها الضار ومنها المفيد كدودة األرض التصنيف ك

 : مفيدة، والبعوضة من الحشرات الضارة تسبب األمراض

ا مفيد مثل الديدان " تعلمت بالعلوم بس عن الحيوانات وأن هناك بعضها ضار، وبعضه

 والحشرات"

وأكدت الطالبة )ف. م( على ضرورة تعلم العلوم، ومعرفتها لكيفية استفادة اإلنسان من بعض 

 الحيوانات كالزواحف لصناعة الحقائب: 
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" نعم ضروري العلوم تعلمنا فيها عن الحيوانات وكيف نستفيد منها فالتماسيح نصنع الحقائب 

  من جلودها"        

مجموعة الضابطة أكدن على أنها مادة أساسية بشكل تلقائي كباقي بينما طالبات ال     

الطالبات بشكل جيد تشرح لكن لم هن موضوعات جديدة، لمالمواد التي يتعلمنها، فالعلوم تع

وامتازت إجاباتهن بالعمومية، فقالت الطالبة عن التصنيف ومجموعات الحيوانات،  ما تعلمنه

   :ات المستوى الممتاز العالي)ش. ن( إحدى طالب

 " العلوم تعلمنا أشياء ما تعلمناها ولما نكبر الزم يكون فيه علوم، عشان نعرف ونتعلم أكثر" 

  :وقالت الطالبة )ب. ع( أحدى طالبات المستوى الممتاز    

 " ضروري العلوم عشان لما نكبر نبقى عارفين موضوعات كثيرة" 

ت الكثيرة لم تذكر هذه الدروس وال حتى التصنيف من وعند سؤالها عن هذه الموضوعا

 ضمنها، وإنما ذكرت فق  مواضيع كثيرة.

 وقالت الطالبة )ل. ت( إحدى طالبات المستوى الجيد جدا : 

" حصة العلوم مفيدة فيها عن حياة اإلنسان والجو والحاسوب ولما يسألك أي حد تجاوبيه 

 عنها مثل الجو" 

 إحدى طالبات المستوى المقبول قائلة:وتحدثت الطالبة )آ. ح( 

" الزم نتعلم علوم عشان نتعلم أشياء عن الكون وعن النظافة وعن االهتمام بالنفس وتنظيف 

 اإلنسان ونعتني بحالنا" 
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%( من طالبات المجموعة الضابطة وضحت 88( أن )8يتضح من الجدول رقم )      

كونها لتعلم مواضيع متعددة بنسبة  ضرورة تعلم العلوم لكونها مادة أساسية أكثر من

%(، وحتى عند ذكرهن للمواضيع التي 32%(، وبطريقة مختلفة عن مواد أخرى بنسبة )78)

تعلمتها في العلوم ال توضح هذه الدروس أو المعلومات التي استفادتها عنها، وإنما يكون 

 ستوى الممتازالممتاز العالي والمالحديث بشكل عام دون تخصيص حتى طالبات المستوى 

في حين كانت إجابات طالبات المجموعة التجريبية بما فيهن طالبات المستوى المقبول 

التي تعلمنها في العلوم، وبالذات والضعيف أكثر تخصيصا  وتفصيال  في سرد المواضيع 

صنيف الحيوانات إلى فقاريات والفقاريات، وأمثلة على المجموعات الالفقارية وحدة ت

، وأثر بعضها كالديدان والحشرات والزواحف على اإلنسان، وطريقة استفادة والالفقارية

اإلنسان منها كالمحار والحلزون والجمبري، وكذلك تحدثت الطالبات عن طريقة تعلم العلوم 

 المختلفة عن بقية المواد. 

سؤال المقابلة الطالبات على ويتضح ما سبق بشكل أكبر من خالل تحليل إجابات      

معنى في ال بع )ما هي األمور أو الوسائل التي من الممكن أن تجعل حصة العلوم جيدة؟(الرا

 اآلتي:  المشترك
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لأللعاب والفيديوهات  حصة العلوم من الممكن أن تكون جيدة باستخدام المعلمةرابعا : 

والصور عن طريق الحاسوب، واألنشطة وأوراق العمل من خالل المجموعات، واأللعاب 

 ة المسلية والممتعة كساعي البريد، والشرح، وأشياء أخرى كالكتاب والسبورة والبطاقات.التربوي

 المجموعة التجريبية والضابطةإلجابات طالبات ( يبين النسب المئوية 9والجدول رقم )     

 . على سؤال المقابلة الرابع عن األمور التي من الممكن أن تجعل حصة العلوم جيدة

  9جدول 

على سؤال المقابلة الرابع مئوية إلجابات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة ال النسب

 األمور التي من الممكن أن تجعل حصة العلوم جيدةعن 

األلعاب  األمور

والفيديوهات 

والصور عن 

طريق 

 الحاسوب

األنشطة 

وأوراق العمل 

من خالل 

 المجموعات

األلعاب 

التربوية 

المسلية 

 والممتعة

شرح 

 ةالمعلم

أشياء أخرى 

كالكتاب 

والسبورة 

 والبطاقات

المجموعة 

 التجريبية

80% 50% 37% 23% 20% 

المجموعة 

 الضابطة

65% 47% 41% 50% 38% 

 

( تفاوتا  بين المجموعتين التجريبية والضابطة في النسب المئوية 9يبين الجدول رقم )    

ة نظر الطالبات، فطالبات لألمور التي من  الممكن أن تجعل حصة العلوم جيدة من وجه
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 %(50%(، ثم المجموعات )80بنسبة )المجموعة التجريبية كانت النسبة األعلى للحاسوب 

%(، واألقل للوسائل التقليدية بنسبة 23%( ثم شرح المعلمة )37ثم األلعاب التربوية )

 %(، في حين كانت النسبة األعلى عند طالبات المجموعة الضابطة للحاسوب بنسبة20)

ثم ألنها الطريقة التي اعتمدتها المعلمة لتعليمهن  %(50%(، ثم شرح المعلمة )65)

التي استخدمتها المعلمة في دروس سابقة %( 41%(، ثم األلعاب التربوية )47المجموعات )

%( التي استخدمتها المعلمة في شرح وحدة 38) وأخيرا  الوسائل التقليديةلوحدة التصنيف، 

 التصنيف.

إال أن االختالف كان بينا  في كان األعلى نسبة عند المجموعتين،  ن الحاسوب ورغم أ   

طريقة وصف الطالبات لكيفية استخدام الحاسوب لجعل حصة العلوم جيدة، ففضلت طالبات 

وركزت بشكل كبير على الحديث عن كيفية استخدام الحاسوب، المجموعات التجريبية 

ذكرت ألعاب الحاسوب، في حين أن طالبات المجموعة األلعاب، فحوالي ثلثي عدد الطالبات 

( 34وبلغ عددهن أربع طالبات من أصل )م تذكر ألعاب الحاسوب إال نادرا ، الضابطة ل

 طالبة، وإنما ذكرت أغلبهن الصور والفيديو وأشياء على الحاسوب. 

ت ونالحظ ذلك من خالل إجابات الطالبات، فقالت الطالبة )ب. ا( إحدى طالبا     

 المستوى الممتاز العالي للمجموعة التجريبية:

" حصة العلوم ممتعة وجميلة ورائعة وكانت تجربة جيدة عندما أحضرت المعلمة الحاسوب 

 وعليه ألعاب نستمتع بها ونستفيد منها" 

 وكذلك تحدثت الطالبة )ر. ي( إحدى طالبات المستوى الممتاز للمجموعة التجريبية: 
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ومفيدة وال أحب أن تخلص بسرعة تقسمنا المعلمة مجموعات وتعطينا " حصة العلوم جميلة 

 اوراق عمل خارجية نحلها ونكتشف من األسرع وتعلمنا عن طريق الحاسوب" 

 وأضافت الطالبة )ر. م( إحدى طالبات المستوى الجيد جدا  للمجموعة التجريبية:  

رف على التصنيف لنتعلم األشياء " نلعب بالحاسوب األلعاب المفيدة تعلمنا وتساعدنا في التع

 المفيدة وتصبح الحصة جيدة وممتعة، ونستفيد أشياء جديدة عن التصنيف"

وخصصت الحديث الطالبة )إ. ع(  إحدى طالبات المستوى الجيد للمجموعة التجريبية ذاكرة 

 :األلعاب التي لعبتها في وحدة التصنيف

لصور ومن سيربح المليون على " نتعلم في العلوم كيف نصنف الحيوانات ونركب ا

 الحاسوب" 

التحديد لطريقة  في حين نالحظ من حديث أغلب طالبات المجموعة الضابطة عدم    

تي استخدمت فيها واالكتفاء بذكر الدروس السابقة لوحدة التصنيف ال استخدام الحاسوب

لبيئي كتركيب أجزاء العين واألذن والصوت والضوضاء والنظام االمعلمة الحاسوب، 

 :والعالقات الحيوية، فقالت الطالبة )ل. م( إحدى طالبات المستوى الممتاز

 " بحب المعلمة تجيب الحاسوب، ونفهم منه ونتعلم عن الضوضاء" 

  :وتحدثت الطالبة )ر. م( إحدى طالبات المستوى الجيد جدا  

لتعلم عن " حصة العلوم منيحة لما المعلمة تصير تفهمنا ولو نستخدم الحاسوب أحسن ل

 العالقات الحيوية" 

  :وأضافت الطالبة )و. ن( أحدى طالبات المستوى الجيد قائلة
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" الحاسوب نتعلم من الصور عليه، والتلفزيون يعرض صور وفيديو عن التصنيف حسب 

 صفاتها المشتركة" 

 :وتحدثت الطالبة )أ. م( إحدى طالبات المستوى الضعيف قائلة   

 ئل والبنات يحلوها وتجيب الحاسوب تصبح حصة العلوم أحسن" " تكتب لنا المعلمة مسا

وتابعت الباحثة تحليل باقي أسئلة المقابلة، واتضح من خالل تحليل السؤال الخامس      

وجود  )تكلمي عن مواضيع أو دروس العلوم التي من الضروري استخدام الحاسوب لتعلمها؟(

 والتجريبية وهو كاآلتي: موضوع مشترك بين المجموعات البؤرية الضابطة

 

لتعلم الدروس التي ال نستطيع خامسا : من الضروري استخدام الحاسوب في حصة العلوم 

رؤيتها بالعين المجردة كأجزاء األذن الداخلية وأجزاء العين، أو التي ال نستطيع الوصول 

ات خاصة إليها كالكواكب أو الهياكل العظمية للحيوانات، أو تعلم دروس تصنيف الحيوان

التي ال نعرفها، أو للتعلم عن طريق اللعب والتسلية، أو لتعلم الدروس التي تكون صورها 

 غير واضحة أو مفهومة، أو أسباب أخرى كتعلم معلومات جديدة لم تمر معنا من قبل. 

على ( النسب المئوية إلجابات المجموعة التجريبية والضابطة 10ويوضح الجدول رقم )     

الدروس أو المواضيع التي من الضروري استخدام الحاسوب ابلة الخامس عن سؤال المق

 .لتعلمها

 10جدول 

النسب المئوية إلجابات المجموعة التجريبية والضابطة على سؤال المقابلة الخامس عن 

 الدروس أو المواضيع التي من الضروري استخدام الحاسوب لتعلمها
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المجموعة  المجموعة 

 التجريبية

ة المجموع

 دروس العلوم التي من الضروري استخدام الحاسوب لتعلمها الضابطة 

تعلم الدروس والمواضيع التي ال نستطيع رؤيتها بالعين المجردة كأجزاء 

 األذن الداخلية وأجزاء العين

30% 30% 

 %43 %33 تعلم الدروس عن األشياء التي ال نستطيع الوصول إليها كالكواكب

 %41 %67 لحيوانات خاصة التي ال نعرفها لنرى هياكلها العظميةتعلم دروس تصنيف ا

 %32 %13 للتعلم عن طريق اللعب والتسلية

 %26 %23 لتعلم الدروس التي تكون صورها غير واضحة أو مفهومة

 %0 %6 أسباب أخرى كتعلم معلومات جديدة لم تمر معنا من قبل

 

عند المجموعة التجريبية كانت لصالح  ( أن أعلى النسب10يتضح من الجدول رقم )     

%(، في حين كانت 67ضرورة استخدام الحاسوب لتعلم دروس تصنيف الحيوانات بنسبة )

النسبة األعلى عند المجموعة الضابطة لصالح ضرورة استخدام الحاسوب لتعلم الدروس عن 

كبير من %(، ويتجلى هذا بشكل 44األشياء التي ال نستطيع الوصول إليها كالكواكب )

الطالبة )ل. م( إحدى طالبات المستوى الممتاز العالي للمجموعة  تحدثتإجابات الطالبات، ف

 وانات الالفقارية كدودة اإلسكارسمعيشة بعض الحيموضحة تعلمها عن مكان التجريبية 

  وأثرها على جسم اإلنسان: 
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موعة الرخويات " ضروري نستخدم الحاسوب لنتعلم عن األذن، والتصنيف للحيوانات كمج

ومجموعة الديدان فمنها ما يعي  في جسم اإلنسان مثل دودة اإلسكارس تعي  في األمعاء 

 الدقيقة لإلنسان، ونراها على الحاسوب" 

شارحة أهمية ع( إحدى طالبات المستوى الممتاز وأكدت على ما سبق الطالبة )ر.      

وانات الكبير مما الفقارية، وعدد الحيالعمود الفقاري، ووجود هيكل عظمي داخلي للحيوانات 

ألهمية تصنيف الحيوانات في مجموعات، واستخدام الحاسوب لرؤية يدل على تعلمها 

 الهياكل العظمية للحيوانات.

" ضروري الحاسوب لتعلم التصنيف، فنحن ال نرى العمود الفقاري، وال نعرف كم عدد 

من الداخل لذلك ضروري الحاسوب  الحيوانات، وهياكلها العظمية، وال نعرف أجسادنا

 لرؤيتها"

الفروقات بين  تعلمها عن وأضافت الطالبة )ر. م( إحدى طالبات المستوى الجيد جدا  مبينة

 .الكائنات الحية كالنباتات والحيوانات والجمادات

تعرف على الفقاريات والالفقاريات  وللالحاسوب لنتعلم عن وحدة التصنيف،  " ضروري 

 لكائنات الحية كالحيوانات والنباتات والجمادات"والفرق بين ا

الطالبة )س. ع( إحدى طالبات المستوى الجيد سببا  آخر لضرورة استخدام ووضحت 

   :الحاسوب فقالت

" ضروري الحاسوب نستخدمه لنتعلم عن الكواكب ألن صورها في الكتاب صغيرة وعندما 

 ر عنها" نراها على الحاسوب تكون أوضح ونتعلم معلومات أكث
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وأعادت التأكيد على ضرورة الحاسوب لمعرفة ورؤية الحيوانات الفقارية والالفقارية لعدم     

  :وضوح صورها بالكتاب، فقالت الطالبة )ر. ع( إحدى طالبات المستوى الجيد

" ضروري الحاسوب لنتعلم عن التصنيف إلى فقاريات والفقاريات، ألنه عن طريقه كانت 

 أوضح من الكتاب"

  :وأضافت الطالبة)أ. م( إحدى طالبات المستوى المقبول

" نعم ضروري الحاسوب تشرح عنه المعلمة الدروس المهمة ونلعب ألعاب مسلية عن 

 الدروس مثل التصنيف والضوء" 

 :وتحدثت الطالبة )ع. ع( إحدى طالبات المستوى الضعيف قائلة

اسوب وتعلمنا عنه درس تصنيف " نعم ضروري الحاسوب ألنه تعلمنا كيف نلعب على الح

 الحيوانات"

يتجلى بشكل كبير تركيز أغلب طالبات المجموعة التجريبية على ضرورة الحاسوب      

لتعلم دروس وحدة التصنيف، والحظت الباحثة ذلك أيضا  من خالل مشاهداتها الصفية 

لم يكن لمجرد ، فاستخدام الحاسوب فيها بات عند استخدامها لوحدة التصنيفلتفاعل الطال

و صور باإلضافة عرض صور أو فيديو، وإنما حتى عندما كانت المعلمة تستخدم فيديو أ

 ن هناك مهام تعليمية، وأوراق عملكا SEED)) برنامجالمصممة وفق إلى وحدة التصنيف 

 وأنشطة تنفذ بشكل تعاوني تندمج فيها الطالبات.     

لضابطة للدروس السابقة التي استخدمت فيها ونرى بالمقابل ذكر طالبات المجموعة ا     

المعلمة الحاسوب كدرس العين واألذن، وذكر التصنيف دون شرح ما تعلمته عنه، أو حتى 
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مة ألسئلة إضافية خالل أمثلة على مجموعات الفقاريات والالفقاريات، رغم طرح المعل

أغلب الطالبات على  تركيز كانسترجاع ما تعلمنه عن وحدة التصنيف، و مقابلتهن محاولة ا

وهذا يعبر عن رغبتهن في التعلم عن الكواكب لكواكب وهو التالي لوحدة التصنيف، درس ا

عن طريق الحاسوب خاصة أن صورها غير واضحة بشكل كاف  في الكتاب، فقالت الطالبة 

  :)م. ع( إحدى طالبات المستوى الممتاز العالي

 ديو وصور" " ضروري الحاسوب لنتعلم عن الحيوانات بفي

وأضافت الطالبة )ل. م( إحدى طالبات المستوى الممتاز العالي بعد استماعها من إحدى 

 ، فقالت:طالبات المجموعة التجريبية عما تعلمنه في وحدة التصنيف

، ضروري الحاسوب لنتعلم عن الطيور (أ)" معلمتي خلينا نتعلم عن التصنيف مثل رابع 

 كيف نركب أجزاءها" 

  :البة )ش. ر( إحدى طالبات المستوى الممتاز قائلةوتحدثت الط

 " ضروري الحاسوب لرؤية الكواكب وتشرح عنها المعلمة بفيديوهات"

  : وقالت الطالبة )ف. س( إحدى طالبات المستوى الجيد جدا  

" ضروري الحاسوب لنرى فيديو عن السلسلة الغذائية وأهمية الضوء والحيوانات تعي  على 

 "البر واليابسة

عن تعلم لوذكرت الطالبة )م. ح( إحدى طالبات المستوى الجيد ضرورة الحاسوب ل

  الحيوانات، فقالت:

 " ضروري تحضر المعلمة الحاسوب، ونرى ألعاب وفيديوهات وصور حيوانات" 
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عن ضرورة الحاسوب للتعلم عن وتحدثت الطالبة )ف. غ( إحدى طالبات المستوى المقبول 

  يف كاألذن : مواضيع أخرى غير التصن

" ضروري الحاسوب ألنه تعلمنا منه عن األذن لنرى أجزاء األذن بفيديو عن الطبلة وكمان 

 صور"

والحظت الباحثة رغبة العديد من طالبات المجموعة الضابطة بعد سماعهن من طالبات     

 ففي كل لتصنيف أن يتعلمن بالطريقة نفسهاالمجموعة التجريبية عما تعلمنه في وحدة ا

المعلمة إحضار الحاسوب للعب عليه والتعلم حصة علوم كانت الطالبات تتجمع وتطلب من 

عن التصنيف مثل رابع )أ( فتجيب المعلمة سأفعل في الوقت المناسب، لذلك قامت الباحثة 

بعد انتهاء دراسة وحدة التصنيف كاملة بإعطاء حصتين إضافيتين لطالبات المجموعة 

التصنيف، ووزعت قرص مدمج على كل طالبة مخزن عليه الضابطة عرضت فيه وحدة 

ه أيضا  في البيت  لتتمكن الطالبات من استخدام الفالش باستخدام برمجيةوحدة التصنيف 

سبب التأخر في إال أن الوقت لم يسمح بذلك باء حصصا  أخرى للطالبات، عطوكانت تود إ 

شكل  أكبر الرغبة الكبيرة عند فترة االمتحانات الفصلية، واتضحت بالمنهاج الدراسي، و 

طالبات المجموعة الضابطة في استخدام الحاسوب لتعلم وحدة التصنيف من خالل تحليل 

إجاباتهن على السؤال السادس )تكلمي عن الطرق أو الوسائل أو األشياء التي من الممكن 

وجود أن تستخدمها المعلمة لتسهيل تعلمكن لوحدة تصنيف الحيوانات؟( ، وتوصلت إلى 

 موضوع مشترك بين طالبات المجموعة التجريبية الضابطة كاآلتي:
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 مثل الشرحسادسا : يمكن أن تستخدم المعلمة لتسهيل تعلم وحدة التصنيف طرقا  ووسائل 

والصور والفيديوهات واأللعاب من خالل الحاسوب، والعمل في مجموعات، وأوراق العمل 

سائل وطرقا  أخرى مثل الكتاب و يسية والمجسمات، و واألسئلة، والبطاقات واللوحات المغناط

 والسبورة.

لمجموعتين التجريبية إلجابات طالبات االنسب المئوية  (11ويوضح الجدول رقم )      

عن الطرق أو الوسائل أو األشياء التي من  اباتهن على سؤال المقابلة السادسوالضابطة إلج

 تعلم وحدة تصنيف الحيوانات.الممكن استخدامها من قبل المعلمة لتسهيل 
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 11جدول 

النسب المئوية إلجابات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على سؤال المقابلة 

السادس عن الطرق أو الوسائل أو األشياء التي من الممكن استخدامها من قبل المعلمة 

 الكائنات الحيةلتسهيل تعلم وحدة تصنيف 

الطرق او 

الوسائل التي من 

ممكن ال

استخدامها لتعلم 

وحدة تصنيف 

 الحيوانات 

 -أ

 الشرح 

 -ب

الحاسوب 

من خالل 

الفيديو 

والصور 

 واأللعاب 

  -ج

العمل في 

 مجموعات 

أوراق  -د

العمل 

 واألسئلة 

 -ه

البطاقات 

واللوحات 

المغناطيسية 

 والمجسمات 

 -و

وسائل 

أخرى 

مثل 

الكتاب 

 والسبورة

المجموعة 

 التجريبية

20% 70% 33% 23% 27% 3% 

المجموعة 

 الضابطة

24% 80% 3% 6% 12% 38% 

 

( أن النسب األعلى عند التجريبية 13يتجلى بشكل واضح من خالل الجدول رقم )     

والعمل في  %(، والذي تم استخدامه فعليا  لتعليم وحدة التصنيف،70كانت للحاسوب بنسبة )

اتبعتها الباحثة لتعليم وحدة استراتيجية التدريس التي %( وهو 33مجموعات بنسبة )

التصنيف مع توظيفها ألوراق العمل والمجسمات باإلضافة إلى الشرح، في حين كان الرجوع 
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الواجب البيتي، وتتبع سير الوحدة، مما قد يكون أحد للكتاب للتأكيد على المعلومة وإعطاء 

 المتدنية له لدى الطالبات. تهنسبأسباب 

%( رغم عدم 80كانت النسبة األعلى لصالح الحاسوب )أما المجموعة الضابطة ف    

قد يكون مميزا  خاصة أنهن  (أ)استخدامه، وقد يعزى ذلك لشعور الطالبات بأن صف رابع 

في مرحلة أساسية دنيا وللتعزيز أثر كبير عليهن، واعتقادهن أن طالبات المجموعة التجريبية 

دة التصنيف هو لتميزهن أو نوع من عندما كن يخبرهن عما يتعلمنه ويفعلنه في حصص وح

التعزيز الخاص بهن، وخاصة فيما يخص ألعاب وحدة التصنيف، باإلضافة إلى استخدام 

المعلمة للحاسوب لتعلم دروس سابقة عن أجزاء األذن والعين والضوء والعالقات الحيوية 

الوسائل األخرى %(، و 24والضوء والبيئة، وفي الوقت ذاته نلحظ نسبا  عالية لشرح المعلمة )

%(، وهي الوسائل التي استخدمتها المعلمة في طريقة تدريسها 38) كالكتاب والسبورة بنسبة

 . وحدة تصنيف الكائنات الحية التقليدية لطالبات المجموعة الضابطة

ومن األمثلة على أقوال طالبات المجموعة التجريبية ما قالته الطالبة )ا. أ( إحدى طالبات 

  :ز العاليمستوى الممتا

" ممكن تقسمنا المعلمة مجموعات وتقسم العمل علينا ونعمل معا  عن طريق لوحات 

 الحيوانات المغناطيسية وأوراق العمل" 

يتضح من إجابتها طريقة التعلم التعاوني التي كانت تستخدمها المعلمة من توزيع     

التقييم التي تشمل تقييما  لكل لألدوار على أفراد المجموعة، وتقييم للمجموعة من خالل لوحة 

طالبة، ثم احتساب نقاط المجموعة من مجموع طالبات المجموعة معا ، وأوراق العمل 
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المطلوب اإلجابة عليها، مع استخدام وسائل محسوسة كالمجسمات وصور الحيوانات الملونة 

ها تكليفو إعطاء كل مجموعة عددا  من الصور والمجسمات للحيوانات و المغناطيسية، 

ف، وعرض بتصنيفها بالطريقة التي تراها مناسبة، وكتابتها في الجدول حسب أساس التصني

الخاصة  الفالش التصنيف المصممة باستخدام برمجية وحدةعمل المجموعات، ثم عرض 

وهو الدرس الثاني في الوحدة بعنوان الفقاريات والالفقاريات، أوال  كمقدمة بلعبة بهذا الدرس، 

ليه في تصنيف الحيوانات، ثم الفقاري الكتشاف األساس الحديث المعتمد ع تركيب العمود

تعيين العمود الفقاري للحيوان الظاهرة لعمود الفقاري لعدد من الحيوانات، ولعبة عرض ا

 صورته.

في حين ال نلحظ هذا الوصف الدقيق والتدرج بالخطوات عند طالبات المجموعة      

  :)ي. ا( إحدى طالبات المستوى الممتاز الضابطة فمثال  قالت الطالبة

" ممكن نتعلم عن الحيوانات عن طريق رحلة، وإذا ما قدرت المدرسة تعمل رحلة، نلعب لعبة 

على الحاسوب، أو لعبة بالصف نصنف الحيوانات، نحضر مجسمات أو صور حيوانات 

 ونصفها على الدرج ونعلق الصور على السبورة" 

يقة تنفيذ النشاط المذكور حرفيا  كما ورد في الكتاب، إذ أحضرت يتبين من إجابتها طر     

 دراج، أي وزعتها على كل الطالباتالمعلمة صور ومجسمات حيوانات ووضعتها على األ

وكل طالبة صنفتها إلى فقارية وال فقارية، ووضعتها في العمود المناسب في الجدول المرسوم 

 على السبورة. 
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التعميم دون التحديد والتفصيل لطريقة استخدام الحاسوب مع باقي  ويتكرر األمر ذاته من   

طالبات المجموعة الضابطة بمختلف المستويات، فقالت الطالبة )س. ج( إحدى طالبات 

  :المستوى الجيد جدا  

 " تستخدم الحاسوب لنشوف فيديو عن الحيوانات ونستفيد منها" 

  :الجيد قائلةوتحدثت الطالبة )و. ن( إحدى طالبات المستوى 

"تستخدم المعلمة صور ومجسمات وتعرض لنا فيديوهات عن الحيوانات المفترسة والفقاريات 

 والالفقاريات والدلفين والخفاش"

نستدل من كالمها عدم تصنيفها للدلفين والخفاش في أي مجموعة، وإنما سردها لمفاهيم      

خلطت بينها، ولم تتمكن من معرفة  مرت معها في وحدة العالقات الحيوية، والتصنيف، وقد

، وما هي الصور التي تريد المجموعة الفقارية التي ينتميان إليها عند سؤال المعلمة عنهما

علم عن الفقاريات، وما عتقد أنه من المناسب استخدامه للتوما طبيعة الفيديو التي ترؤيتها، 

 فيديو.هي خصائص الالفقاريات والفقاريات الذي تريد تعلمها من ال

  :وكذلك األمر بالنسبة لطالبات المستوى المقبول والضعيف، فقالت الطالبة )م. س(    

" الحاسوب نستخدمه، لما يكون الدرس ال نعرف شيئا  عنه، فنتعلم أشياء عن الحيوانات 

 بالفيديو والصور والكتاب" 

 " وعند سؤال المعلمة لها " ما هي هذه األشياء، وصور أية حيوانات؟    

 "لنتعلم عن العمود الفقاري" :ترددت في اإلجابة، فعلقت الطالبة )ت. ج( في نفس المجموعة

 فسألتها المعلمة "وما هو العمود الفقاري، وكيف نتعلم عنه باستخدام الحاسوب؟"
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عقبت المعلمة قائلة: "وما رأيك لو أحضرت مجسما  للعمود الفقاري كبديل فلم تجب، و 

 للحاسوب؟"

" بصير، وبصير كمان كتابة عنه على  : الطالبة )ح. ت( في نفس المجموعةأجابت    

 السبورة، أو صور أو فيديو"

 أي أنها ذكرت كل الطرق مرة أخرى دون تحديد، أو شرح لطريقة استخدام أي منها.

نستخلص من كل ما سبق أن طالبات المجموعة التجريبية كن أكثر تفصيال  فيما يخص    

التصنيف كأهميته، وأساس ن مواضيع عن علملوم، ألنه من خالله ترة تعلم العضرو 

التصنيف الحديث بناء على العمود الفقاري، وذكر أمثلة على مجموعات الحيوانات الالفقارية 

 نها المفيد كدودة األرض والجمبري والفقارية وفوائدها وخصائصها، وأثرها على اإلنسان، فم

حشرات كالبعوضة وطريقة تعلم العلوم المختلفة عن باقي ومنها الضار كدودة اإلسكارس، وال

المواد، وتعلمها باستخدام الحاسوب الذي أكدن على ضرورته لتعلم دروس تصنيف 

 ون والنحلة والعمل الجماعي سويا  تركيب أجزاء الحلز كالحيوانات من خالل ألعاب الحاسوب 

ى الفيديوهات عن العمود الفقاري وأوراق العمل الشيقة التي تشعرهن بالحماس، باإلضافة إل

لحيوانات مختلفة، وعن الديدان فمنها المفيد، وكذلك مجسمات وصور الحيوانات الملونة 

 المغناطيسية.

وعلى النقيض مما سبق كانت إجابات طالبات المجموعة الضابطة عامة فيما يخص      

ه، ودون تحديد لماهية ضرورة تعلم العلوم، لكونه مادة أساسية دون تفصيل لضرورة تعلم

الدروس التي من الضروري استخدام الحاسوب لتعلمها، والتعبير عن رغبتهن الستخدام 
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الحاسوب للتعلم عن الحيوانات دون بيان لطريقة استخدامه، أو المعلومات أو الدروس التي 

 تود تعلمها عن طريقه.

ال الثالث، والرابع والخامس من تحليل السؤ عند طالبات المجموعة التجريبية تبين كما     

خاصة وحدة التصنيف العلوم تعلم نحو عالي والسادس من أسئلة المقابلة إلى وجود اتجاه 

الضابطة بسبب ارتفاع النسبة المئوية طالبات المجموعة مقارنة بباستخدام الحاسوب عندهن 

المختلفة مها لضرورة تعلمها كونها تشمل مواضيع عدة مهمة بحياة الطالبات، وطريقة تعل

 عن بقية المواد.

 

 سابعا : إضافات أخيرة 

ترغب الطالبات بإضافته، فذكرت عما حللت الباحثة سؤال المقابلة السابع واألخير      

طالبات المجموعة الضابطة أمورا  منها ضرورة استخدام المعلمة لوسائل في حصة العلوم 

لطالبة )ش. ر( إحدى طالبات المستوى وعدم االكتفاء بالكتاب فعلى سبيل المثال ذكرت ا

  ، فقالت: الممتاز ضرورة وجود الوسائل

" أدوات المنزل والنجار لما نصنفهن في مجموعات ضروري يا معلمتي نستخدم مجسمات 

 م  بس نكتبهم على الكتاب"

وقالت الطالبة )ك. م( إحدى طالبات المستوى الممتاز العالي: "األفضل تعمل المدرسة       

 رفة حاسوب بحيث كل طالبة تستخدم الحاسوب" غ

وأكدت الطالبة )م. ح( إحدى طالبات المستوى الجيد جدا  على أهمية الوسائل فقالت: "       

 جسم اإلنسان يستطيع الحركة بالعمود الفقاري كنت أحب أن أرى مجسم له"
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الزم المعلمة مقبول: "إحدى طالبات المستوى ال )أ. م( وتحدثت عن األمر ذاته الطالبة      

 تجيب مجسمات للحيوانات والعمود الفقاري نشوفه مجسم نتعلم عنه أحسن"

أما طالبات المجموعة التجريبية فأكدت على خصوصية العلوم عن باقي المواد بطريقة      

تعلمه خاصة درس تصنيف الحيوانات، واتجاههن اإليجابي نحو المدرسة بقولهن المدرسة 

طرقهن لوسائل تكنولوجية أخرى باإلضافة إلى الحاسوب يمكن استخدامها لتعلم مثل بيتي، وت

 جيد للعلوم كالهاتف النقال. 

نتعلم إحدى طالبات المستوى الممتاز: " فعلى سبيل المثال قالت الطالبة )ر. ع(     

 التصنيف في العلوم ونتعلم بالعلوم أشياء أكثر وبطريقة غير المواد األخرى"

 ثت الطالبة )ف. م( إحدى طالبات المستوى الضعيف قائلة: "المدرسة مثل بيتي" وتحد     

ممكن المعلمة تستخدم في إحدى طالبات المستوى الممتاز: " وقالت الطالبة )ن. م(     

 حصة العلوم البروجكتر وجهاز الهاتف النقال لنرى صور وفيديوهات"

وتكرارا  وبمختلف المستويات على طريقة تعلم إن تأكيد طالبات المجموعة التجريبية مرارا    

س تصنيف الحيوانات، وعدم التأكيد على دروس و در لمختلفة عن باقي المواد وخاصة العلوم ا

الحيوية، وإنما  سابقة علمتها المعلمة عن طريق الحاسوب كاألذن والعين والبيئة والعالقات

لحاسوب وطريقة العمل الجماعي عن وحدة التصنيف وسعادتهن بألعاب اكان أغلب حديثهن 

في تعلمها، وتفاعلهن الكبير بمن فيهن طالبات المستوى المقبول الذي الحظته المعلمة، ففي 

الحصص العادية كن يطلبن اإلذن للخروج من الحصة عدة مرات، في حين لم يقمن بذلك 

  :في حصص التصنيف، حتى أن أحدهن قالت
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خروج، فأجابت المعلمة تستطيعين الذهاب اآلن إذا "معلمتي لما تخلص الحصة أرغب في ال

 مجموعة وتخليني ألعب عندما أعود؟ كنت مضطرة فعلقت الطالبة ما بروح دوري في ال

 فقالت المعلمة نعم سأظل في االستراحة أيضا  لحين عودتك"

 

 ملخص الفصل  4.4

 فرضيات الدراسة به الباحثة لفحص استعرض الفصل الرابع نتائج التحليل الذي قامت     

وتوصلت من خالل تحليل اختبار )ت( إلى وجود فروق في متوس  تحصيل طالبات الصف 

الرابع في وحدة التصنيف لصالح المجموعة التجريبية يعزى لمتغير طريقة التدريس، كما تبين 

ن من نتائج التحليل الكيفي لمقابالت المجموعات البؤرية للضابطة والتجريبية إلى وجود تباي

التجريبية في تعلم وحدة التصنيف   واضح بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح

مما قد يدل على األثر اإليجابي تعلم العلوم باستخدام الحاسوب،  التجاه نحوفيما يتعلق با

تجاه االالطالبات في مجالي التحصيل و على تعلم  (SEED)العلوم تدريس تطوير برنامج ل

 لعلوم باستخدام الحاسوب، وسيتم مناقشة النتائج في الفصل القادم. نحو تعلم ا

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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استخدام برنامج تطوير تدريس العلوم  أثرهدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف     

(SEED) وحدة تصنيف الكائنات الحيةلم طالبات الصف الرابع األساسي على تعل 

 .نة بالطريقة التقليدية في التدريسمقار  Flash)باستخدام برمجية الفالش ) المصممة

لنتائج كما ذكر في الفصل السابق وبعد تطبيق إجراءات الدراسة، وجمع بياناتها وتحليل ا    

سيتم في هذا الفصل مناقشة هذه النتائج، وربطها بالدراسات السابقة، وتقديم أهم ع الراب

 ر الباحثة، وستتضمن مناقشة النتائج محورين هما:  التوصيات من وجهة نظ

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة والفرضية المنبثقة عنه.أوال : 

 ثانيا : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة.

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة.أوال : 

 SEED))برنامج تطوير تدريس العلوم لحالية إلى التأثير اإليجابي لتوصلت الدراسة ا      

عند استخدامه لتعليم وحدة التصنيف عن حصيل طالبات الصف الرابع األساسي على ت

سيرين  طريق الحاسوب، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات عدة منها الدراسة التجريبية ل

(Serin, 2011)  الستخدام التكنولوجيا عن طريق الحاسوب في ظهر فيها األثر اإليجابي

ت في موضوع الشمس والقمر لطلبة ومهارات حل المشكالعلى التحصيل تعليم العلوم 

 الصف الخامس األساسي.

على تحصيل طالب إيجابيا  ( ICT) كما أثرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

   .((Delen, & Bulut, 2011 (PISA) الصف التاسع في التقييم الدولي للطالب
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وفي السياق ذاته لطلبة الصف التاسع في فلسطين تحسن تحصيلهم، ومهارات التفكير       

الناقد لديهم ودافعيتهم لإلنجاز، عند استخدام برامج الحاسوب التعليمية بأسطوانات مدمجة 

 .(2009 في تعليم وحدة الكهرباء المتحركة )الزعانين،

جيا إيجابيا  في سياقات أخرى كالرياضيات، فدراسة كيم وشانج  ذات وأثرت التكنولو      

األثر  بينت  (Kim& Chang, 2010)المنهجية المشابهة لمنهجية الدراسة الحالية 

اإليجابي أللعاب الحاسوب على تحصيل طلبة المدارس في الرياضيات. وظهر ذات األثر 

نوية العامة عليم الرياضيات لطلبة الثااإليجابي أللعاب الحاسوب على التحصيل في سياق ت

فوفقا  لرأي الطالب كانت األلعاب فعالة ألنها جمعت التعلم والمرح في الواليات المتحدة، 

جنبا  إلى جنب، وعرضت الرياضيات في سياق المغامرة واالستكشاف، وشكلت تحديا  

أكثر جاذبية لهم   هاتجعليات، فالطبيعة التعاونية لأللعاب للطالب أثناء تعلم الرياض

(Kebritchi, Hirumi& Bai, 2010.) 

وعلى النقيض للدراسة الحالية لم يتحسن تحصيل طلبة الصف العاشر ذكورا  وإناثا  في      

فلسطين، عند توظيف الحاسوب باستخدام برنامج تعليمي تجاري للتعلم عن الذرة وغيرها من 

ات لديهم في المحافظة على المعلومات، ولم المواضيع الكيميائية، كذلك لم تكن هناك فروق

تظهر فروق في التحصيل تعزى إلى الجنس، مما يدلل على أهمية تطوير البرامج التعليمية 

 من قبل المعلمين والمختصين، وعدم االعتماد على البرامج التعليمية التجارية الجاهزة 

 (.2001)بادي، 

تحصيل طلبة على ثر التكنولوجيا أ (Song& Kang, 2012) ودرس سونغ وكانغ     

من حيث  ، ولكن أيضا  من حيث استخدامهاليس فق  المدارس األساسية والمتوسطة والثانوية 
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وعلى ى الطلبة كمستواهم وقدراتهم، ها على مستو على استخدامالمؤثرة المتغيرات األساسية 

يم والمبادئ التعليمية كالمستوى التعليمي للمعلم وتوجهاته نحو اصالح التعل المدرسةمستوى 

، كما أن كفاءة وفعالية الرياضياتالتحصيل في له آثار سلبية على ها أن استخداموتبين 

أن  ، مما يعنيمستوى الطالبه على مستوى المدرسة أعلى منأثيرها على ت كانتكنولوجيا ال

، كما هاالدعم على مستوى المدرسة هو أكثر أهمية من خصائص الطالب المتعلقة باستخدام

أن استخدام البريد ى التحصيل، أي ثار سلبية علله آ للتواصلها أن استخدام تقنيات

هذه التقنيات  استخداموبالتالي ينبغي ، الرياضياتتحصيل والدردشة يقلل  اإللكتروني المفرط

أكثر من طلبة المدارس الثانوية  طلبةتحصيل ، وأثرت التكنولوجيا على في التعليم بعناية

عدة طالب المدارس الثانوية األساسية، الستخدامها من قبل  المتوسطة أو المدارس

لذلك تكون الدروس الخصوصية، و عبر اإلنترنت،  مثل التعلم اإللكتروني أواستخدامات 

 وبالنظر إلى أن، المدارس المتوسطة أو المدارس االبتدائية ها فيالمنفعة أكثر من استخدام

هناك حاجة إلى سياسات تعليمية مختلفة ف لمستويات المدرسة بشكل مختلف وفقا  توظيفها يتم 

 .مستوى المدرسةعلى  تهافعاليفي مناسبة الزيادة لل

فانخفض الصفين الرابع والخامس في تركيا،  وكان األثر سلبيا  أيضا  على مستوى طلبة     

الليتهم عند تركيزهم في الحصول على الدرجات، رغم زيادة مكاسب التعلم، ودافعيتهم واستق

 تعلمهم للجغرافيا فيمشاركتهم في األلعاب الثالثية األبعاد على الحاسوب 

.(Tüzün,Yılmaz-Soylu, Karakuş, İnal& Kızılkaya, 2009) 

من قبله أكثر فعالية بكثير من البرامج المعدة  كانت البرامجوعلى مستوى المعلم      

 (Hsu, 2003).في اإلحصاء امعيين الجالمطورة تجاريا  في تحسين تحصيل الطلبة 
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باستخدام برمجية الفالش وهذا ما أخذته الباحثة بعين االعتبار فصممت وحدة التصنيف      

كالمهارات الالزمة لتصميمه  برمجية الفالش الباحثة لرغم وجود صعوبات في استخدام 

ت وارتباطات تداخل الحركات بين نوافذ الدروس، وصعوبة إدراج فيديو عند وجود حركاو 

تشعبية عدة ضمن النافذة الواحدة، وصعوبة إجراء التعديالت عليه، وصعوبة حفظه وتخزينه 

لتصميم وحدة التصنيف معلمة تكنولوجيا قراص المدمجة، لذلك استعانت الباحثة بعلى األ

 . صورا  جذابة للطلبةوإدراج ، لمستوى طالبات الصف الرابع ها ومحتواهاأهدافمناسبة لضمان 

التكنولوجيا التأثير باستطاعة وى الطلبة والمرحلة الدراسية لهم، وبغض النظر عن مست     

ي المرحلة الدراسية فيد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة فعلى صععلى تحصيلهم، 

 بشكل خاص عند استخدام الحاسوب لتدريسهم منهاج علوم الفضاء المصممالمتوسطة 

مقارنة بالمنهاج  في تعلم العلوماجهها الطلبة خاصة يو التي  تمشكالليتالءم مع ال

، ومكاسب كبيرة في تعلم المزيد من النمو المفاهيمياالعتيادي، ازداد تحصيلهم، وأظهروا 

الذين تعلموا المناهج طالب التعليم الخاص المحتوى، وسرعة في االستجابة ونوعيتها مقارنة ب

 (. (Olsen, 2007 معدلةغير ال

استخدام التطبيقات تأثير  بيانمعلمين لالكبير للباحثين و  ثمة تحدام وبشكل ع     

الطلبة، فتوصلت دراسة مشابهة  نتائج تعلمالتكنولوجية على الحاسوب كاأللعاب وغيرها على 

 تكنولوجيا من خالل التعلم اإللكترونيللمنهجية الكمية الكيفية للدراسة الحالية إلى وجود أثر لل

 لوم، إال أن التحسن لم يكن عاما  السنة الجامعية األولى في الع بن أداء طاليتحسفي 

بيئة التعلم منهم مع عدد قليل نتائج تعلمهم، وعدم تكيف في  انخفاضا  فأظهر بعض الطالب 
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تقدير الذات أثناء و ية االستقالل، وترحيب آخرين بالتغيرات التي حصلت في اإللكتروني

نحو طالب لبعض الالردود العاطفية بين تطابق العدم و  في بيئة التعلم االلكتروني، تعلمهم

تكنولوجيا التعلم المتضمنة لتطبيقات تعقيد بيئات تحصيلهم، مما يبين البيئة الجديدة و 

 (Chandra& Lloyd, 2008). واالتصاالت المعلومات

فكير تطبيقات تكنولوجية عديدة يمكن استخدامها لتعزيز تعلم العلوم، وتعزيز التوهناك      

تكون أدوات متكاملة لتعزيز التعلم والتعليم خاصة إذا مجتمعات التعلم، ألنه يمكنها أن وبناء 

 & Daniتم إدراج نماذج من استخداماتها في محتوى تربوي معين يتضمن سياقات حقيقية 

Koenig, 2008).) 
حدة التصنيف لذلك عندما قامت الباحثة بإدراج التكنولوجيا ضمن المحتوى التربوي لو      

الذي علمته باستخدام الحاسوب كان التأثير إيجابيا ، وازداد تحصيل طالبات الصف الرابع 

           ومتعتهم في تعلم العلوم باستخدام الحاسوب، وأكدت على ذلك دراسة شانغ

(Chang, 2001)  لحل فالطالب باستخدام الحاسوب كانوا أكثر متعة مما كانوا أثناء تعلمهم

فالتعلم النش  للطلبة، وتفاعلهم وتواصلهم المباشر مع المعلم كالت باستخدام اإلنترنت، المش

يدفعهم للتعلم والبحث عن المعلومات، وتعزيز قدرتهم على اكتساب المعرفة وفهم المفاهيم 

 في العلوم، ومساعدتهم في بناء تعلم ذو معنى خاص بهم.

الطريقة التي يستخدم فيها خذ بعين االعتبار يأ SEED)) برنامجومن هذا المنطلق فإن      

، مع ضرورة ربطها بحياة أثرها على تعلم الطلبةالمعلم التكنولوجيا في ممارساته الصفية و 

ذات المنهج المشابه في دراستها التجريبية  (2013فتوصلت أبو النادي )ب اليومية، الطال

 إحصائيةذو داللة  وجود أثر ايجابي التي درست أثره إلى برنامجللدراسة الحالية، ولنفس ال
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في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل في العلوم لدى طالبات الصف  برنامجهذا الل

، وأوصت بضرورة إجراء المزيد من الدراسات لفحص أثره على الثامن الموهوبات في األردن

 ساسية.جوانب أخرى في العملية التعليمية التعلمية وخاصة في المراحل األ

طالبات تعلم على  برنامجوهذا ما قامت به الباحثة في الدراسة الحالية من فحص أثر ال     

باستخدام  االتجاه نحو تعلم العلوميل كي جوانب أخرى إضافة للتحصالصف الرابع ف

 .الحاسوب

وخالصة ما تم ذكره أعاله أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن طريق الحاسوب       

ؤثر على متغيرات عدة سواء على صعيد المدرسة كإزالة الحدود التقليدية، أو على صعيد ت

المعلمين وطرق تكاملهم لها، أو على صعيد الطلبة كالتحصيل الذي يتأثر إيجابيا  في 

وصممت من  استخدامها ضمن محتوى تربوي معين موضوعات عدة كالعلوم خاصة إذا تم

 تبار المرحلة الدراسية للطلبة. قبل المعلم، وُأخذ بعين االع

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة.

من المهم جدا  ليس فق  تقييم تحصيل الطلبة، وإنما تقييم المعلم لذاته، وتأمله في      

 .,Moye) 2010)ممارساته، وأخذه بعين االعتبار آراء الطلبة، ومدى تعلمهم واتجاهاتهم 

نتائج الباحثة بدراسة تعلم الطالبات لوحدة التصنيف في العلوم من خالل  لذلك قامت    

التحليل الموضوعي إلجابات الطالبات في المقابالت البؤرية للمجموعة الضابطة والتجريبية 

 إلى اختالفات واضحة بين تعلم المجموعتين كاآلتي:
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 لمجموعة التجريبية، ألنها كانت مادة العلوم األكثر تفضيال  لدى ما يقارب ثلثي طالبات ا

 جديدة، وأفكارا  مفيدة عما حولهنمادة ممتعة وسهلة، تعلمن من خاللها معلومات 

 والعمل سويا  في مجموعات م اإلنسان وكيفية المحافظة عليهاكالتصنيف وأجزاء جس

 واستخدام المعلمة الحاسوب خاصة أللعاب وحدة التصنيف.

يجابي العالي عند طالبات التجريبية نحو تعلم وحدة وقد يعزى سبب هذا االتجاه اإل     

تصنيف الحيوانات في العلوم باستخدام الحاسوب، واستمتاعهن بها إلى الطريقة التي اتبعتها 

في حصص العلوم  ، فتفاعلهن SEED)) برنامجالمعلمة لتعليم وحدة التصنيف باستخدام 

هن الرغبة في انتهاء حصة العلوم للتمكن كان كبيرا  مقارنة بالضابطة، حتى أنهن لم تكن لدي

 من اللعب وقتا  أطول على الحاسوب. 

اوز نصف طالبات في حين كانت التربية اإلسالمية األكثر تفضيال  لدى ما يتج    

وحتى الطالبات اللواتي فضلن العلوم لم يشرحن سبب تفضيلهن للعلوم  المجموعة الضابطة، 

أو الوسائل  ، دون توضيح لطريقة تعلمهاواضيع مختلفةمعلومات جديدة عن ملسوى تعلمن 

 التي استخدمتها المعلمة فيها.

 ألنهن تعلمن موعة التجريبية حصة العلوم بالجيدة، وصف ما يقارب ثلثي طالبات المج

 الحاسوب وألعابه والفيديو والصوردروس ومواضيع التصنيف في العلوم من خالل 

مما كون مجموعات، وحل أوراق العمل سويا ،  ل فيوطريقة تعلمهن لها خاصة عند العم

 لدى ما يتجاوز نصفهن شعورا  بأن الحصة ممتعة وجميلة.
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الذي  (SEED)برنامج ويمكن القول بأن منبع هذا الشعور يعود إلى األثر اإليجابي ل     

طالبات المجموعة كان استخدامه مصحوبا  بالتعلم التعاوني، وتفعيل الحاسوب لتعليم 

ناهيك عن رب  الطالبات بين ، الفالش باستخدام برمجيةوحدة تصنيف الحيوانات تجريبية ال

المتعة في حصة العلوم واستخدام الحاسوب فيها والعمل الجماعي، وكأن الحاسوب والعمل 

برنامج التعاوني وسيلتان لجعل تعلم العلوم ممتعا ، وهما اللتان اجتمعتا معا  من خالل 

(SEED) ،بكل المستويات باستخدام الحاسوب في تعلم  إلى رغبة الطالبات باإلضافة

مواضيع أخرى بنفس طريقة استخدامه في تعلم تصنيف الحيوانات، وقد يعزى ما سبق 

، مصحوبا  بالتعاون بين طالبات (SEED) برنامجللطريقة التي تم تفعيله فيها عن طريق 

ليد اتجاه  إيجابي  لدى الطالبات نحو تعلم مما قد يشير إلى دوره في تو المجموعة التجريبية، 

 العلوم باستخدام الحاسوب. 

كمجموعات ما تعلمنه في وحدة التصنيف، طالبات المجموعة التجريبية  بينتكما      

الالفقاريات مع أمثلة عليها كالعناكب مثل العنكبوت والرخويات كالحلزون، وأثر الحيوانات 

 الالفقارية على اإلنسان مثل القشريات بعضها مفيد كالجمبري ألنه غذاء لإلنسان.

جيدة لتعلمن بالحصة العلوم الضابطة كان سبب وصف أغلبهن  أما طالبات المجموعة     

ودون اسوب فيها لتعلم مواضيع كالتصنيف، جديدة، واألقل نسبة الستخدام الح فيها أشياء

ذكر  نهائيا  الستخدام الحاسوب سوى من طالبة واحدة لرؤية فيديو عن األذن وليس 

التصنيف، مع عدم ذكر  للتعلم في مجموعات، مما قد يدل على عدم شعور الطالبات 
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وجعل حصة العلوم جميلة وممتعة من وجهة  بأهميته ودوره في تعلم العلوم بشكل جيد،

 نظرهن.

 العلوم أوال  ألنها مادة أساسية،  اعتقاد طالبات المجموعة التجريبية والضابطة بضرورة تعلم

وثانيا  تتعلم الطالبات فيها مواضيع كثيرة منها الضرورية بحياتنا كأجزاء جسم اإلنسان 

ووسائل  فقارية وال فقارية والكواكب إلى الحيواناتوكيفية المحافظة عليها، وتصنيف 

وأجزاء النبات،  ية، وأهمية الضوء للكائنات الحيةوالنظام البيئي والعالقات الحيو االتصال، 

وثالثا  طريقة تعلمها المختلفة عن باقي المواد كاللغة العربية واإلنجليزية والتربية الوطنية 

 وغيرها.

لعلوم المختلفة، والمواضيع التي على طريقة تعلم افأكدت طالبات المجموعة التجريبية       

ها في حصة العلوم أكثر من كونها مادة أساسية، على عكس طالبات المجموعة تتعلم

الضابطة التي اعتبرت تعلم العلوم ضروريا  كونها مادة أساسية كاللغة العربية وغيرها تفيدهن  

ع متعددة وبطريقة مختلفة عن المواد من كونها تعلم مواضيفي مراحل تعلمهن القادمة أكثر 

األخرى. ورغم ذكرهن للمواضيع التي تعلمنها في العلوم إال أن هذا الذكر ورد دون توضيح  

للدروس أو المعلومات التي استفادتها عنها، وإنما كان حديث الطالبات بشكل عام دون 

بات المجموعة تخصيص من كل مستويات المجموعات البؤرية، في حين كانت إجابات طال

 خاصةالتجريبية أكثر تخصيصا  وتفصيال  في سرد المواضيع التي تعلمنها في العلوم، 

 موعات الالفقارية والالفقاريةتصنيف الحيوانات إلى فقاريات والفقاريات، وأمثلة على المج

وأثر بعضها كالديدان والحشرات والزواحف والمفصليات على اإلنسان، وطريقة استفادة 
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، وكذلك شمل حديثهن طريقة تعلم العلوم المختلفة ان منها كالمحار والحلزون والجمبري اإلنس

عن بقية المواد، وقد يعود سبب اختالف المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة في 

العالقة بتصنيف ذات خاصة للمواضيع الكبير الكم تركيزها على طريقة تعلم العلوم، و 

في تعليم وحدة تصنيف  (SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم الحيوانات إلى استخدام 

 .الكائنات الحية

وقد يكون سبب عدم تحدث طالبات المجموعة الضابطة عن طريقة تعلم العلوم هو عدم     

شعورهن بأنها مميزة أو مختلفة عن طريقة تعلمهن لباقي المواد، في حين أن ُجل  حديث 

عن طريقة تعلم العلوم التي الحظن اختالفها عن طريقة طالبات المجموعة التجريبية كان 

تعلمهن لباقي المواد، سواء من حيث تسلسل الخطوات أو التعلم المنظم في مجموعات أو 

األلعاب التي تشكل عنصرا  جذابا  لهذه المرحلة العمرية االستخدام الفعال للحاسوب، أو 

 مي.خاصة إذا صممها المعلم بشكل يخدم المحتوى التعلي

تركيز طالبات المجموعة التجريبية أوال  على استخدام الحاسوب والتعلم في مجموعات   •

المجموعة التجريبية للعلوم خاصة  على تعلم طالباتلجعل تعلم العلوم جيدا ، مما قد يدل 

وقد يعزى ذلك الستخدامه من طريقة سردهن وشرحهن لما تعلمنه في وحدة التصنيف، 

لتصنيف، وتصميمها من قبل المعلمة بحيث شملت أسئلة تقويمية في كل دروس وحدة ا

وكذلك تنفيذ أنشطة وحدة التصنيف  (SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم وألعاب وفق 

بشكل كبير كالتعلم  (SEED)برنامج بطرق تدريس تركز على المتعلم، ويركز عليها 
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يجابي على تعلم الطالبات التعاوني في مجموعات، مما قد يشير إلى أثر المشروع اإل

 لوحدة تصنيف الكائنات الحية من حيث االتجاه نحو تعلمها باستخدام الحاسوب.

وكانت النسبة األكبر عند طالبات المجموعة الضابطة أيضا  لصالح استخدام الحاسوب      

ن وحدة التي استخدمتها المعلمة لتدريسه الذي يرغبن في استخدامه، واألدنى للوسائل التقليدية

، وعدم ذكرهن للعمل في مجموعات، وقد يعود ذلك إلى رغبة هذه المرحلة العمرية التصنيف

في استخدام الحاسوب، واعتقادهن بعدم كفاية الوسائل التقليدية لجعل حصة العلوم جيدة 

  بشكل فعال في أية مادة يتعلمنها. وعدم ممارسة التعلم في مجموعات معهن

سابقا  مع المواقف اإليجابية نحو التعلم باستخدام الحاسوب  ويتفق ما تم ذكره     

في الواليات  8-3والتكنولوجيا التي أظهرها استطالع رأي األطفال في الصفوف من 

المتحدة، ومدى تعلمهم ومتعتهم في التعلم باستخدام أنشطة التعلم المعززة بالتكنولوجيا 

(García-Villada, 2011). 
حرص المعلم على توظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها وأجهزة الحاسوب  من الضروري لذلك     

لتصميم أساليب التعليم الممتعة لألطفال، والمناسبة للمرحلة العمرية لهم، وهذا ما راعته 

بحيث تكون سهلة الفالش  برمجيةباستخدام الباحثة أثناء تصميمها لوحدة التصنيف 

رة خالل تنفيذ السحب واإلفالت، أو ضغ   زر الفأالتعليمات، وبسيطة اإلجراءات المتمثلة ب

بحيث تتمكن الطالبة من مع المرحلة العمرية للصف الرابع،  لتتناسباأللعاب في الوحدة 

 لعبها لوحدها والتعلم منها دون مساعدة.

التطبيقات التكنولوجية التفاعلية  ىحدا الباحثة هي إاستخدمته مجية الفالش التيوبر      

المدرسة لتعليم موضوعات عدة الكثير باإلمكان توظيفها ضمن امكانيات  اويوجد غيره
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الفيديو التفاعلي الذي ظهر أثره اإليجابي في تعلم العلوم على تنمية االتجاهات العلمية ك

 .(2007 ،خليل، و قيسية، قرارعلطلبة الصف الخامس األساسي )

ختلفة عن غيرها من علم العلوم المإعادة تأكيد طالبات المجموعة التجريبية على طريقة ت •

ة ، وضرورة الحاسوب لتعلمها من خالل التأكيد على ضرورة استخدامه لتعلم غالبيالمواد

كالمواضيع التي ال نراها بالعين المجردة والتي ال نستطيع الوصول إليها دروس العلوم، 

 لوم المدرسيير واضحة في كتاب العلبعدها كالكواكب، والمواضيع التي تكون صورها غ

في حين كانت وتخصيص الحديث بشكل كبير عن تعلم دروس تصنيف الحيوانات، 

النسبة األعلى عند المجموعة الضابطة لصالح ضرورة استخدام الحاسوب لتعلم الدروس 

 عن األشياء التي ال نستطيع الوصول إليها كالكواكب. 

ها لوحدة ات عند استخداموالحظت الباحثة ما سبق أيضا  من خالل تفاعل الطالب    

، فاستخدام الحاسوب فيها لم يكن لمجرد عرض صور أو الفالش التصنيف باستخدام برمجية

فيديو، وإنما حتى عندما كانت المعلمة تستخدم فيديو أو صور باإلضافة إلى وحدة التصنيف 

بشكل وأنشطة تنفذ  ت هناك مهام تعليمية، وأوراق عملكان SEED)) برنامج وفقالمصممة 

تعاوني تندمج فيها الطالبات، ويظهر أثرها في تذكر الطالبات لما تعلمنه فيها عند طرح 

 األسئلة الشفوية ومراجعة ما تعلمنه سابقا .

ونرى بالمقابل حديث أغلب طالبات المجموعة الضابطة عن الدروس السابقة التي     

ذكر التصنيف ال تبين ما استخدمت فيها المعلمة الحاسوب كدرس العين واألذن، وعند 

تعلمته، وال تستذكر حتى أمثلة على مجموعات الفقاريات والالفقاريات، رغم طرح المعلمة 
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السترجاع ما تعلمنه عن التصنيف، وأغلب التركيز على درس ئلة إضافية خالل مقابلتهن ألس

 خاصة أن صورها غير واضحةلرغبتهن في التعلم عنها عن طريق الحاسوب، الكواكب 

 بشكل كاف  في الكتاب.

إن االختالف السابق بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في الدروس التي     

طالبات المجموعة كتحدثت عنها، ورغبة طالبات المجموعة الضابطة في استخدام الحاسوب 

طالبات المجموعة لالتجريبية قد يدلل على الصورة اإليجابية التي كانت تتحدث عنها 

على تعلم الطالبات لوحدة  (SEED)برنامج ضابطة، مما قد يدلل على وجود أثر إيجابي لال

 باستخدام الحاسوب. االتصنيف في العلوم، واالتجاه اإليجابي نحو تعلمه

خالل األلعاب والفيديوهات والصور تركيز طالبات المجموعة التجريبية على الحاسوب من  •

وأوراق  لحيوانات باإلضافة إلى العمل في مجموعاتكأحد الوسائل لتعلم وحدة تصنيف ا

العمل واألسئلة، والبطاقات واللوحات المغناطيسية والمجسمات، وشرح المعلمة وأخيرا  

 والسبورة. الوسائل والطرق التقليدية مثل الكتاب

وقد يعزى ما سبق إلى استخدام المعلمة للحاسوب فعليا  لتعليم وحدة التصنيف، ثم      

التي اتبعتها الباحثة لتعليم وحدة التصنيف مع توظيفها الطريقة  ة التعلم التعاوني، وهيوطريق

المجسمات باإلضافة إلى الشرح والوسائل المحسوسة كالمجسمات والصور ألوراق العمل و 

 المغناطيسية.

وكان تركيز المجموعة الضابطة أيضا  بشكل كبير لصالح الحاسوب رغم عدم     

وخاصة  ستخدامه قدوة بالمجموعة التجريبيةيعزى ذلك لتوجه الطالبات نحو ا استخدامه، وقد
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والوسائل  ز كبيرا  على شرح المعلمةألعاب وحدة التصنيف، وفي الوقت ذاته كان التركي

األخرى كالكتاب والسبورة، وهي الوسائل التي استخدمتها المعلمة في طريقة تدريسها التقليدية 

 بطة. لطالبات المجموعة الضا

بما فيها -في حين لم يكن هناك وصف  دقيق  وتدرج بالخطوات لطريقة استخدام الوسائل     

عند طالبات المجموعة الضابطة حتى المستوى الممتاز، وإنما ذكر طريقة تنفيذ  -الحاسوب

ذكر أسماء كوحدة التصنيف  وذكر ما تعلمنه من دروساألنشطة كما هي في الكتاب، 

صنيفها، أو معرفة المجموعة التي تنتمي إليها عند سؤال المعلمة عنها في الحيوانات دون ت

مع خل  بينها وبين ما تعلمنه في وحدة العالقات الحيوية، أما طالبات التجريبية المقابلة، 

مثال  قالت إحدى خصائص المجموعة التي تنتمي إليها، فكانت تشرح عن الحيوانات و 

 ه أجنحة، لكن نحن نظنه من الطيورر حتى وإن كان لالطالبات "الخفاش ليس من الطيو 

إنما هو من الثدييات، ألنه يتكاثر بالوالدة، وليس له منقار، ويرضع صغاره"، كل هذا الشرح 

ثم تعليق  لبة بحماس بمجرد ذكره من الطالبةكان دون سؤال المعلمة، وإنما سردته الطا

واندفاع  ألنها تعلمت شيئا  جديدا  لم تكن المعلمة ما به الخفاش؟، وبدأت بالحديث بتسلسل  

مع باقي مجموعة الثدييات، وهذا  وحدة التصنيفتعرفه بطريقة صحيحة، عندما شاهدته في 

ما الحظته الباحثة عند شرح درس الثدييات، وتكليف المجموعات بتصنيفه، فكل الطالبات 

حة؟" وعندما شاهدن صورة صرخن بقوة "ال يا معلمتي لماذا الخفاش مع الثدييات، وله أجن

 صغاره، تأكدن من عدم انتمائه للطيور.
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يال  فيما يخص وخالصة ما سبق ذكره أن طالبات المجموعة التجريبية كن أكثر تفص     

والوسائل  لتعلمها، وطريقة تعلمها المختلفة استخدام الحاسوبضرورة تعلم العلوم، وضرورة 

 المستخدمة فيها.

سبق كانت إجابات طالبات المجموعة الضابطة عامة فيما يخص  وعلى النقيض مما     

ضرورة تعلم العلوم، لكونه مادة أساسية دون تفصيل لضرورة تعلمه، ودون تحديد لماهية 

الدروس التي من الضروري استخدام الحاسوب لتعلمها، والتعبير عن رغبتهن الستخدام 

تخدامه، أو الدروس التي تود تعلمها عن الحاسوب للتعلم عن الحيوانات دون بيان لطريقة اس

 طريقه.

هات الطالبات اجابالت المجموعة البؤرية لمعرفة اتاستخدمت الباحثة أيضا  نفس مقوقد     

اتجاهاتهن  نحو تعلم العلوم باستخدام الحاسوب، من أجل إفساح المجال لهن للتعبير عن

          تخدمها هول وهيجنزوهي نفس األداة التي اسبلغتهن الخاصة وبما يناسبهن، 

(Hall & Higgins, 2005)  لمعرفة تصورات وتوجهات طلبة الصف السادس نحو أحد

والمتعة التي جلبتها  اعلية، وضحوا من خاللها فاعليتهاالتقنيات التكنولوجية وهي السبورة التف

ي على للتعلم، وحماسهم نحوها بسبب تعدد استعماالتها، مما يدل على أثرها اإليجاب

 تصوراتهم واتجاهاتهم نحوها.

تأكيد غالبية طالبات المجموعة التجريبية في نهاية المقابالت على خصوصية العلوم عن  •

باقي المواد بطريقة تعلمه خاصة درس تصنيف الحيوانات، واتجاههن اإليجابي نحو 

للعلوم  تعلم جيدالمدرسة، وتطرقهن لوسائل تكنولوجية أخرى باإلضافة إلى الحاسوب ل
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حديثهن عن وحدة التصنيف، وسعادتهن بألعاب الحاسوب كالهاتف النقال، وغالبية 

وطريقة العمل الجماعي في تعلمها، وتفاعلهن الكبير بمن فيهن طالبات المستوى 

 المقبول. 

بينما كانت إضافات طالبات المجموعة الضابطة مؤكدة على ضرورة استخدام      

سوب م أفضل عن تصنيف الحيوانات، واألفضل توفير مختبر حاالحاسوب للمساعدة في تعل

وضرورة وجود وسائل كمجسمات كبيرة للهيكل العظمي لتتمكن كل طالبة من استخدامه، 

والعمود الفقاري لإلنسان، لجعل تعلم العلوم جيدا  ألنه من الضروري تعلمه ألهمية المواضيع 

 ة منها في المراحل الدراسية المستقبلية. المطروحة فيه خاصة عن حياة اإلنسان لالستفاد

وخالصة القول أن تحليل مقابالت المجموعات البؤرية التجريبية والضابطة كانت تأكيدا       

 كاألساس الحديث لتصنيف الحيواناتمن قبل التجريبية على ما تعلمنه في وحدة التصنيف 

والتصنيف  ثدييات، وأمثلة عليهاوالطيور والوالتمييز بين المجموعات الفقارية كالزواحف 

 الصحيح لبعض الحيوانات كالخفاش من مجموعة الثدييات. 

خالل من اتجاهات الطالبات نحو تعلم وحدة التصنيف باستخدام الحاسوب  واتضحت     

وضرورة استخدام ة تعلمه المختلفة عن باقي المواد، تفضيلهن لمادة العلوم بسبب طريق

تكون جيدة وممتعة من  نيف الحيوانات خاصة، لجعل حصة العلومالحاسوب لتعلم وحدة تص

صنيف مما قد يعزى إلى الطريقة المتبعة من قبل المعلمة لتعليم وحدة توجهة نظرهن، 

وحدة ل طالبات المجموعة التجريبية، وأثره على تعلم SEED)) برنامجباستخدام الحيوانات 

ود أثر إيجابي له سوب، باإلضافة إلى وجالتصنيف، واتجاههن نحو تعلمها باستخدام الحا
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 ار التحصيل لصالح التجريبيةبناء  على الفروقات في نتائج اختبعلى تحصيلهن فيها 

 والظاهرة من نتائج تحليل اختبار )ت( لمتوس  تحصيل طالبات المجموعتين.     

ر الستخدام وعليه تكون الباحثة حققت الهدف المنشود من دراستها باحتمالية وجود أث     

المجموعة التجريبية لوحدة تصنيف الكائنات الحية في  على تعلم طالبات SEED)) برنامج

 باستخدام الحاسوب.مجال التحصيل، واالتجاه نحو تعلمها 

 التوصيات 

يصبح الطلبة أكثر ثقة في عمليات التعلم، وأكثر قدرة على تطبيق ونقل المعرفة أثناء     

أدوات الوسائ   فيكتشفون ديهم، مستوى اإلبداع ل، ويزيد كفاءة وفعاليةاستخدام التكنولوجيا ب

واألقراص  حة لهم من خالل األلعابويصممون مواد ضمن األساليب المتاالمتعددة الجديدة، 

 .(Fu, 2013)المدمجة 

ولكي نضمن استخداما  فعاال  للتكنولوجيا في التعليم البد من األخذ بعين االعتبار الكثير      

من األمور التي توردها الباحثة أدناه، والتي قد تكون من وجهة نظرها مفيدة لصناع القرار 

 ولدراسات مستقبلية. 

 

 توصيات لصناع القرار

الحاسوب كيفية استخدام برامج ضرورة تدريب المعلمين أثناء الخدمة على برامج ل -1

نيف، كذلك برامج استخدمته الباحثة في تدريس وحدة التصلذي ا SEED)) برنامجك

تي ال الفالش كبرمجيةالحاسوب التي يمكن استخدامها في تصميم وحدات تعليمية فعالة 
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على أهمية  ((Serin, 2011فأكدت سيرين ، في تصميم وحدة التصنيف ااستخدمته

فالش،  ماكروميديابرمجية مثل الحاسوب برامج  طوير مهارات المعلمين باستخدامت

أن خاصة  بشكل جيد في ممارساتهم الصفية هاكن من تفعيلللتمب أدوبي فوتوشو و 

هي أحد العوامل المهمة والمؤثرة على استخدامه لها، مهارات المعلم في التكنولوجيا 

باستخدام برامج على تطوير العلوم والتكنولوجيا هم تشجيعباإلضافة إلى أهمية 

 .الحاسوب

تكنولوجيا في التعليم، ألنه رغم امتالك االهتمام بتوجهات وآراء المعلمين في توظيف ال -2

بعض تطبيقاتها كاإلنترنت القدرة على تحويل الحدود الزمانية والمكانية التقليدية 

ال زالت تقاوم من المعلمين الذين ينتقدون الوصول غير المقيد لإلنترنت دون للمدارس 

  (Lawson & Comber, 2000).تدريب الطالب على مهارات استخدامه

فعلى سبيل المثال ألخذ بعين االعتبار العوامل التي تعيق استخدام المعلمين للتكنولوجيا ا -3

 جهاز العرض وغيره من حيث توافرهاواجهت الباحثة صعوبة في استخدام الحاسوب و 

 وعددها، وصيانتها.

 استخدامهاب بالكفاءة الذاتية باإلضافة إلى عوامل أخرى كمدى شعور بعض المعلمين     

باإلضافة إلى الدعم والتوجيه والتدريب الذي يتلقونه على م حول فائدتها في التعلم، تقداتهومع

 (Hammond, Reynolds& Ingram, 2011).استخدامها 

إذ واجهددت الباحثددة صددعوبة فددي تددوفير الدددعم الكددافي للمدددارس التددي توظددف التكنولوجيددا،  -4

عدددددد التكنولوجيددددة فددددي المدرسددددة، ف تفعيددددل التكنولوجيددددا بسددددبب قلددددة األجهددددزة، واالمكانيددددات
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الدددعم علددى مسددتوى المدرسددة أمددر ضددروري فددي وتوفرهددا، والوسددائ  المتعددددة، و  األجهددزة

 ,Olsen     وتطبيقاتهدا تتكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالباسدتخدام آثدار الدتعلم زيدادة 

2007) .) 

فأكدت  يا في التعليمولوجعدم وجود تعليمات واضحة أو استراتيجية تربوية لتوظيف التكن -5

تناسب  حاجة إلى سياسات تعليمية مختلفةالعلى  ( (Olsen, 2007أولسندراسة 

فعالية تكنولوجيا المعلومات في لزيادة مناسبة المدارس األساسية والمتوسطة والثانوية 

 .واالتصاالت

وقت من الضصعوبة تكييف المحتوى والخطة الدراسية لتوظيف التكنولوجيا بشكل فعال  -6

 والمعلمين واضعي السياساتقبل سبل من مما يستدعي الحاجة إلى وجود المحدد، 

ي المراد توظيف التكنولوجيا أثناء مع المحتوى التربو  فعال   تكامل  التكنولوجيا في  لوضع 

 .Cener, Acun& Demirhan 2015)) تعلمه

 

 مستقبليةالتوصيات لدراسات 

بة الصف الرابع، وفي محافظات أخرى للتمكن من إجراء دراسات مع عينة أكبر من طل -1

   .االستفادة منها بشكل أكبر، ومراحل دراسية أخرى غير عينة الدراسة الحالية

إجراء دراسات مستقبلية مع طلبة ذكور، ألن الدراسة طبقت على اإلناث، وتشير  -2

تكنولوجيا، والب الدراسات السابقة لوجود فروق بين الجنسين من حيث استخدام الحاسو 

بدراسة مسحية لمعرفة  (Sáinz& López-Sáez, 2010) ساييز  قام سينز ولوبزفقد 
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التعلم باستخدام اتجاه طلبة المدارس الثانوية ذكورا  وإناثا  في اسبانيا في االتجاه نحو 

، لبناتواألوالد لالحاسوب نحو  يجابيةووضحت نتائج الدراسة االتجاهات اإل حاسوبال

 أكبر لصالح الذكور. كانت بشكل و 

رى مختلفة عن تطوير أدوات الدراسة خاصة المقابلة، وإجراؤها قبليا  وبعديا  مع عينة أخ -3

، مع واستبعاد أثر العوامل األخرى التي قد تؤثر على متغيرات الدراسةعينة الدراسة، 

إفساح ضرورة مراعاة المرحلة العمرية عند استخدام المعلم للتطبيقات التكنولوجية، و 

 المجال للطلبة للتعبير بأريحية وبلغتهم الخاصة عن آرائهم. 

غير  لتعلملأخرى  جوانبإجراء دراسات مستقبلية تبحث في تأثير التكنولوجيا على  -4

 . واالتجاه التحصيل
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 (2الملحق )
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 ( 3الملحق )

 الدراسة الحاليةجامعة بيرزيت على إجراء  موافقة كلية التربية في
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 (4الملحق )

 الدراسة الحاليةموافقة مديرية التربية والتعليم على اجراء 
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 ( 5الملحق )

 األساسي لصف الرابعاعلوم تصنيف الكائنات الحية في كتاب  اختبار التحصيل لوحدة
 الفصل الثاني

 

 عالمات( 7السؤال األول: أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: ) 

 

 الصفة المشتركة بين دودة األرض واألفعى هي  -1
 ليس لها أطراف -خلوها من عمود فقاري      ب - أ

 

 خوة           أجسامها متطاولة ور -تتحرك بالزحف              د  -ج         

 أكبر مجموعة الفقارية من الحيوانات  ---------تعد  -2
 المفصليات -د                 الزواحف -ج       الديدان   -الرخويات       ب - أ

 

أرجل, ماذا يمكن أن يكون هذا  8شاهدت بيسان في حديقة منزلها حيواناً له  -3
 الحيوان؟ 

 نملة   -عصا موسى            د -ج         أخطبوط   -عنكبوت          ب - أ
     

 أي مجموعة من مجموعات الحيوانات اآلتية تنتمي كلها إلى األسماك  -4
 سلمون  \سردين  \بلطي  -ب                           دلفين \سلمون  \سردين  - أ
 لفيند \بلطي  \حوت  -سردين                                د \سلمون  \أبو ذنيبة  -ج        

 

 تغطي الحراشف أجسام  -5
 الزواحف -د       األسماك    -ج      القشريات     -البرمائيات         ب - أ

 
 
 

 للعلوم للعامة  للنبحث:  للحمنن للحميم بسم هللا دولة فلسطين

  وزلرة للتحبية وللتعليم 

 

للصف : للحلبع ) أ +  ب (    

م 2016للتاريخ :     /     /      

 سلفيت –مديحية للتحبية وللتعليم 

 مدرسة بنات كفح للديك لألساسية

   ومدة للتصنيفلمتحان 

 م 2016-2015للعام للدرلسي 

دقيقة  45للزمن :   

عالمة  32لعالمة : ل  

 لسم للطالبة : 
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 أحد الطيور اآلتية ال تطير  -6
 الحمامة  -د       النسر      -العصفور        ج -النعامة                 ب - أ

 
 

 في  ةتتشابه الحيوانات الالفقاري -7
 
                                 طريقة التكاثر   -ب               نوع الغذاء     - أ

 خلوها من عمود فقاري -د              مكان المعيشة    -ج
 

 ( أمام العبارات اآلتية مع تصحيح العبارة الخاطئة)×أو ( √ السؤال الثاني: أضع إشارة )

 عالمات( 4)

 .ويستطيع الطيران)    ( يعد الخفاش من الطيور ألن له أجنحة  -1 

 

     ...................................................................... 

 
 .)     ( يوجد للحشرات ثالثة أزواج من األرجل مثل الخنفساء -2
 

                           .........................................................................                                                                                   

                                                                                                                     

 ات. (الحيوانات الفقارية التي تعتني بصغارها هي الثديي   )  -3
 

      .................................................................... 

 

 صنف العلماء حديثاً الحيوانات حسب العمود الفقاري.  (   )  -4
 

     ...................................................................... 

 

ئن حي ألنه يتحرك من مكان آلخر, لم توافق مريم السؤال الثالث: قالت سارة أن الماء كا

 لرأيي.   مبررات 4على هذا القول, أيهما على حق أوضح 

 

1- ___________________2________________ 
 

                 3- ___________________4 -  ______________ 
             

 نقطة( ) عالمة على كل                                   
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 السؤال الرابع: اكتبي في                      على الرسم مراحل دورة حياة الضفدع

 عالمات( عالمة على كل مرحلة4) 

 

 

 

 

 
 

 

 

السؤال الخامس: أقترح  خاصية مميزة لكل مجموعة من الحيوانات اآلتية تساعدني في 

 لى كل خاصية عالمات( عالمة ع3تمييزها عن المجموعة األخرى: )

 الخاصية المميزة المجموعة الرقم

  الديدان عن  الرخويات  -1

  الزواحف عن البرمائيات  -2

  القشريات عن العناكب  -3
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 عالمات(  6السؤال السادس: أعط مثاالً على كل مما يلي: )

 

                          حيوان ال فقاري جسمه رخو وله هيكل خارجي ويستفاد منه كغذاء لإلنسان.      -1
 

 حيوان فقاري يتكاثر بالوالدة ويعيش في الماء.  -2
 

 أهمية للعمود الفقاري.  -3
 

 حيوان ال فقاري عديد األرجل ضار. -4
 

 فائدة للزواحف. -5
 

 أهمية لتصنيف الكائنات الحية.  -6
 
 

 تبه في          السؤال السابع: أعيد ترتيب الكلمات التالية لتكون تعريفاً لمصطلح علمي, وأك
 عالمات( 4)

  
 في. \مجموعات  \وضع  \ صفاتها \عملية  \األشياء  \حسب  \هو  \المشتركة  -1

       
              ____________________________________ 

 
 

سلسلة  \الناحية  \مع   \المرتبطة  \ هو  \بعضاَ  \الفقرات  \من   \لجسم  \بعضها  -2
 الكائن. \الحي  \العظمية  \تمتد  \الظهرية  \

          
              

          _________________________________________ 
               

 
 عالمة على ترتيب التعريف وعالمة على الكلمة في الدائرة كلمة التعريف 

 
 انتهت األسئلة

 بالتوفيق والنجاح
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 (6الملحق )

 لصف الرابع الفصل الثاني لعلوم اتحليل وحدة تصنيف الكائنات الحية في كتاب ا 

 في كتاب العلوم للصف الرابع الفصل الثاني حسب مستويات بلوموحدة التصنيف  تحليل محتوى 
تصنيف االهداف  األهداف السلوكية  الموضوع الوحدة

 السلوكية 
  

الوحدة 
 السابعة :
 التصنيف

 
 
 
 
 
 
 

أهمية 
 التصنيف

 يعرف التصنيف -1
 يصنف بعض األشياء المعطاة حسب الصفة المشتركة -2
 صائص المشتركة يصنف الكائنات الحية حسب الخ-3
 يصنف الحيوانات حسب خصائص يقترحها -4
 يبين أهمية التصنيف-5

 معرفة
 تحليل
 تحليل
 تحليل
 فهم

 الالفقاريات 
 والفقاريات

 يحدد الجزء الذي يساعد اإلنسان على الوقوف والجلوس بشكل قائم.-6
 يعرف العمود الفقري. -7
 يوضح أهمية العمود الفقاري  -8
 فقاريات و الالفقاريات يوازن بين ال -9

 يصنف الحيوانات إلى فقاريات و الفقاريات  -10

 فهم
 فهم
 فهم

 تحليل
 تحليل

 يذكر أقسام الالفقاريات  -11 الالفقاريات
 يعدد أهم خصائص الديدان  -12
 يوضح أهم خصائص الرخويات  -13
 يبين أهم خصائص المفصليات. -14
 يسم أقسام المفصليات الرئيسية -15
 يعط أمثلة على الالفقاريات -16
 يميز بين اقسام الالفقاريات -17
 يربط بين اقسام المفصليات وخصائصها -18
 يبين فوائد ومضار بعض الالفقاريات -19

 معرفة
 معرفة
 فهم
 فهم

 معرفة
 تطبيق
 تحليل
 تركيب
 فهم 

 يعدد اقسام الفقاريات  -20 الفقاريات
 يلخص اهم خصائص األسماك – 21
 اهم خصائص البرمائيات يشرح -22
 يحدد خصائص الزواحف -23
 يوضح خصائص الطيور  -24
 يذكر خصائص الثدييات. -25
 يعط أمثلة على الفقاريات واقسامها-26
 يصنف حيوانات معطاة وفق المجموعة الفقارية التي ينتمي إليها -27
 يعلل سبب انتماء حيوان معطى لمجموعة معينة  -28
 التي ينتمي إليها حيوان معطى يختار المجموعة  -29
 يحدد فوائد ومضار بعض الفقاريات-30
 يصحح بعض المفاهيم الخاطئة حول بعض الثدييات -31

 معرفة
 فهم
 فهم

 معرفة
 فهم

 معرفة
 تطبيق
 تحليل
 فهم
 تقييم
 معرفة
 تقييم
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 ( 7)الملحق 

  الفصل الثاني الرابع صفالجدول المواصفات لوحدة تصنيف الكائنات الحية في كتاب العلوم 

 الوحدة)النسبة(
 المجموع المستوى ) النسبة (

 المعرفة
 

 تقييم تركيب تحليل تطبيق فهم

 النظام الخامسة 
البيئي والعالقات 

 (13الحيوية )
5 1 1 4 1 1 

14% 

 %8 %8 %30 %8 %8 %38 النسبة المئوية 

 الوحدة السادسة
 5 1 5 4 2 8 (25) الضوء

27% 
 %20 %4 %20 %16 %8 %32 النسبة المئوية

 الوحدة السابعة
 1 3 6 5 8 7 (30التصنيف)

32% 
 %4 %10 %20 %16 27% %23 النسبة المئوية

 الوحدة الثامنة 
األرض والمجموعة 

 (10) الشمسية
2 2 2 2 1 1 

11% 

 %10 %10 %20 %20 %20 %20 يةالنسبة المئو 

 الوحدة التاسعة 
ل االتصال ونق

 المعلومات حديثا  
(16) 

8 2 3 1 1 1 
16% 

 %6 %6 %6 %18 %14 %50 النسبة المئوية

 %100 9 7 18 15 15 30 (94) المجموع
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 (8الملحق )

 المجموعات البؤرية أسئلة مقابلة

 الصفعلى تعلم طالبات  (SEED)لوم برنامج تطوير تدريس الع استخدام أثرالموضوع: 

 في وحدة تصنيف الكائنات الحية. األساسي الرابع

 ._______________مكان المقابلة:___    _____________تاريخ المقابلة:

 _.______________مدة المقابلة: ________   _________وقت المقابلة:

 _____.___________ سم المقاِبل:ا____    ____________سم المقاَبل: ا

 هدف المقابلة

برنامج تطوير تدريس العلوم  استخدام تجري الباحثة هذه المقابلة بهدف معرفة أثر     

(SEED) في وحدة تصنيف الكائنات الحية. األساسي الرابع على تعلم طالبات الصف 

اطالع  وسيتم التعامل مع المعلومات الواردة في هذه المقابلة بسرية تامة، مع إمكانية

 ة على ملخص نتائج البحث بعد اكتمال تطبيقه.\المشارك

 يمكن التواصل مع الباحثة عبر البريد االلكتروني اآلتي

omhade2005@ yahoo.com                        :092511367رقم الهاتف 
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 أسئلة المقابلة

 ما الموضوع الدراسي المفضل لديك؟ ولماذا؟-1

------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 ما رأيك في حصة العلوم؟ -2  

------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 هل تعتقدين انه من الضروري تعلم العلوم؟ ولماذا؟-3  

------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 ما هي األمور التي من الممكن أن تجعل حصة العلوم جيدة بالنسبة لك؟-4

------------------------------------------------- 

أنه من الضروري استخدام تكلمي عن مواضيع أو دروس العلوم التي تعتقدين  -5    

 الحاسوب لتعلمها؟

      --------------------------------------------------  
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تكلمي عن الطرق أو الوسائل أو األشياء التي من الممكن أن تستخدمها المعلمة لتسهيل  -6

 تعلمك لوحدة تصنيف الكائنات الحية؟

   ---------------------------------------------------- 

  ----------------------------------------------------  

 هل هناك معلومات إضافية تودين إخباري بها؟ -7  

    --------------------------------------------------- 

    --------------------------------------------------- 

 الخاتمة 

اونك ومنحي جزءا  من وقتك للمشاركة في هذه المقابلةو وأود أن أذكرك شكرا  لحسن تع      

مرة أخرى بأنني سأتعامل مع المعلومات الواردة فيها بمنتهى السريةو ولغايات البحث العلمي 

فق و وإذا كان لديك أي سؤال تستطيع/ ين التواصل مع الباحثة عبر البريد اإللكترونيو أو 

 (.092511367على التلفون رقم )
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 ( 9الملحق )

 نموذج موافقة ولي أمر الطالبة على اجراء المقابلة 
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 ( 10الملحق )

 تقسيم المجموعات البؤرية للمجموعتين التجريبية والضابطة 

ممتاز  المجموعة 
 عالي

مقبول     جيد  جيد جدا   ممتاز 
 ضعيف  +

 المجموع 

  35 من أصل 30 4 7 5 7 7 التجريبية 
تم الحصول على 

موافقتهن مع امتناع 
طالبات عن  5

 المقابلة 

كامل الصف تم  34 6 3 11 7 7 الضابطة 
الحصول على 

 موافقتهن 
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 (11الملحق )

 على أسئلة المقابلة والضابطة تفريغ إجابات طالبات المجموعة التجريبية  

 الرمز  م( المعلمة ولماذا؟ ك؟لدي المفضل الدراسي الموضوع إجابة السؤال األول: ما

المجموعة  
 التجريبية

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

العلوم ألنها تشعرني بأن الوقت يمر بسرعة وال بأي شيء صعب وهو سهل جدا  ( الزهراء1ط ممتاز عالي 
 وادرس عليه في البيت كأنني احفظه مثل اسمي 

 

معلماتي يعلمنني واستفيد منهن وعندما ارجع للبيت الرياضيات كثيرا  ألنها سهلة و  ( مرح2ط
 اكون حافظة المادة 

 

  العلوم ألنها جميلة نتعلم عن الحيوانات واالتصاالت  ( بيسان3ط

  العربي ألنها لغتي واتعلم فيها كل شيء من لغتي  ( سارة ز4ط

والصوم وكيف نتعامل مع مادة الدين تعلمني األخالق الحميدة ونتعلم فيها الصالة  ( المار 5ط
 االخرين 

 

  مادة العلوم تعطيني معلومات عامة  ( تسنيم م 6ط

  مادة الدين تعلمني األخالق الحميدة ( ريم7ط

  مادة اإلنجليزي تثقفنا وتعلمنا لغات أخرى  ( نور1ط ممتاز

  مادة الرياضة وممارسة الجري والمشي  ( رنيم2ط

  متي تفهمني كل شيء اإلنجليزي ومعل ( ايناس3ط

  العلوم ألنها سهلة جدا  وتبذل المعلمة جهدا   عليها وتعطي أفكارا  صحيحة  ( رناد4ط

  العلوم والرياضيات عشان فيها جمع وطرح وكثير وسائل وممتعة ( رغد 5ط

مادة الرياضيات نتعلم العمليات الحسابية والجمع والضرب والقسمة ومعلمتها  (تسنيم ح 6ط
 فضل معلمة في العالم أ

 

  اإلنجليزي والعلوم والرياضيات ألننا نتعلم كتابة اإلنجليزي  ( تيمة 7ط

  اللغة العربية ألنها لغتنا ونتعلم الحروف  والكلمات والتهجئة  رماح ( 1ط جيد جداً 

  أحب العربي ألنني أتعلم الحروف والكلمات  (سديل2ط

  علم األخالق الحميدة الحسنة أحب الدين ألنني أت ( نغم م3ط

التربية اإلسالمية أتعلم الدين والصوم والصالة واألخالق الحميدة والمدرسة نشعر  ( روعة4ط
 فيها كأننا في بيتنا

 

  الرياضيات ألنني اتعلم األرقام وتعلمنا المعلمة الطرح والجمع  ( ليان  5ط

ب ونلعب عليه ونحضر الفيديو وتجمعنا العلوم ألن المعلمة تحضر الحاسو   (سلمى1ط جيد 
 مجموعات

 

  الدين ألنها تعلمنا األخالق والتأدب  (رهف2ط

  الدين نتعلم األشياء الحسنة وما نكذب وما هي أحوال يوم القيامة  ( رواء3ط

  العربي نتعلم األشياء الجديدة ونكتشف معاني  ( بيان4ط

  ا وسهلةالعلوم ألننا نستمتع فيه ( نغم خ  5ط
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  العلوم والعربي نأخذ معاني والعلوم نأخذ معلومات نستفيد منها  ( رينا6ط

  الرياضيات عشان تعلمنا الضرب والقسمة ونفكر بسرعة ونحسب ونجمع  ( ايمان 7ط

  الدين ألنني أتعلم األخالق والزكاة والصوم والقرآن  (أفراح1ط مقبول 

  اللغة  العربي ألن دروسه تعلمني (آية2ط

  اللغة العربية ألنني أحب معلمتي  وتعلمني على الدراسة  (فاتنة1ط ضعيف

  الرياضيات ألنها تعلمني جدول الضرب والقسمة  (عايدة2ط 

 

 ما رأيك في حصة العلوم؟ني: إجابة السؤال الثا

المجموعة  
 التجريبية 

 الطالبة 
 

 إجابة السؤال 
  

 مالحظات 

ممتاز 
 عالي   

احبها كثيرا  تعطينا معلومات كثيرة ألن المعلمة تعطينا العاب عن الحيوانات الفقارية ودرس  زهراء( ال1ط
 التصنيف مفضل عندي اعطتنا المعلمة الدرس عن طريق العاب الحاسوب  

 

حصة ممتعة وجميلة وحدة التصنيف عن طريق الحاسوب الجهاز اإللكتروني وفيه نتعلم ونقرأ  ( مرح2ط
 ن نصنف الحيوانات ونستطيع ا

 

مادة رائعة وجميلة تعلمنا عن تصنيف مثل البرمائيات والقشريات والمفصليات ومجموعة  ( بيسان3ط
 العناكب 

 

  احبها تعطينا معلومات عامة عن طريق الحاسوب  ( سارة ز4ط

  احبها جدا نأخذ عن تصنيف الحيوانات  ( المار 5ط

( تسنيم 6ط
 م 

مفضلة لدي تعطينا معلومات عامة كأنشطة التصنيف التي صنفها االنسان  أحبها ألنها مادة
 الى فقارية والفقارية من خالل نشاطات تخص التصنيف  

 

احب حصة العلوم ألننا تعلمنا فيها وحدة التصنيف صنفت الى فقاريات والفقاريات عن طريق  ( ريم7ط
 الحاسوب 

 

  أخذ دروسا  مثل وحدة التصنيف عن طريق الحاسوب حصة ممتعة وجميلة جدا ون ( نور1ط ممتاز

  جميلة نتعلم أشياء كثيرة عن طريق الحاسوب   ( رنيم2ط

جميلة واحبها كثيرا  ألنها تعلمنا األشياء مثل األنشطة والتصنيف وأحب أنشطتها ومعلمتها  ( ايناس3ط
 وانشطة مثل التصنيف للحيوانات في مجموعات 

 

  علمت وحدة التصنيف قسمت إلى فقاريات مثل البقرة وال فقاريات عن طريق الحاسوب جميلة ت ( رناد4ط

  حصة العلوم ممتعة ونستفيد منها عن التصنيف للحيوانات حسب مكان المعيشة  ( رغد 5ط

(تسنيم 6ط
 ح 

ممتعة نتعلم منها عن الرخويات والقشريات والعناكب عن طريق الحاسوب واوراق العمل 
 الى مجموعات وتقسمنا 

 

  ال إجابة  ( تيمة 7ط

  نتعرف من خاللها على تصنيف األشياء ونستخدم الحاسوب للعب  رماح ( 1ط جيد جداً 

  جميلة نلعب بالحاسوب ونتعرف أهمية التصنيف  (سديل2ط

  جميلة أتعلم فيها من معلمتي أصنف في المجموعات  ( نغم م3ط

  صنيف الكائنات الحية والفقاريات والالفقاريات رائعة نتعلم فيها ت ( روعة4ط
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  جميلة ونستمتع بالحيوانات ونلعب على الحاسوب  ( ليان  5ط

  ممتعة تحضر المعلمة الحاسوب ونلعب األلعاب المسلية عن الالفقاريات كالرخويات والفقاريات    (سلمى1ط جيد 

  ممتعة باللعب على الحاسوب  (رهف2ط

  تعة تحضر المعلمة الحاسوب عليه العاب ونلعب المليونير مم ( رواء3ط

  بحبها تحضر المعلمة الحاسوب ونكون مجموعات  ( بيان4ط

  ممتعة وجميلة وسهلة  ( نغم خ  5ط

  نلعب األلعاب وفيديوهات ونستمتع فيها  ( رينا6ط

  حصتها بنحب المعلمة وتشرح لنا شوي شوي والحاسوب نلعب عليه ب ( ايمان 7ط

  حصة جميلة ألن المعلمة تستخدم الحاسوب ونلعب عليه ألعاب المسلية   (أفراح1ط مقبول 

حصة العلوم مفضلة عندي نتعلم فيها عن الكواكب نستخدم فيها الحاسوب عشان نطلع ونلعب  (آية2ط
 عليه 

 

  حصة العلوم نستخدم فيها األلعاب والحاسوب   (فاتنة1ط ضعيف

  صة جيدة أتعلم فيها عن الحاسوب ح (عايدة2ط 

 

 ولماذا؟ العلوم؟ تعلم الضروري من انه تعتقدين إجابة السؤال الثالث: هل

المجموعة  
 التجريبية  

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

اخذنا ترتيب  حصة العلوم مفيدة جدا  احب درس الكواكب اخذناه الوطنية اسماءها  اما في العلوم ( الزهراء1ط ممتاز عالي 
 الكواكب من األقرب إلى األبعد عن الشمس وانها انواع الكواكب 

 

تعلمنا في العلوم وحدة التصنيف لتصنيف األشياء جمادات  وكائنات حية ونصنفها الى عناكب  ( مرح2ط
 وقشريات 

 

  نعم التصنيف للحيوانات والحواسيب والهاتف الحديث والقديم   ( بيسان3ط

  نعم ألن العلوم تعطينا معلومات أكثر من المواد الثانية مثل اجزاء النباتات  ز ( سارة4ط

  نعم ألن العلوم يعلمنا أشياء كثيرة مثل الضوء ونستفيد منه عن الكائنات الحية  ( المار 5ط

  التطفلنستفيد من العلوم ونتعلم فيها عن النظام البيئي والعالقات كالتجمع واالفتراس و  ( تسنيم م 6ط

  تعلمنا في العلوم كيف نحافظ على العين  ( ريم7ط

ضرورية مثال  في الوطنية تعلمنا عن الكواكب شيء إذا كررناه في العلوم لكن تعلمنا نكتشف أشياء  ( نور1ط ممتاز
 أخرى 

 

  نستفيد أشياء كثيرة مثل أجزاء العين والتصنيف  ( رنيم2ط

  دة مهمة نأخذ فيها وحدة الضوء ونستفيد منه لجميع الكائنات الحية احب مادة العلوم ما ( ايناس3ط

العلوم مهم جدا  في العربي شيء عن المحافظة على العين والعلوم فيها عن أجزاء العين الداخلية  ( رناد4ط
 والخارجية 

 

نية اسماء النباتات اما مهمة وضرورية في العربي أهمية العين والعلوم أجزاء العين ودرسنا في الوط ( رغد 5ط
 في العلوم اجزاء النبات 

 

النظام البيئي تعلمناه في العلوم بس في مكونات حية وغير حية والتصنيف للحيوانات فقارية  (تسنيم ح 6ط
 والفقارية 

 

  درس الفقاريات والالفقاريات تعلمناه في العلوم بس ( تيمة 7ط
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  فيها أشياء عامة نتعرف على الحيوانات والفقاريات والالفقاريات ونصنف االشياءنعم مادة أساسية  رماح ( 1ط جيد جداً 

  نعم نتعرف على الكواكب مثل زحل والمريخ وهي مادة جميلة  (سديل2ط

  نعم نتعرف على الحيوانات الفقارية والالفقارية وأهمية العمود الفقاري ونأخذ معلومات عامة  ( نغم م3ط

نه عندما نكون في حصة العلوم نستفيد منها معلومات عامة وضرورية ونتعرف على التصنيف نعم أل  ( روعة4ط
 واشياء كثيرة 

 

  نعم نتعرف على الحيوانات وتصنيفها  ( ليان  5ط

المعلمة نحبها ونتعلم منها عن الكواكب واسمائها كالمريخ والزهرة وغيرها من الكواكب ووحدة   (سلمى1ط جيد 
 الفقاريات فيها الرخويات والديدان التصنيف كال

 

  نعم نتعلم التصنيف إلى قسمين إلى فقارية والفقارية  (رهف2ط

  نعم ألن العلماء يكتشفون وتعلمنا المعلمة في العلوم أشياء عن الفقاريات والالفقاريات  ( رواء3ط

  ا اجزاء النبتة في العلوم نعم ضروري العلوم نتعلم عن النبتة في الوطنية اسماءها  ام ( بيان4ط

  مهم ألننا نستفيد منه   ( نغم خ  5ط

  الكواكب نتعلمها بالعلوم وما تعلمناها بمادة ثانية والتصنيف الى فقاريات والفقاريات ( رينا6ط

  بحب مادة العلوم مهمة عشان نتعلم فيها عن الكواكب وكيف منها شكلها له حلقات ( ايمان 7ط

  نعم نتعلم فيه كيف نحذر من الحيوانات الضارة   أفراح(1ط مقبول 

  نعم ألننا تعلمنا فيه عن الكواكب والديدان والزراعة والحشرات  (آية2ط

  نعم ألنها تعلمنا عن الزراعة والحشرات والديدان   (فاتنة1ط ضعيف

  نعم نتعلم فيها عن الحيوانات ونستفيد منها  (عايدة2ط 

 

 حصة تجعل أن الممكن من التي( الوسائل أو األشياء) األمور هي لرابع: ماإجابة السؤال ا

 جيدة بالنسبة لك؟ العلوم

المجموعة  
 تجريبيةال

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

ممتعة جدا تأتي المعلمة بالحاسوب وتنزل عليه العاب لوحدات خاصة وتعطينا اوراق عمل  ( الزهراء1ط ممتاز عالي 
 خارجية

 

تحضر الحاسوب ونلعب عليه ونستفيد منه ونقرا عنه وذلك المعلمة تشرح الدروس وتفهمنا  ( مرح2ط
 اياها 

 

الحصة ممتعة وجميلة ورائعة وتجربة جيدة عندما احضرت الحاسوب وعليه ألعاب نستمتع بها  ( بيسان3ط
 ونستفيد منها 

 

  حب ان تنتهي الحصة المعلمة تأتي بالحاسوب ونلعب عليه وال أ ( سارة ز4ط
احب العلوم ألن المعلمة  تجلب الحاسوب وتعطينا نشاطات وتقسمنا مجموعات وتعطينا  ( المار 5ط

 نشاطات مهمة واوراق عمل 
 

( تسنيم 6ط
 م 

  حصة ممتعة تحضر المعلمة الحاسوب ونلعب عليه وتقسيم المجموعات  وتعطينا نشاطات 

  لمنا على الحاسوب وال احب ان تنتهي الحصة حصة ممتعة المعلمة تع ( ريم7ط
  عندما تأتي بالحاسوب تلعبنا وتفرحنا لما تأتي بالحاسوب  ( نور1ط ممتاز
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  ممتعة نلعب على الحاسوب واألنشطة نستفيد منها كثيرا   ( رنيم2ط
  حصة ممتعة تحضر الحاسوب وأوراق العمل للمجموعات نستمتع بها  ( ايناس3ط
جميلة ومفيدة وال احب أن تخلص بسرعة تقسمنا المعلمة إلى مجموعات وتعطينا اوراق خارجية  د( رنا4ط

 نحلها ونكتشف من األذكى وتعلمنا على الحاسوب 
 

  تحضر المعلمة الحاسوب وتعطينا نشاطات على شكل ألعاب نستفيد منها وتعطينا اوراق عمل  ( رغد 5ط
(تسنيم 6ط

 ح 
ب ونعمل نشاطات ونلعب عليه ونستمتع بالوقت واوراق العمل ونستفيد تحضر المعلمة الحاسو 

 منه ونقرأ عليه
 

  تشرح أشياء كثيرة وتعطينا أوراق عمل خارجية  ( تيمة 7ط
  نستخدم الحاسوب نلعب عليه في وحدة التصنيف   رماح ( 1ط جيد جدا  

  والالفقاريةنلعب على الحاسوب للتعرف على الحيوانات الفقارية  (سديل2ط
  استخدام الحاسوب  للعب للتعرف على الحيوانات الفقارية والالفقارية والكائنات الحية  ( نغم م3ط
نلعب بالحاسوب االلعاب المفيدة تساعدنا في التعرف على التصنيف لنتعرف على األشياء  ( روعة4ط

 المفيدة وتصير الحصة ممتعة ونستفيد اشياء جديدة 
 

 استخدام الحاسوب للتعرف على الكائنات الحية وغير الحية   ( ليان 5ط
 

 

تقسمنا إلى مجموعات ونتسلى وتعطينا ورق عمل ونكتبها جميعا  وتخلينا جميعا  نلعب على   (سلمى1ط جيد 
 الحاسوب تفهمنا اكتر

 

  تعلمنا عن الضوء الصناعي صنعه االنسان وغير الصناعي  (رهف2ط
  لمة الدرس احسن شيء وتالعبنا على الحاسوب وتفهمنا المعلمة عن الكتاب اكتر تشرح المع ( رواء3ط
  تقسمنا مجموعات ونطلع على اللوح واوراق عمل  ( بيان4ط
  الحاسوب واأللعاب الممتعة والجميلة  ( نغم خ  5ط
  البرمائيات الحاسوب ألننا نستفيد من األلعاب مثل لعبة عن الالفقاريات والرخويات و  ( رينا6ط
بحب العلوم نتعلم فيه كيف نصنف الحيوانات ونركب الصور ومن سيربح المليون على  ( ايمان 7ط

 الحاسوب وتسلينا كثير 
 

  تستخدم المعلمة بطاقات في الحصة   (أفراح1ط مقبول 
  بطاقات  (آية2ط

  الحاسوب   (فاتنة1ط ضعيف
  جابة عرض الصور ووووو تردد في اال (عايدة2ط 

 

 

 

تكلمي عن مواضيع  او دروس العلوم التي من الضروري استخدام إجابة السؤال الخامس: 

 الحاسوب لتعلمها؟

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة المجموعة  
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  تجريبيةال
ممتاز 
 عالي 

  ل الحاسوب األذن ألن لها أجزاء داخلية ال نراها بالعين المجردة ونستطيع أن نراها من خال  ( الزهراء1ط
  درس العين يجب أن تستخدمه لنتعرف على أجزاء العين الداخلية مثل البؤبؤ والعدسة وغيرها  ( مرح2ط
  التصنيف فيها العمود الفقاري والهيكل الخارجي   ( بيسان3ط
  مثل الكواكب ألننا ال نراها إال إذا سافرنا بصاروخ  ( سارة ز4ط
صنيف مثل الرخويات والديدان منها تعيش في جسم اإلنسان مثل دودة اإلسكارس األذن ، والت ( المار 5ط

 تعيش في االمعاء الدقيقة لإلنسان 
 

  التصنيف لنصنف الكائنات الحية حسب صفاتها المشتركة  (تسنيم م 6ط
  نتعلم نرى األذن األجزاء الداخلية  على الحاسوب  ( ريم7ط

  نرى االجزاء الداخلية أجزاء العين  ل ( نور1ط ممتاز
  درس العين األجزاء الداخلية والخارجية مثل البؤبؤ جزء داخلي نراه على الحاسوب  ( رنيم2ط
  التصنيف تستخدم الحاسوب لألشياء المهمة مثل الفقاريات والالفقاريات  ( ايناس3ط
  والعمود الفقاري والفقاريات  يجب ان تحضر المعلمة الحاسوب الهياكل العظمية نتعرف عليها ( رناد4ط
التصنيف نحن ال نرى العمود الفقاري وال نعرف كم عدد الحيوانات وال نعرف أجسادنا من  ( رغد 5ط

 الداخل لذلك نرى االجزاء الداخلية للجسم  
 

  الفقاريات والعمود الفقاري والعين وما بداخلها  (تسنيم ح 6ط
  ات الحية في مجموعات مثل الفقاريات والالفقاريات اهمية التصنيف للكائن ( تيمة 7ط

  درس التصنيف للفقاريات والالفقاريات  رماح ( 1ط جيد جدا  
  وحدة التصنيف وأهميته  (سديل2ط
  وحدة الفقاريات والالفقاريات  ( نغم م3ط
  والجمادات وحدة التصنيف للتعرف على الفقاريات والالفقاريات والكائنات الحية  ( روعة4ط
  تصنيف الفقاريات والالفقاريات  ( ليان  5ط

الكواكب في الكتاب صورها صغيرة نستخدمه لنتعلم معلومات عن الكواكب وتكون صورها   (سلمى1ط جيد 
 اوضح

 

  التصنيف مثل الفقاريات والالفقاريات كان اوضح من الكتاب  (رهف2ط
  ال نستطيع التحكم بها والكواكب تكون احسن على الحاسوبالضوء ومصادر الضوء الطبيعة  ( رواء3ط
  الكواكب ألنه ما نقدر نشوفها بس عن الكتاب والحاسوب بعرضها احسن  ( بيان4ط
  الضوء والتصنيف  ( نغم خ  5ط
  الكواكب مثل المشتري والزهرة  وزحل والتصنيف  ( رينا6ط
والحيوانات والعمود الفقاري والالفقاريات مثل الرخويات التصنيف عشان نشوف الفقاريات  ( ايمان 7ط

 والديدان  
 

نعم ضروري الحاسوب تشرح عنه المعلمة الدروس المهمة  ونلعب اشياء مسلية مثل درس   (أفراح1ط مقبول 
 الضوء والتصنيف 

 

  ياء كثيرة نعم ضروري الحاسوب ألنه يعلمنا أشياء جديدة  مثل  درس القمر ونكتشف عنه اش (آية2ط
نعم ضروري الحاسوب ألن المعلمة تعلمنا وتكتب لنا ونتعلم عنه عن درس الحيوانات   (فاتنة1ط ضعيف

 والحشرات  
 

  نعم ضروري الحاسوب ألنها تعلمنا كيف نلعب على الحاسوب ونتعلم عنه درس الحيوانات  (عايدة2ط 
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او الطرق التي يمكن أن تستخدمها تكلمي عن األشياء او الوسائل إجابة السؤال السادس: 

 المعلمة لتسهيل تعلمكن لوحدة تصنيف الكائنات الحية 

المجموعة  
  تجريبيةال

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

ممتاز 
 عالي 

  المجموعات تقسمنا الى مجموعات وتقسم العمل علينا ونعمل عن طريق اللوحات واوراق العمل  ( الزهراء1ط
  والحاسوب لتكون الصورة واضحة   Lcd ( مرح2ط
  الحاسوب والشرح وجهاز العرض   ( بيسان3ط
  تستخدم الحاسوب لكي نلعب ونستمتع بالعلوم  ( سارة ز4ط
  الحاسوب لكي نرى وتفهمنا كيف نصنف ونعرف الحيوانات الالفقارية والفقارية  ( المار 5ط
  اللوحات المغناطيسية  ( تسنيم م 6ط
  المجموعات تقسمنا إلى مجموعات  ريم (7ط

  تحضر الحاسوب  ( نور1ط ممتاز
  تستخدم الحاسوب لكي نرى أشياء من الدرس  ( رنيم2ط
  الحاسوب ألجزاء تعلمناها في الدرس  ( ايناس3ط
  الحاسوب تشرح لنا ونلعب عليه ونلعب معا  وتقسمنا إلى مجموعات ونفهم اسرع  ( رناد4ط
  تحضر الحاسوب وأوراق عمل المفيدة ونفهم من شرحها   ( رغد5ط
  ننجز مهمات أسرع في المجموعات ونفهم اكثر  (تسنيم ح 6ط
  تحضر الحاسوب نلعب وتشرح لنا عن العلوم  ( تيمة 7ط

  عرض صور على الحاسوب  رماح ( 1ط جيد جدا  
  اللعب على الحاسوب في تصنيف الحيوانات  (سديل2ط
  تستخدم لوحات تعليمية ومجسمات الحيوانات  نغم م (3ط
  تستخدم الحاسوب وعرض الفيديوهات وعرض المجسمات للحيوانات ولوحات عن الحيوانات  ( روعة4ط
  استخدام اللوحات واأللعاب الممتعة  واالنشطة  ( ليان  5ط

رس ال نستطيع نتعلم عنه تجيب وسائل زي تعملنا مجموعات احسن من المفرد والمعلمة اذا في د  (سلمى1ط جيد 
 الحاسوب 

 

  الحاسوب للعب عليه  (رهف2ط
  الكمبيوتر نحضر فيديو عن الديدان الرخوة والطويلة وأشياء قصيرة بس رخوة  ( رواء3ط
  تعطينا نشاطات مثل )انقطاع عن اإلجابة ( ( بيان4ط
  الالفقاري وتشرح المعلمة الحاسوب فيه فيديوهات عن الفقاري و  ( نغم خ  5ط
  الحاسوب نشوف فيديوهات او العاب مثل الفقاريات  ( رينا6ط
  العاب والحاسوب والكتاب  ( ايمان 7ط

  تستخدم الصور والحاسوب   (أفراح1ط مقبول 
  تحضر لنا بطاقات  واوراق عمل  ونعمل أنشطة  (آية2ط

  البطاقات    (فاتنة1ط ضعيف
  ستخدم صور مطبوعة مغناطيسية ت (عايدة2ط
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 بها؟ إخباري تودين إضافية معلومات هناك هل إجابة السؤال السابع:

المجموعة  
  تجريبية ال

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

ممتاز 
 عالي 

بر بحب حصة المادة الي باألصل بحبها الرياضيات واتعلم القسمة واالشياء المفيدة عشان لما اك ( الزهراء1ط
 اعرف اضرب واقسم  

 

  ال يوجد ( مرح2ط
  مادة العربي والرياضيات بحبها ألن العربي لغتي  ( بيسان3ط
  ال يوجد  ( سارة ز4ط
  ال يوجد ( المار 5ط
  ال يوجد ( تسنيم م 6ط
  ال يوجد ( ريم7ط

  جهاز العرض لنرى الفيديوهات والصور اشياء ممكن تستخدمها المعلمة في حصة العلوم البروجكتر و  ( نور1ط ممتاز
  ال يوجد  ( رنيم2ط
  ال يوجد ( ايناس3ط
  ال يوجد ( رناد4ط
  نتعلم التصنيف في العلوم ونتعلم بالعلوم اشياء اكثر من الي نتعلمه في مادة اخرى  ( رغد 5ط
  ال يوجد  (تسنيم ح 6ط
  ال يوجد ( تيمة 7ط

  دة العلوم تحتوي على أشياء ممتعة ومفيدة ما رماح ( 1ط جيد جدا  
  استخدام اللعب على الحاسوب للتعرف على الكواكب  (سديل2ط
  ال يوجد ( نغم م3ط
تعلمنا في العلوم معلومات عن الكواكب بعضها قريب من الشمس وبعضها بعيد والوانها وبعضها له  ( روعة4ط

 حلقات 
 

  ال يوجد  ( ليان  5ط
  الكواكب تعلمنا بالعلوم لها حلقات ولو شفناها مكبرة على الحاسوب احسن وكواكب ليس لها حلقات   (سلمى1ط جيد 

  الكواكب تعلمنا بالعلوم لها أقمار ما بكفي ما ذكر بالكتاب  (رهف2ط
  فيه كائنات حية وغير حية الماء شفنا بالفيديو غير حي  والهواء يحركه ( رواء3ط
  يوجدال  ( بيان4ط
  ال يوجد  ( نغم خ  5ط
  ال يوجد ( رينا6ط
  ال يوجد ( ايمان 7ط

  نعم المعلمة مثل أمي والمدرسة بيتي الثاني   (أفراح1ط مقبول 
  المعلمة مثل اختي الكبيرة والمدرسة مثل بيتي  (آية2ط

  المدرسة مثل بيتي   (فاتنة1ط ضعيف
  سة مثل بيتي الثاني المعلمة مثل اختي والمدر  (عايدة2ط 
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 إجابات المجموعات البؤرية الضابطة على أسئلة المقابلة 

 الرمز  م( المعلمة؟   ما الموضوع الدراسي المفضل لديك؟ ولماذا؟ : إجابة السؤال األول

المجموعة  
 الضابطة 

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

ممتاز 
 عالي

  +الممتاز 

  لم اإلسالم وما أمل بحصة الدين استمتع فيهاالدين عشان نتع ( مسرة 1ط
  العربي نتعلم نكتب ونقرأ الدروس  ( لجين 2ط
  الرياضيات والحساب والكسور وبحب الدين نتعلم فيه اإلسالم والصالة والصوم وقراءة القرآن واعبد ربي  (شهد ن 3ط
  اإلنجليزي ألني بحب أكتب انجليزي  ( ليان4ط
  رياضيات ألنه نجمع ونكتب وبدرس والهندسة ال ( ايمان 5ط
  الدين أتعلم اصلي  وكيف نعبد ربنا ونقرأ سور القرآن الكريم وكيف نتعاون مع بعض ( كندة م 6ط
  العلوم نستفيد منها وأقرأ واكتب ونتعلم منها دروس مثل وحدة التصنيف  ( ملك ع 7ط

  وكيف نصنف الحيوانات   العلوم ألنه نتعلم التصنيف ( يقين 1ط جيد جدا
  الدين نتعلم القرآن الكريم والصالة والصوم والزكاة واالخالق الحميدة  ( آية 2ط
  العربي ، ألنه في قراءة وقصص ممتعة ونحل واجباتنا مع بعض ونكون مع بعض  (بيلسان 3ط
  الرياضيات، ألنه أحسب واجمع واطرح واضرب واقسم  ( مودة4ط
  الدين، ألنه نتعلم القرآن ، ونتعلم الحب والتعاون  ( فوزية 5ط
( شهد 6ط

 رأفت
  الرياضيات ، بحسب وبجمع وبطرح وبقسم بحبها كتير 

  الدين، ألنه نتعلم الصالة وسور القرآن الكريم، والعناية بكبار السن   ( ديما 7ط
جيد 

مقبول و 
 وضعيف

  تر شيء الني بتعلم منه أشياء الزم اعملها بحياتي( آية: انا بحب كل المواد بس بحب العلوم اك1ط 
  المعلمة : مثل ايش اعطيني مثال؟

  ( آية : مثال الحياة والبيئة والعمود الفقاري 1ط
  ( فيروز : بحب العربي عشان بنستفيد منه كتير والعلوم والدين كمان بنستفيد منه2ط
  منه شغالت(مها: الرياضيات النه في مسائل سهلة والعلوم بتعلم 3ط

  المعلمة : متل ايش بتتعلمي بالعلوم ؟
  ( مها : العمود الفقاري والالفقاريات بعرف منها أشياء3ط

  المعلمة: بتحبي تعرفي عن الحيوانات حولك؟
  المعلمة : بتحسي انه مهم تعرفي هاي الحيوانات ؟ \( مها: نعم 3ط
  ( مها : نعم3ط
ها حيوانات اليفة بنتعلم كيف ما نضربها ونصير نتعلم ونصير نتعلم ) تردد ( أماني : بحب مادة العلوم عشان في4ط

  المعلمة : تعلمت بالعلوم عن عيونك وأذنك، بتشعري انه مهم تعرفي عن جسمك \باالجابة( 
  شو موضوع  كنت حابة تتعلمي عنه بالعلوم وما تعلمتيه؟ \( أماني: مهمة 4ط
  : بس احنا تعلمنا عنه ، او انك حابة تتعلمي عنه اكتر؟ المعلمة \( اماني: العمود الفقاري 4ط
    ( اماني: نعم4ط
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  ( تيماء : انا بحب اكتر مادة الدين بتعلم ايات القرآن الكريم وبحب اخرى  تردد باالجابة وعدم اكمالها5ط
  المعلمة : حكيت قبل شوي الرياضيات، شو اكتر شي حابة تتعلميه بالرياضيات؟

  اول الضرب والقسمة( تيماء: جد5ط
 ( حنين:بحب العلوم تعلمت فيه عن العمود الفقاري واألذن والعين6ط
 

 الرمز  م( المعلمة؟  العلوم حصة في رأيك ما: ثانيإجابة السؤال ال

المجموعة  
 الضابطة 

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

  ، ونصائح كيف نجمع مجموعات بالتصنيف  بحبها وتعطينا المعلمة معلومات جديدة ( مسرة 1ط ممتاز عالي 

  بحبها ونكتشف شيء ما كنت أعرفه والعدسات والقزحية وأجزاء العين  ( لجين 2ط

  العلوم بحس انه في معلومات مفيدة ما كنت فاهمها   (شهد ن 3ط

  مفيدة فيها أشياء حلوة نعرف التصنيف واألدوات والعدسات  ( ليان4ط

  ها مفيدة وممتعة بعرف أقرأ وفيها عن العدسات والتصنيف بحب ( ايمان 5ط

  العلوم مفيدة جدا  فيها كيف العلماء اخترعوا األشياء وتمر بسرعة  ( كندة م 6ط

  العلوم مفيدة كثيرا  نتعلم أشياء كثيرة مثل التصنيف والعدسات والالفقاريات  ( ملك ع 7ط

  نتعلم عن تصنيف الحيوانات بحب حصة العلوم ألنه  ( يقين 1ط ممتاز

  كثير حلوة ، تعلمنا فيها أنه بدون ضوء ال يعيش اإلنسان  ( آية 2ط

بحبها اكتشفنا فيها عن األذن  واستغربت ان االذن من الخارج صغير ومن الداخل كبيرة لها  (بيلسان 3ط
 اجزاء

 

عمود فقاري والي ما فيها عمود  بحب حصة العلوم تعلمنا عن تصنيف الحيوانات الي فيها ( مودة4ط
 فقاري 

 

  بحب حصة العلوم تعلمنا فيها واستفدنا عن تصنيف الحيوانات    ( فوزية 5ط

  بحبها نتعلم فيها عن الحيوانات الي فيها عمود فقاري والي ما فيها عمود فقاري  ( شهد رأفت6ط

( ديما 7ط
 تحسين

  شياء والكواكب وعرفت عن اعضاء جسمي بحب حصة العلوم تعلمت فيها كيف نصنف األ

  بحبها عشان فيها معلمتي ، فيها حواسيب واشياء  ( صباح 1ط 1جيد جداً 

  بحب حصة العلوم  فيها تبقى معلمتي نتعلم اشياء كثيرة عن جسم االنسان وحياته  ( سوزان 2ط

  اين تعيش بحب حصة العلوم كثيرا  نتعلم اشياء مفيدة عن الحيوانات ( لينا 3ط

  بحب حصة العلوم عشان معلمتي وفيها اشياء كثيرة مثل الحاسوب واهمية أعضاء االنسان  ( هناء4ط

  بحب حصة العلوم عشان نتعلم عن حياة االنسان والحيوانات  ( رانية 5ط

  بحب حصة العلوم ألنه فيها نشاطات كثيرة وبحب معلمة العلوم تكون معنا ( فاطمة6ط

  بحب حصة العلوم ألنه المعلمة تحكي ماذا نكتشف اشياء جديدة عن حيوانات جديدة  سمية( ر 7ط

منيحة لما تجيب المعلمة الحاسوب ونفهم منه ولما تشرح المعلمة نفهم مثل األذن فهمته من  ( مريم1ط 2جيد جدا 
 الحاسوب 

 

لإلنسان ال نتحرك بدونه، ونتعلم عن  منيحة إلنا ألنه نعرف عن العمود الفقاري مهم جدا   (يقين محمود2ط
 الضوء 

 

  بحبها بس بتخلص بسرعة، والمعلمة تعطينا أنشطة حلوة عن الحيوانات أين تعيش ونقرأ فيها   ( سارة3ط
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  حلوة ومنيحة، بحبها ألنه نتعلم أشياء ما أخذناها من قبل مثل أعضاء جسم اإلنسان  ( مالك4ط

  نتعلم منه عن الضوء كيف نستعمله وال نلمسه ويدينا مبلوالت بحب حصة العلوم ( وعد 1ط جيد

  بحب حصة العلوم المعلمة بتعطينا معلومات مفيدة  ( ربى2ط

  منيحة نقرأ فيها ونلعب  ( كندة3ط

مقبول 
 وضعيف

 العلوم حصة بتحسي المعلمة\ فيهم نعتني وكيف بالحيوانات الرفق عملية بتعلمنا مشانها كتير بحبها: آية( 1 ط

  طويلة؟

    طويلة لو حتى منها بنزهق وما كتير وبنحبها بنستمتع احنا بس اه: آية(1ط

  الفقاري العمود مثل ممتعة كثيرة اشياء نتعلم النه مفيدة:  فيروز( 2ط

 عليها بالنا وندير ونسقيها ونطعمها الحيوانات نضرب وال اشياء منها ونتعلم كتير العلوم حصة بحب انا: مها(3ط
   

  أل وال صح نشتغل كيف وتشوفنا لحال مجموعة كل مجموعات تعملنا المعلمة عشان العلوم بحب: أماني( 4ط

  ونساعدهم نضربهم وما الحيوانات نحشر ما عشان العلوم حصة بحب انا:  تيماء( 5ط

 الحيوانات نضرب وما العين على نحافظ كيف تعلمنا العلوم حصة بحب انا:حنين( 6ط

 

 

 الرمز  م( المعلمةولماذا؟  العلوم؟ تعلم الضروري من انه تعتقدين هلالسؤال الثالث: إجابة 

المجموعة  
 الضابطة 

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

  آه نكتشف كيف العلماء صنعوا األشياء وخرجوا للفضاء واعرف توماس اديسون ونيوتن  ( مسرة 1ط ممتاز عالي 

  منها كيف العلماء اخترعوا األشياء  نعم ألنه نعرف ( لجين 2ط

  العلوم تعلمنا أشياء ما تعلمناها ولما نكبر الزم يكون فيه علوم عشان نعرف ونتعلم عنها اكثر  (شهد ن 3ط

  اه ، نعم نكتشف العلماء واذا ما فيه علوم ما نعرف االشياء التي تكون في كتاب العلوم  ( ليان4ط

  يه مواد كثيرة ونفهم فيه مواد مثل التصنيف والعمود الفقاري والالفقاريات نعم نتعلم ف ( ايمان 5ط

نعم نكتشف اشياء جديدة مثل درس الفقاريات والالفقاريات ونكتشف بعض الحيوانات لها عمود  ( كندة م 6ط
 فقاري وبعضها ليس له عمود فقاري 

 

  الفقارياتاه  نتعلم اشياء جديدة مثل أجزاء العين وال ( ملك ع 7ط

  بحب حصة العلوم ألنه نتعلم عن الحاسوب عن القمر والنجوم  ( يقين 1ط ممتاز

  نعم لما نكبر بنصير نعرف نقرأ ونكتب ونأخذ معلومات جديدة  ( آية 2ط

  ضروري عشان لما نكبر نبقى عارفين معلومات كثيرة (بيلسان 3ط

  نعم وتردد باإلجابة  ( مودة4ط

نعم ألنه لما نكبر يكون لنا مستقبل ونستفيد مما تعلمناه في العلوم مثل التصنيف والحيوانات فهو  ( فوزية 5ط
 مهم بحياتنا ونصنف اشياء كثيرة

 

( شهد 6ط
 رأفت

  نعم بحب العلوم وهي مهمة بحياتنا في تصنيف األشياء ونتعلم عن الكون والحياة والبيئة 

(ديما 7ط
 تحسين

  وم عن طريق الحاسوب الحيوانات الفقارية والالفقاريةضروري نتعلم في العل

نعم عشان حياة االنسان واشياء كثيرة نهتم بها لما نرجع على البيت نرى مثل هذه الحيوانات كيف  ( صباح 1ط 1جيد جداً 
 انه لها عمود فقاري ونستنتج اهمية التصنيف 

 

  د معلومات عن الحيوانات  نعم ضروري لنعرف عن حياة االنسان ونستفي ( سوزان 2ط

 حصة العلوم مفيدة فيها عن حياة االنسان والحاسوب والجو ولما يسألك أي حد تجاوبيه عنها  ( لينا 3ط
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 مثل عن الجو
نعم نتعلم عن تصنيف االشياء في مجموعاتها ونستعمل الحاسوب وفيها عن الفقاريات  ( هناء4ط

 والالفقاريات 
 

  نه نستفيد اشياء ال نعرفها كالتصنيف للحيوانات وكيف نعتني بأجسامنا ضروري أل  ( رانية 5ط

ضروري تكون حصة العلوم معنا ألنه نتعلم عن النباتات والحيوانات وحالة الجو وجسم االنسان  ( فاطمة6ط
 والهيكل العظمي 

 

نكن  نعرفها والفقاريات  ضروري ألنه نتعلم فيها عن الجهاز الهضمي والتصنيف واشياء جديدة لم ( رسمية7ط
 والالفقاريات

 

  نعم ضروري، نستفيد منه معلومات عن الحيوانات واإلنسان والعمود الفقاري والسلسلة الغذائية  ( مريم1ط 2جيد جدا 

نعم ضروري، ألنها مفيدة جدا  لإلنسان ألنه نتعلم عن الحيوانات، والضوء، والنظام البيئي والعمود  ( يقين م2ط
 ري والحاسوب الفقا

 

  آه، نتعلم فيها أشياء كثيرة مثل العين فيها شبكية  ( سارة3ط

  نعم نستفيد منها أشياء، ونتعلم أشياء عن الحيوانات والنباتات  ( مالك4ط

نعم، نتعلم فيها عن العمود الفقاري وعن الحيوانات أين تعيش وكيف تتغذى ، وعن النباتات منها   ( وعد 2ط جيد
 األمراض وهي غذاء لإلنسان والحيوان تعالج 

 

  آه ألنه نستفيد منها  ( ربى5ط

  ضروري ال آه محتارة في اإلجابة  ( كندة6ط

مقبول 
 وضعيف

 ونعتني االنسان وتنظيف بالنفس واالهتمام النظافة وعن الكون عن اشياء نتعلم عشان العلوم نتعلم الزم: آية( 1 ط

    بموت بحاله اعتنى ما اذا الواحد ألنه نعيش نعرف عشان بحالنا

  باالجابة تردد وايه وايه ونظافتها والعين الفقاري والعمود العظمي الهيكل كثيرة اشياء منه بنتعلم نعم: فيروز( 2ط

 اجسامنا سالمة على ونحافظ جسمنا وحماية والترتيب النظافة مشان: مها(3ط

 ونتحمم يوم كل اظافرنا صقصونق حالنا على نحافظ عشان ضروري نعم: أماني( 4ط

 تاني اشي في بالعلوم؟ نتعلمه داعي الو شو اذن والوطنية والمدنية بالدين االشياء هاي عن بنتعلم احنا: المعلمة
  بالعلوم نتعلمه ضروري

  بدونهم بعيش ما عشان والهواء  والطعام لالنسان ضروري الماء اماني( 4ط

   جابةباال تردد مشان مشان نعم:  تيماء( 5ط

 والعربي الرياضيات بكفي رأيك شو العلوم حصة منها بال علوم حصة هناك ليش ضروري ايش مشان المعلمة
  بالعلوم نتعلمه جدا ضروري اشي شو واالنجليزي

 بدونهن يعيش االنسان بقدر ما والطعام الماء: تيماء( 5ط

 باالجابة تردد  ايه:حنين( 6ط

  ضروري العلوم تعلم هل: المعلمة

  تانية بمادة تعلمتيه وما بالعلوم تعلمتيه بالعلوم ضروري ايش متل المعلمة \ كتيرة اشياء بعلمنا نعم حنين( 6ط

   عليها نحافظ كثيرة اشياء العين عن حنين( 6ط

 

جيدة التي من الممكن أن تجعل حصة العلوم  ) الوسائل أو األنشطة( ما هي األمورإجابة السؤال الرابع 

 بالنسبة لك؟

المجموعة  
 الضابطة 

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

  بحب تجبلنا الحاسوب وتعملنا مسابقات وتالعبنا ونشاطات  ( مسرة 1ط ممتاز عالي 
بحب المعلمة تجيب الحاسوب ونلعب عليه ونفهم منه ونعمل مجموعات وانشطة ونتعلم عن  ( لجين 2ط

 الضوضاء 
 

  تعة باألنشطة والوسائل وتحضر لنا الحاسوب ونحل على السبورة بحب حصة العلوم مم (شهد ن 3ط
  بحب حصة العلوم المعلمة تجيب الكمبيوتر وتشرح عنه وتالعبنا  ( ليان4ط
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  عشان المعلمة تجبلنا البروجكتر وانشطة ووسائل وندرس ونتعلم في الحصة  ( ايمان 5ط
حيوانات ونرسم عن الدروس والنشاطات نعملهن  التي تكون الوسائل والنشاطات مثل نرسم عن ال ( كندة م 6ط

 في الكتاب نعملهن 
 

  نعمل نشاطات ومجموعات ونرسم ونلون والحيوانات نستخدم الصور الالصقة ( ملك ع 7ط
  الحاسوب، نشاطات، نعمل بمجموعات واستمتع بالعمل مع صاحباتي  ( يقين 1ط ممتاز

  ما نشوف الكواكب والنجومالكمبيوتر الحاسوب ل ( آية 2ط
الحاسوب نفهم عن طريقه عن الكواكب بالفيديو، ونعمل نشاط مع بعض وانبسطت لما عملنا الدارة  (بيلسان 3ط

 الكهربائية
 

  حصة العلوم مفيدة وعلى الكمبيوتر نشوف فيديوهات وصور  ( مودة4ط
  ساعي البريد ونكِون التعريفات حصة العلوم مفيدة لما نعمل نشاطات مثل توزيع  ( فوزية 5ط
  نشاطات مثل تصنيف األشياء واألسئلة وتصنيف الحيوانات  (شهد رأفت6ط
(ديما 7

 تحسين
  نشاطات بمجموعة نتشارك مع بعض              

  لعبة ، وبحب معلمة العلوم ألنه تشرح لنا عن اهمية الضوء  ( صباح 1ط 1جيد جدا  
  ن الحيوانات التي تعيش في الجو والبر نشاطات ع ( سوزان 2ط
  االسئلة ونشاطات عن الفقاري والالفقاري واين تعيش تعرضها المعلمة عن طريق الحاسوب فيديو  ( لينا 3ط
  تجيب الحاسوب لنشوف عن التصنيف للحيوانات في مجموعات  ( هناء4ط
  وتعطينا واجبات تفهمنا بنشاطات وتعملها المعلمة لنفهم منيح  ( رانية 5ط
  تزيين الصف ونشاطات وتجيب الحاسوب تعلمنا عن التطفل والحيوانات واالنسان صور للحيوانات ( فاطمة6ط
المعلمة تصير تفهمنا وما نزعجها حتى ما يضيع الوقت ولو نستخدم الحاسوب لنتعلم عن العالقات  ( رسمية7ط

 الحيوية  
 

  في اإلجابة  الحاسوب تردد ( مريم1ط 2جيد جدا 
الحاسوب، وفيديوهات عليه، وتسأل المعلمة أسئلة مهمة ممتعة ، والتلفاز نرى صور الحيوانات  (يقين مح2ط

 االليفة وغير االليفة 
 

  نشاطات، ونلعب لعبة، وصور للحيوانات في مجموعات ونصنفهن ونقول اسماءهن  ( سارة3ط
  نتفرج على الصور، ونشوف التعريفنشاطات، وأشياء على الحاسوب، و  ( مالك4ط

الحاسوب نتعلم من الصور عليه، والتلفزيون يعرض صور أو فيديو عن التصنيف للحيوانات حسب  ( وعد 1ط جيد
 صفاتها المشتركة 

 

  الحاسوب ونشوف فيديوهات، واسئلة وتجاوب عليه وال نتعدى على بعض ( ربى2ط
  تصنيف نتعرف بالعلوم على تعريف ال ( كندة3ط

مقبول 
 وضعيف

( آية: تعلمنا اشياء عن الثدييات والفقاريات وتجبلنا صور نعلقها على اللوح ونتعلم منها عن الحيوانات واشكالها  1ط 
  وخطرها
 لو المعلمة بدها تعلمك عن الحيوانات ايش تستخدم  غير الصور لتشرح عن الحيوانات وتفهمي عنها اكتر؟ \المعلمة

سان من الثدييات بس اله دماغ اكتر ، والخفاش هو من الثدييات لو بطير بس بولد والدة ممكن (  آية: االن1ط
  تستخدم الكتاب

  المعلمة: الكتاب فيه صور مش مبينة والدته شو ممكن تستخدم غير الكتاب
( آية 1ط( آية اللوح والدفتر واحنا بنشوفه / المعلمة: في الحصة ايش تستخدم غير اللوح وغير صورته ؟ 1ط
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    انقطاع عن االجابة
( فيروز : نستفيد معلومات عن الهيكل العظمي والمحافظة على العين واالذن تستخدم المعلمة اللوح والدفتر 2ط

  ( فيروز الحاسوب وووووو  انقطاع عن االجابة2والكتاب / المعلمة غيرهم ؟ ط
/ المعلمة ايش تستخدم غير شرحها شو تستخدم (مها: المعلمة من حكيها وشرحها ومنتبهين وبنحفظ االشياء 3ط

  هل شرحها بكفي وال تستخدم اشي تاني؟
  ( مها : زي الحاسوب والكتاب والدفتر3ط
( أماني : انا بحب العلوم كتير تكتبلنا المعلمة مسائل والبنات يطلعو يحلو وتجيب على الحاسوب بصير ممتع 4ط

  اكتر
  المعلمة ما في شي تاني غير الشرح ؟( تيماء : تشرحلنا ونحفظ كل شي / 5ط
 (حنين: نعم شرحها بكفي  6( حنين: تقعد تشرحلنا / المعلمة: شرحها بكفي؟ ط6ط

تكلمي عن دروس او مواضيع العلوم التي من الضروري استخدام الحاسوب إجابة السؤال الخامس: 

 لتعلمها؟ 

المجموعة  
 الضابطة 

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

  الحيوانات الالفقارية  والفقارية نشوف العمود الفقاري وهيكلها العظمي  ( مسرة 1ط متاز عالي م
  الطيور تعطي لنا المعلمة على الحاسوب لعبة كيف نركب أجزاؤها  ( لجين 2ط
  التصنيف كيف نصنف الحيوانات وصور ولعبة مسلي أكثر  (شهد ن 3ط
  خصائص الطيور فيديو  ( ليان4ط
  العدسات والعين كيف تكون من الداخل عن طريق فيديو   ( ايمان 5ط
وحدة الالفقاريات والحيوانات فيديو كيف االفعى تضع بيضها في الرمل وكيف السلحفاة تخرج  ( كندة م 6ط

 على الشاطئ
 

  فيديو عن الحيوانات وصور  ( ملك ع 7ط
  يديو والنجوم والتصنيف الكواكب تشرح عنهن وتستخدم ف ( يقين 1ط ممتاز

  الكواكب والنجوم وهي كبيرة نشوف صور لها  ( آية 2ط
  اإلنسان والبيئة وكيف بدأ اإلنسان حياته وقطع االشجار، واصطياد الحيوانات، وزراعة النباتات   (بيلسان 3ط
  الكواكب، وأعضاء اإلنسان نركبها في لعبة على الكمبيوتر ( مودة4ط
  الفريسة والمفترس والعالقات الحيوية فيديو عن األسد واألرنب   ( فوزية5ط
  الكواكب ورؤية الكواكب ونشرح عنها بفيديوهات  (شهد رأفت6ط
  األذن ، نشوف صورها وكيف تستقبل الصوت  (ديما تحسين7

أهمية الضوء ضروري الحاسوب في العلوم عشان نشوف عليه صور وفيديو وقصص مثل  ( صباح 1ط 1جيد جدا  
 والسلسلة الغذائية 

 

  ضروري باستخدام الحاسوب بنشوف فيديو عن كيف نسمع باألذن وكيف نهتم بأذننا وننظفها  ( سوزان 2ط
ضروري الحاسوب في الحصة المعلمة تعطينا اشياء عنه كثيرة مثل الحيوانات واين تعيش  ( لينا 3ط

الحاسوب فيكون غير ضروري لكن األفضل  وكيف يكون شكلهن  وممكن تسألنا اسئلة بدون 
 عن الحاسوب

 

  نعم لنشوف فيديو عن الضوء  ( هناء4ط
  ضروري الحاسوب لنشوف عن البيئة وكيف اكتشف العلماء الجاذبية األرضية  ( رانية 5ط
ى ضروري الحاسوب لنشوف فيديو عن السلسلة الغذائية واهمية الضوء والحيوانات تعيش عل ( فاطمة6ط

 البر واليابسة 
 

 بحب الحاسوب وضروري لنتعلم عن طريقه عن وحدة االصوات التي ال تريح األذن والتي تريح  ( رسمية7ط
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 األذن ونشوف فيديو وصور 
عشان نفهم عن الدروس، ومسابقات بالعلوم عن الفقاري والالفقاري والحاسوب نستفيد منه  ( مريم1ط 2جيد جدا 

 ثل صحة االنسان والحيوانات كثير في حصة العلوم م
 

الحاسوب عشان نشوف فيديوهات وأسئلة وصور  ونلعب لعبة لنصف الحيوانات الى برية  (يقين م2ط
 ومائية

 

  تجبلنا الحاسوب، وفيديوهات وصور واسئلة سهلة وصعبة عشان تشوفنا فاهمين ( سارة3ط
  لنا ألعاب وفيديوهات وصور حيوانات  تحط ( مالك4ط

الحاسوب نشوف عليه صور وممكن تلفاز وفيديوهات وصور حيوانات نتعرف عليهن حيوانات  ( وعد 1ط دجي
 المجموعة البرمائية ونتعلم التصنيف مثل ماما تصنف ادوات المطبخ حسب صفاتها المشتركة 

 

  صور عن الحيوانات واسئلة سهلة وصعبة  ( ربى2ط
  نيف على التطفل تعرفنا من العلوم تعريف التص ( كندة3ط

مقبول 
 وضعيف

( آية: تكتب عن التعلم 1( آية: مثل العمود الفقاري/  المعلمة / كيف تعلمكم عن العمود الفقاري بالحاسوب / ط1ط 
( آية: تحطلنا على العمود 1التفاعلي / المعلمة : التعلم التفاعلي بس للرياضيات واللغة العربية ما في للعلوم / ط

  ا اياه بكتابة او فيديوالفقاري تورجين
  ( فيروز : االذن نشوف اجزاء االذن بفيديو عن الطبلة وكمان صور2ط
( مها : 3(مها: العمود الفقاري واالذن والعين  والمحافظة عليها بفيديو / المعلمة بتفضلي فيديو وال صور؟ ط3ط

  فيديو
  ( أماني :العمود الفقاري انهم مختلفات عن بعض تورجينا بصور4ط
  ( تيماء : لالذن   تردد بالجابة وانقطاع عنها5ط
 ( حنين:العين والعمود الفقاري واالذن تورجينا فيديو وصور6ط

 

لتسهيل تعلمكن  المعلمة تستخدمها أن يمكن التي الطرق او الوسائل او األشياء عن إجابة السؤال السادس: تكلمي

 لوحدة التصنيف 

المجموعة  
 الضابطة 

 مالحظات  ة السؤال إجاب الطالبة 

ممتاز 
 عالي 

  تأخذنا برحلة نشاهد الحيوانات واذا لم نستطع الذهاب برحلة ممكن تستخدم الحاسوب   ( مسرة 1ط
  الحاسوب تشغل فيديو عن الحيوانات مثال  عن ام أربعة واربعين  ( لجين 2ط
  ه ال يكفي ما هو موجود بالكتابالحاسوب فيديو نتعلم عن الطيور مثل الحسون والحجل ألن (شهد ن 3ط
  الحاسوب تشغل فيديو صنفها وممكن لعبة نصنفها فقاري والفقاري  ( ليان4ط
  الحاسوب تعرض لنا صور وفيديو  ( ايمان 5ط
تعمل لنا غرفة حاسوب وتأخذنا على الغرفة ونرى الحيوانات كيف تعيش في الماء او اذا ما بنفع  ( كندة م 6ط

 خذنا رحلة الحاسوب تأ
 

  الحاسوب تعرض لنا صور أو فيديو أو ألعاب لتصنيف األشياء والحيوانات الى فقاري وال فقاري  ( ملك ع 7ط
رحلة واذا ما قدرت المدرسة تعمل رحلة، أو نلعب لعبة على الحاسوب نصنف الحيوانات او  ا( يقين 1ط ممتاز

 على اللوح   مجسمات نصنفهن على األدراج، او نرسم ونعلق الرسم
 

  تصنيف أدوات النجارة والكهرباء نستخدم مجسمات  للحيوانات   ( آية 2ط
  الحاسوب وفيديو عن الحيوانات   (بيلسان 3ط
  صور ومجسمات  ( مودة4ط
صور نجيبهن نخلطهن معا ، ونصنفها فقارية وال فقارية، بمجموعتين ونعمل سباق بين الطالبات  ( فوزية 5ط

 يف ونضعهن كل مجموعة لوحدهابالتصن
 

  مجسمات   (شهد ر6ط
  صور نعلقهن على اللوح ونصنفهن، أو صور نرسمهن ونعلقهن (ديما 7
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 تحسين
الحاسوب ، نرى الدرس التي تريد شرحه صور ، تشرح فيديو عن اهمية الحيوانات ، كيف نأخذ  ( صباح 1ط 1جيد جدا  

 لحومهن لنتغذى عليها 
 

  الحاسوب لنشوف فيديو عن الحيوانات ونستفيد منها  ( سوزان 2ط
  صور وفائدتهن واين تعيش ، ومنها ضارة وغير ضارة  ( لينا 3ط
  صور ، اللوح ، الحاسوب ، فيديو عن القطط ألني بحبها  ( هناء4ط
  تشرح عن الحيوانات ، والحاسوب، وصور غير صور الكتاب  ( رانية 5ط
  لنرى مكان المعيشة للحيوانات بفيديو الحاسوب ( فاطمة6ط
  الحاسوب ، والتلفون تعرض لنا صور عن الحيوانات غير الصور التي في الكتاب  ( رسمية7ط

  تجيب الحاسوب لنشوف فيديوهات وصور عن الثدييات  ( مريم1ط 2جيد جدا 
  سة مثل األسد واألفعى مجسمات عن الحيوانات وفيديوهات واسئلة عن الحيوانات المفتر  (يقين م2ط
  الفيديوهات وتشرح لنا عن الحيوانات المفيدة مثل الديدان  ( سارة3ط
تشرح لنا المعلمة منيح وتجيب الحاسوب لنشوف صور حيوانات مثل األسود والبطاريق والغزال  ( مالك4ط

 والحيوانات األليفة  والنمور 
 

  يوانات المفترسة والفقاريات والالفقاريات والدلفين والخفاشصور ومجسمات وفيديوهات عن الح ( وعد 1ط جيد
  اسئلة عن الحيوانات وفيديوهات عن األسد ( ربى2ط
  نتعرف على العلوم  ( كندة3ط

مقبول 
 وضعيف

  ( آية: الحاسوب تفرجينا صور الحيوانات وتعلمينها اهميتها وممكن فيديو عنها1ط 
  ور الحيوانات( فيروز : الحاسوب والكتاب وص2ط
(مها: الحاسوب نستخدمه لما نبقى اشي مش عارفينه بعلمنا اشياء عن الحيوانات تورجينا فيديو وصور 3ط

   والكتاب
( أماني تحطيلنا على فيديو يورجينا كيف نعاملهم 4( أماني :الحاسوب / المعلمة كمان غير الحاسوب ؟ / ط4ط

  بإحسان
ا عن العمود الفقاري/ المعلمة : شو رأيك او نجيب مجسم عن العمود ( تيماء : تستخدم الحاسوب لتعلمن5ط

  الفقاري؟
 كتابة او صور او فيديو ( حنين:6ط

 

 

 هل هناك معلومات إضافية تودين إخباري بها؟إجابة السؤال السابع 

المجموعة  
 الضابطة 

 مالحظات  إجابة السؤال  الطالبة 

  ال يوجد  ( مسرة 1ط ممتاز عالي 
  ال يوجد  ( لجين 2ط
  احس انه ضروري تكون في مادة علوم لنعرف معلومات عن الطيور والحيوانات والعلماء (شهد ن 3ط
  المعلمة إذا ما فهمنا شيء تبعتنا على غرفة الحاسوب تسوي لنا صور وفيديو ( ليان4ط
  ال يوجد  ( ايمان 5ط
  بحيث كل طالبة تستخدم الحاسوب األفضل تعمل المدرسة غرفة حاسوب  ( كندة م 6ط
  المعلمة تعرض لنا صور عن الحيوانات  ( ملك ع 7ط

  بحب حصة العلوم رح تبين مستقبلنا  ( يقين 1ط ممتاز
  بحب حصة العلوم كثير ونستفيد منها أشياء جديدة لما نكبر  ( آية 2ط
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  ياء جديدة بحب حصة العلوم، ونفسي أصير مستكشفة ألستكشف أش (بيلسان 3ط
  ال شيء  ( مودة4ط
  بصير عنا من العلوم لما نكبر معلومات جديدة  ( فوزية 5ط
أدوات المنزل وأدوات النجار لما نصنفهن في مجموعات نستخدم مجسمات مش بس  (شهد ر6ط

 نكتبهم على الكتاب 
 

  ال شيء  (ديما تحسين7
  معلمتي بحبها تعلمنا عن العالقات الحيوية والسلسلة الغذائيةحصة العلوم عشان فيها  ( صباح 1ط 1جيد جدا  

  بحب حصة العلوم عشان معلمتي بتعلمنا نشاطات ننبسط فيها  ( سوزان 2ط
عن النباتات تعلمنا انها تعطينا منظر جميل وتعطي هواء نقي نستفيد منها اشياء كثيرة   ( لينا 3ط

 عن النباتاتوهذا لن انساه ولو المعلمة شرحت اكتر 
 

  الضوء نستفيد منه لإلضاءة في البيت في الليل او في الشارع   ( هناء4ط
بحب حصة العلوم تعلمت عن الضوء وانها الشمس تعطينا الضوء بالنهار وفي الليل  ( رانية 5ط

 األضواء والضوء مهم لحياتنا
 

  بحب حصة العلوم ألنه نتعلم فيها اشياء كثيرة  ( فاطمة6ط
تعلمت في حصة العلوم أن ضوء الشمس بالنهار مهم لحياتنا وفي الليل ال يوجد ضوء  ( رسمية7ط

 شمس 
 

  الحاسوب لما نستخدمه ما بنحس بالوقت بمر بسرعة  ( مريم1ط 2جيد جدا 
  عن األسد تعلمت بالعلوم إذا أي شيء يفترسه ويأكله مثل األفاعي  (يقين م2ط
  علوم عن الحيوانات كيف يتعاملن مع بعضهن، ويدافعن عن بعضبحب أتعلم بال ( سارة3ط
  جسم اإلنسان يستطيع الحركة بالعمود الفقاري كنت أحب أشوفه مجسم  ( مالك4ط

انا عرفت من العلوم أنه إحنا من الثدييات نتكاثر بالوالدة واألسماك تتنفس بالخياشيم  ( وعد 1ط جيد
 لرئتينوالضفادع بالخياشيم ولما تكبر با

 

  اإلنسان ما بعرف عنه كثير وحيوانات كثير ما بعرف عنها كثير غريبة بحب أتعلم عنها  ( ربى2ط
  العلوم نقرأ فيه ونتعرف منه على الحيوانات واسئلة فيه  ( كندة3ط

مقبول 
 وضعيف

  ( آية: الزم نجيب مجسمات ونتعلم منها1ط 
  ( فيروز :  ما بحب اضيف شي2ط
  يوانات الزم ما اضربها واهتم فيها واطعمها(مها: الح3ط
  ( أماني :تجيب مجسمات للحيوانات والعمود الفقاري نشوفه مجسم4ط
  ( تيماء : الزم نطعمي الحيوانات ونشربهن5ط
 الزم ما نضرب الحيوانات ونهتم فيهن ونطعمهن ( حنين:6ط
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 على أسئلة المقابلة  جريبية والضابطةإلجابات المجموعة الت الكيفي تحليلال (12الملحق )
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 تحليل إجابات المجموعة الضابطة على أسئلة المقابالت 
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 SEED)( خطط الدروس وفق برنامج )13الملحق )

1حصة  \خارطة نتاجات درس أهمية التصنيف

 الدرس األول 

 أهمية التصنيف 

 حل أسئلة الدرس 

 3حصة 

 تعريف مفهوم التصنيف

   1حصة 

 ذكر أمثلة على التصنيف

  1حصة 

حل اسئلة الدرس تفاعلياً على 

الحاسوب وكتابياً على السبورة 

  3والكتاب مع التصحيح حصة 

تصنيف الكائنات الحية حسب 

  الخصائص المشتركة

 2حصة 

 

تصنيف الحيوانات حسب 

 خصائصها المشتركة

 2حصة 
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 1حصة  \األول أهمية التصنيف مخطط سير الدرس

 عرض صورة مزرعة كمثال على النظام البيئيالمقدمة 

توجيه اسئلة مختلفة  للطالبات مثل ماهي الكائنات الحية والجمادات في 

 الصورة ؟ هل أنت كائن حي؟ كيف عرفت ذلك؟

 جمع اإلجابات دون تصحيحها.

التعاوني واستكمال عمل المجموعات بعد توزيع  اتباع التعلم تطوير الفكرة   

 ( لصياغة الصفات المشتركة بين الكائنات الحية 2ورقة عمل )

بمشاركة الطالبات من خالل   64( ص 2و )  62( صفحة 1تنفيذ نشاط )

درس التصنيف التفاعلي في وحدة التصنيف التفاعلية الفالشية كمثال على 

 التصنيف ضمن معيار معين

 .دمة درس أهمية التصنيفوعرض مق

  

 ( صور لمكونات حية وغير حية 1: توزيع ورقة عمل )الفكرة

اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في مجموعات رباعية وتكليف المجموعات  

 بتصنيفها مع التعليل.  

 طرح السؤال كيف نعرف ان مكوناً ما في النظام البيئي هو كائن حي؟ 

بتقسيم ( لربطها 1باتهن، والعودة الى ورقة عمل )مناقشة الطالبات في اجا

 مكونات النظام البيئي إلى مكونات حية وغير حية.

 

تكليف الطالبات بإحضار بطاقات هوية لكائنات حية من بيوتهن االمتداد 

تتضمن صورة للكائن الحي وما الذي يتميز به، وكائن حي آخر يتميز 

 بنفس المميزات 

 .البطاقات في الحصة القادمة تكليف الطالبات بإحضار
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 العلوم درس نموذج تصميم 
A الخطة العامة للحصة 

  
  

 المدرسة: بنات كفرالديك األساسية  الرابع الصف:

 الفصل الدراسي: الثاني المبحث: علوم

 2016\5\5)الشرح(:2015-11-1التاريخ:)اإلنشاء(  الوحدة: السابعة
  الخميس

 اسم المعلمة : نيفين غسان  1حصة   \فأهمية التصنياسم الدرس:  

 

 )باالسترشاد بالكتاب المدرسي ودليل المعلم( )تتضمن ومعارف ومهارات واتجاهات( النتاجات الخاصة بالدرس

 المعارف: -أ

 التعرف الى مفهوم التصنيف -

 ذكر أمثله من حياته العملية على التصنيف  -

 المهارات: -أ 

 يوانات تصنيف الكائنات الحية الى نباتات وح -

 اإلتجاهات:  -ب 

 تقدير اهمية التصنيف -
 المفاهيم والمصطلحات 

 
 التصنيف , معايير

 
 األمن والسالمة

 
 عدم العبث بأدوات الكهرباء واألجهزة الكهربائية في الصف اثناء الحصة
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 ملخص األنشطة / التجارب

 المكان الهدف /الغاية نوع النشاط أسم النشاط #

 
1 

 
 1هل أنا كائن حي /حصة 

 
مجموعات  \عملي 

 رباعية

 
لمعرفة  ي مكونات النظام البيئالتعرف على 

المميزة لها عن  خصائص الكائنات الحية
 الجمادات

 
 الصف

 
2 

 
خصائص الكائنات 

 1الحية/حصة

 
مجموعات  \عملي 

 رباعية

 
 توضيح المقصود بمفهوم التصنيف 

 
 الصف

 1الخطة اإلجرائية الحصة  
 عرض صورة مزرعة كمثال على النظام البيئي  المقدمة

لفة  للطالبات مثل ماهي الكائنات الحية والجمادات في الصورة ؟ هل أنت كائن حي؟ كيف توجيه اسئلة مخت
 عرفت ذلك؟ 

 .جمع اإلجابات دون تصحيحها
 

 ( صور لمكونات حية وغير حية 1توزيع ورقة عمل ) الفكرة
لنشاط ، وتكليف اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في مجموعات رباعية، وتقسيم األدوار، وتحديد زمن اجراء ا

 المجموعات بتصنيفها مع التعليل. 
 عرض التصنيفات امام الطالبات من خالل جدول على السبورة مع التقييم خالل العمل.  

 البحث عن التصنيفات المتشابهة بين المجموعات. 
 طرح السؤال التالي   

 كيف نعرف ان مكوناً في النظام البيئي هو كائن حي؟
( لربطها بتقسيم مكونات النظام البيئي إلى مكونات 1ي اجاباتهن، والعودة الى ورقة عمل )مناقشة الطالبات ف

 .حية وغير حية
 

( لصياغة الصفات 2اتباع التعلم التعاوني واستكمال عمل المجموعات بعد توزيع ورقة عمل ) تطوير الفكرة
 المشتركة بين الكائنات الحية 

 ييم  عرض ما توصلت اليه الطالبات مع التق
 عرض معايير الكائنات الحية والتأكيد عليها بالتدوين السبوري 

 توضيح أن العملية التي قمن بها تسمى عملية التصنيف
 التوصل مع الطالبات الى مفهوم التصنيف

 تسجيل المفهوم على السبورة، وقراءة المفهوم عدة مرات من قبل الطالبات
 مقدمة درس أهمية التصنيف التفاعلي وعرض  التعبير عن المفهوم بلغتهن الخاصة

بمشاركة الطالبات من خالل درس التصنيف التفاعلي في وحدة   64( ص 2و )  62( صفحة 1تنفيذ نشاط )
 .التصنيف التفاعلية الفالشية كمثال على التصنيف ضمن معيار معين

  
ن صورة للكائن الحي واسمه إحضار بطاقات هوية لكائنات حية من بيوتهن تتضمبتكليف الطالبات االمتداد 

وأين يعيش وماذا يتنفس وماذا يشرب وهل يتحرك وكيف يتحرك وما الذي يتميز به، وكائن حي آخر يتميز 
 بنفس المميزات 

 تكليف الطالبات بإحضار البطاقات في الحصة القادمة.
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B 

 
 ات الدرس  التخطيط الزمني لفعالي

 

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

المقدمة
)مفاهيم  

شكلة 
س/أهدافه/م

ر
الد

س...(
ر
الد

 

 
 د 7

 المقدمة 
عرض صورة المزرعة كمثال على النظام  -

 بيئي 
مثل ماهي  باتلالطلتوجيه اسئلة مختلفة  -

الكائنات الحية والجمادات في الصورة ؟ هل 
 كيف عرفت ذلك؟  أنت كائن حي؟

 جمع اإلجابات دون تصحيحها -

مشاااااااااهدة الصااااااااورة  -
 ومالحظة ما فيها 

 
 اإلجابة على االسئلة -

 

 

س(
ر
رة الد

)فك
 

 د 15

( صور لمكونات 1توزيع ورقة عمل ) -
  حية وغير حية

اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في  -
مجموعات رباعية، وتقسيم األدوار، 

تكليف وتحديد زمن اجراء النشاط ، و
  .المجموعات بتصنيفها مع التعليل

عرض التصنيفات امام الطالبات من  -
خالل جدول على السبورة مع التقييم 

   .خالل العمل
البحث عن التصنيفات المتشابهة بين  -

  .المجموعات
ن أكيف نعرف  تي:طرح السؤال اآل   -

 مكوناً في النظام البيئي هو كائن حي؟
، والعودة مناقشة الطالبات في اجاباتهن -

( لربطها بتقسيم 1الى ورقة عمل )
النظام البيئي إلى مكونات حية   مكونات

 وغير حية

 االلتزام بتقسيم األدوار -
 استالم ورقة العمل -
التعاون مع أفراد  -

المجموعة إلجابة 
 ورقة العمل

تصنيف الصور  -
وعرض التصنيف 

 أمام طالبات الصف 
االستماع إلى باقي  -

 المجموعات
يفات مالحظة التصن -

 المتشابهة
اإلجابة على األسئلة  -

للتوصل إلى الفرق بين 
الجمادات أي 

المكونات غير الحية 
والمكونات الحية في 

 النظام البيئي   

 

س
ر
رة الد

ر فك
طوي

ت
 

 د 15

اتباع التعلم التعاوني واستكمال عمل  -
 المجموعات 

( لصياغة الصفات 2توزيع ورقة عمل ) -
 المشتركة بين الكائنات الحية 

رض ما توصلت اليه الطالبات مع ع -
 التقييم  

عرض معايير أو خصائص الكائنات  -
الحية التي تميزها عن الجمادات والتأكيد 

 عليها بالتدوين السبوري 
توضيح أن العملية التي قمن بها تسمى  -

 عملية التصنيف
التوصل مع الطالبات الى مفهوم  -

 التصنيف
تسجيل المفهوم على السبورة، وقراءة  -

وم عدة مرات من قبل الطالبات المفه
 والتعبير عن المفهوم بلغتهن الخاصة

( ص 2و )  62( صفحة 1تنفيذ نشاط ) -
بمشاركة الطالبات من خالل درس   64

التصنيف التفاعلي في وحدة التصنيف 
التفاعلية الفالشية كمثال على التصنيف 

 ضمن معيار معين 

التعاون بين افراد  -
 المجموعة 

  2حل ورقة العمل  -
عرض نتائج  -

 المجموعة 
قراءة مفهوم التصنيف  -

 عن السبورة 
التعبير عن مفهوم  -

التصنيف بلغتهن 
 الخاصة 

ص  1تنفيذ النشاط  -
 64ص  2+نشاط 62

 بشكل فردي
تنفيذ االنشطة تفاعلياً  -

على الحاسوب بشكل 
 فردي 

 االلتزام بالنظام  -
الحذر من خطر  -

الكهرباء واألسالك 
 عند استخدام الحاسوب

عيل تف -أ
التكنولوجيا 
للتأكيد على 

مفهوم 
التصنيف 

بمقدمة 
درس 
أهمية 

التصنيف 
 التفاعلي 

 
 تفعيل  -ب

التكنولوجيا 
لحل 

األنشطة 
في  1+2

الدرس 
تفاعلياً 

على 
 الحاسوب 
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ت
التوقعا

 

)التنبؤ(
  

 ليس للتصنيف أهمية في حياتنا -

 التصنيف يقتصر على الجمادات -

 النباتات ليست كائنات حية  -

مراحل 
 لدرسا

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

ربة
ج
ط/الت

شا
تنفيذ الن

 

 
 د 5 

  
 الباتتوزيع المهام على الط -
 متابعة عمل المجموعات وتقييمها  -
أثناء العمل  الباتاالستماع الى أسئلة الط -

 واإلجابة عليها

 
  القيام بإجراء النشاط -
 1حل ورقة العمل  -
 2حل ورقة العمل  -
 تدوين المالحظات -
التعاون بين أفراد  -

 المجموعة
 

 

حليلها
ج وت

النتائ
 

 د 10

 

 التأكد من : 

 توصل الطالبات الى مفهوم التصنيف -

 تقييم ورقة العمل  -

 مالحظة الطالبات أثناء عرض النتائج -

تصنيف بعض األشياء في مجموعات  -

 ضمن معايير مشتركة

 

 

التوصل الى مفهوم  -

 التصنيف

القدرة على تصنيف  -

 بعض األشياء ضمن

معايير مشتركة أو بناًء 

على  خصائص 

 مشتركة

 

س
ر
صة/امتداد الد

ال
خ
ال

 

(
رية 

را
ستم

ال
ا

حياة(
ي ال

ف ف
ظي

والتو
 

 د 3

تكليف الطالبات بإحضار بطاقات هوية  -
لكائنات حية من بيوتهن تتضمن صورة 

للكائن الحي واسمه وأين يعيش وماذا 
يتنفس وماذا يشرب وهل يتحرك وكيف 

به، وكائن حي يتحرك وما الذي يتميز 
 آخر يتميز بنفس المميزات 

تكليف الطالبات بإحضار البطاقات في  -
 الحصة القادمة.

 
 
 

اعداد بطاقات للكائنات  -
 الحية 

احضار البطاقات  -
 للحصة القادمة 

 



200 

 

 

C خطة التجربة / النشاط 
 
 

 هل أنا كائن حي أم غير حي اسم النشاط:  1 رقم النشاط:

 

 تقليدي)    (  نوع الوسيلة
(X  مواد )

 من البيئة
 )   ( التعليم اإللكتروني )    (  حاسوب

 نوع النشاط
)  (  عرض تقليدي 

 للمعلم
(X عمل مجموعات ) عمل فردي )  ( 

 الحذر من خطر الكهرباء واألسالك األمن والسالمة

نتاجات النشاط / 
 التجربة

 كائنات الحية المميزة لها خصائص ال \توضيح الفرق بين الجمادات والكائنات الحية 

 المواد واألدوات
 أوراق \الحاسوب  \ السبورة \اقالم رصاص  

 
 

 الخطوات

 
 تقسيم الطالبات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهام -1
 
 توزيع ورقة العمل  -2
 
االلتزام بالوقت والتعاون لحل ورقة العمل وتقسيم الصور إلى مجموعتين بناء على   -3

 كةصفة مشتر
 
 عرض عمل المجموعة واالستماع الى المجموعات األخرى  -4
 
 االجابة على اسئلة المعلمة عن أساس تقسيم الصور إلى مجموعتين للتوصل إلى الفرق  -5
 

 بين المكونات الحية وغير الحية في النظام البيئي
 
 التدوين السبوري لمعايير أو خصائص الكائنات الحية -6
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C التجربة / النشاط خطة 
 
 

 ما هو التصنيفاسم النشاط :  2 رقم النشاط:

 

(     ×)   ( مواد من البيئة      X)   )    ( تقليدي           نوع الوسيلة
 حاسوب      

)   ( التعليم 
 اإللكتروني

 ) ( عمل فردي ( عمل مجموعات      X) )    (  عرض تقليدي للمعلم           نوع النشاط

 غرفة الصففي  قواعد السالمة العامة للتعامل مع االدوات األمن والسالمة

 تقسيم المجموعات وتوزيع المهام  -1 النشاط خطوات
 
  2حل ورقة العمل  -2
 
 عرض نتائج ورقة العمل  -3
 
 المشاركة في النقاش حول مفهوم التصنيف والتعبير عنه لغتهن الخاصة -4
 
 بالوحدة التفاعلية الفالشية  عرض فيديو عن التصنيف -5
 
 التدوين السبوري لمفهوم التصنيف مع التكرار   -6
 

 ، فيديو التصنيف على موقع اليوتيوبالمراجع ) الكتاب ( المواد واألدوات

 جهاز العرض( ، السبورة ، الكتاب  ، الحاسوبمواد قليلة الكلفة من البيئة ) 
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D التقييم 
 
 

 
 تهما تعلم ةطالبظهر التكيف س

أدوات  استراتيجية التقييم نقاط التقييم #
 التقييم

جابات إتقييم  -1
الطلبة 
 الفردية

تقييم عمل  -2
 المجموعات

تقييم عمل 
 المجموعات

سلم  التقييم المعتمد على األداء \مالحظة  
 عدديتقدير

 
 الخ (…..  المراجع الخاصة بالدرس ) كتب مقررة، موسوعات، االنترنت، المادة المحوسبة،

 كتاب العلوم المقرر للصف الرابع االساسي ) الفصل الدراسي الثاني (.

 االنترنت

 باستخدام برمجية الفالشوحدة التصنيف 
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 ي الطالبة سيتم تقدير مجموعتك بناًء على سلم التقدير اآلتي :تعزيز
 

 
                               

 الطالبة        
 المعيار     

 
 1طالبة 

 
 2طالبة 

 
 3طالبة 

 
 4طالبة 

 
 

 مالحظات

 تقسيم الصور في مجموعتين بالشكل الصحيح
     

 النظام في المجموعة
     

 التعاون مع المجموعة
     

 انجاز المهمة في الوقت المطلوب
     

 المجموع 
     

 
 حيث أن :

 : ممتاز3
 : جيد جدا  2
 : جيد  1

 1حصة  \عددي) درس أهمية التصنيف ( رــديـــقـم تـلـــــــــس

 
 اسم المجموعة 

...........................

......... 

 

 الصف الرابع

 (  أ)  الشعبة  

 المجموعة أعضاء اسم 

.............................

....... 
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حصة  \الدرس األول أهمية التصنيف \(1اسم المجموعة:__________   ورقة عمل )
1 
 
 أضع الصور األتية في مجموعتين حسب صفة مشتركة بينها  -1

 ما األساس المعتمد عليه لوضعها في مجموعتين -2

__________________________________________________ 
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حصة  \الدرس األول أهمية التصنيف \(2______ ورقة عمل )اسم المجموعة:_____
1  
 
 أجيب عما يأتي  1بناء على تقسيم المجموعات  في ورقة العمل  -1

 أُسِم بعض مكونات المجموعة التي تحتاج إلى الغذاء؟  -أ

__________________________________________________ 

 

 غير التغذية، أذكرها؟ هل هناك خصائص أخرى مشاركة بينها  -ب

__________________________________________________ 

 

هل األرنب ينتمي لهذه المجموعة، ولماذا، ما المعيار أو الخاصية المعتمد عليها لمعرفة  -ج

 المجموعة المنتمي إليها؟

 

 
 
 هل ينتمي الماء إلى نفس المجموعة؟ أفسر إجابتي؟  -د
 

__________________________________________________ 
 
 أسم كائنات من بيئتي تنتمي إلى هذه المجموعة؟ -ت

__________________________________________________ 
  

 ماذا نسمي هذه المجموعة من المكونات في النظام البيئي؟ -ث
 

__________________________________________________ 
 لية تقسيم األشياء في مجموعات حسب صفاتها المشتركة؟ماذا نسِم عم -ج
 

__________________________________________________ 
 
 التصنيف  -4الترتيب    -3التجميع      -2التقسيم      -هل تسمى هذه العملية    ا -ح
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2حصة  \خارطة نتاجات درس أهمية التصنيف

 الدرس األول

  أهمية التصنيف

 حل أسئلة الدرس

  3حصة 

 تعريف مفهوم التصنيف

   1حصة 

 ذكر أمثلة على التصنيف

  1حصة 

تصنيف الكائنات الحية حسب 

  الخصائص المشتركة

 2حصة 

 

تصنيف الحيوانات حسب 

 خصائصها المشتركة

 2حصة 

توظيف درس أهمية التصنيف التفاعلي 

لحل األسئلة بمشاركة الطالبات بشكل 

األسئلة على الكتاب مع فردي وحل 

 التصحيح والمتابعة 
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 2حصة  \تصنيفمخطط سير الدرس األول أهمية ال

تذكير الطالبات ببطاقات الكائنات الحية ) مالحظة من الضروري المقدمة 

ان يكون هناك بطاقات لنباتات واذا لم تحضر الطالبات تحضر المعلمة 

بسبب وجود صعوبة لدى الطالبات  في ادراك ان النبات كائن حي بسبب 

وباإلمكان معالجة المشكلة بزراعة بذور  الحركة والتنفس والتغذية

ومالحظة نموها او عرض فيديو لمراحل نمو النبتة أو عرض فيديو 

لنبات آكل الحشرات ( ومراجعة مفهوم التصنيف عن طريق درس 

   تحت نافذة هيا ننطلق  التصنيف التفاعلي

  استخدام بطاقات الحيوانات المغناطيسية الملونة  تطوير الفكرة

حسب مكان المعيشة وقت لتفكير الطالبات بطريقة لتصنيف هذه الحيوانات  اعطاء

 في مجموعات ثنائية 

جابات للتوصل الى ان التدوين السبوري لإلو جابات الطالبات دون تصحيحإجمع 

عرض و كالبيئةالحيوانات انواع كثيرة جدا ويمكن تصنيفها حسب صفات عدة 

 يعيش الضفدع؟ صورة الضفدع وطرح السؤال التالي اين 

همية تصنيف الكائنات الحية بما فيها أبهدف اختالل التصنيف حسب البيئة  وشرح 

 همية هذا التصنيفأالحيوانات لتقدير 

وتنفيذه تفاعلياً على الحاسوب بعد قراءة   65( ص 4تكليف الطالبات بحل النشاط )

 أهمية التصنيف

 

لبات  مع عرض بطاقات من التي بحوزة الطاتسمية الكائنات الحية  الفكرة

 المعلمة وصوراً لنباتات وحيوانات باستخدام الحاسوب 

طرح السؤال التالي هل باستطاعتنا تصنيف هذه الكائنات الحية الى 

 مجموعتين رئيستين؟ ما هما؟ وما هو معيار التصنيف؟ 

بعرض معيار التصنيف  الباتتطبيق استراتيجية التعلم التعاوني مع توجيه الط

لتدوين السبوري ، واللتوصل الى التشابه بينها نتائج المجموعات ضعرو

 64( صفحه 3نفيذ نشاط رقم )ات، تللصفات المميزة للحيوانات والنبات

 بشكل تفاعلي من خالل درس التصنيف على الحاسوب  65–

 

 

طرح السؤال التالي كيف يمكن تصنيف الحيوانات بطريقة  االمتداد

 ثيرة؟تنطبق على انواعها الك

 حضار االجابة للدرس القادمإتكليف الطالبات ب
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  العلوم درس نموذج تصميم  
A الخطة العامة للحصة 

  
  

 المدرسة: بنات كفرالديك األساسية  الرابع الصف:

 الفصل الدراسي: الثاني المبحث: علوم

   األحد2016\5\8)الشرح(:2015-11-1التاريخ:)اإلنشاء(  الوحدة: السابعة

 م المعلمة : نيفين غسان اس 2الحصة   \أهمية التصنيفاسم الدرس:  

 
 

)باالسترشاد بالكتاب المدرسي ودليل المعلم( )تتضمن ومعارف ومهارات  النتاجات الخاصة بالدرس

 واتجاهات(

 المعارف: -أ

 الفرق بين النباتات والحيوانات التعرف الى  -

 ذكر أمثله من حياته العملية على التصنيف  -

 المهارات: -ج 

 تات وحيواناتتصنيف الكائنات الحية الى نبا -

  تصنيف الحيوانات حسب مكان معيشتها -

 اإلتجاهات:  -د 

 همية التصنيفأتقدير  -
 

 المفاهيم والمصطلحات 
 

 ، نباتات، حيواناتمعايير، التصنيف
 

 األمن والسالمة
 

 عدم العبث بأدوات الكهرباء واألجهزة الكهربائية في الصف اثناء الحصة
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 لخص األنشطة / التجاربم

 المكان الهدف /الغاية نوع النشاط أسم النشاط #

 
1 

 
  2حصة / ما الذي يميز النبات عن الحيوان

 
مجموعات  \عملي 

 رباعية

 
التمييز بين خصائص 

  النباتات والحيوانات

 
 الصف

 
2 

 
 2حصة /أين أعيش 

 
مجموعات  \عملي 

 ثنائية

 
تصنيف الحيوانات حسب 

تنتاج أهمية البيئة الس
تصنيفها حسب معيار 

 آخر غير مكان معيشتها 

 
 الصف

 ية للدرس االول اهمية التصنيفثانالخطة اإلجرائية الحصة ال
تذكير الطالبات ببطاقات الكائنات الحية ) مالحظة من الضروري ان يكون هناك بطاقات لنباتات واذا  المقدمة

لم تحضر الطالبات تحضر المعلمة بسبب وجود صعوبة لدى الطالبات  في ادراك ان النبات كائن حي بسبب 
الجة المشكلة بزراعة بذور ومالحظة نموها او عرض فيديو لمراحل الحركة والتنفس والتغذية وباإلمكان مع

نمو النبتة أو عرض فيديو لنبات آكل الحشرات ( ومراجعة مفهوم التصنيف عن طريق درس التصنيف 
 التفاعلي  

التي بحوزة الطالبات  مع عرض بطاقات من المعلمة وصوراً لنباتات وحيوانات تسمية الكائنات الحية  الفكرة
 ستخدام الحاسوب با

طرح السؤال التالي هل باستطاعتنا تصنيف هذه الكائنات الحية الى مجموعتين رئيستين؟ ما هما؟ وما هو معيار 
 التصنيف؟ 

بعرض معيار التصنيف كنوع  الباتمع توجيه الطفي مجموعات رباعية تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني 
 الحركة هل هي انتقالية ام موضعية؟ 

 االجابات للتوصل الى التشابه بينها  عرض
 عرض النتيجة ان الكائنات الحية تقسم الى نباتات وحيوانات 

بشكل تفاعلي  65– 64( صفحه 3نفيذ نشاط رقم )ات، تالتدوين السبوري للصفات المميزة للحيوانات والنبات
 من خالل درس التصنيف التفاعلي على الحاسوب 

  الحيوانات المغناطيسية الملونة  استخدام بطاقات تطوير الفكرة
 حسب مكان المعيشة في مجموعات ثنائية اعطاء وقت لتفكير الطالبات بطريقة لتصنيف هذه الحيوانات 

 جابات الطالبات على السبورة دون تصحيح إجمع 
 جابات التدوين السبوري لإل

  دة مثل البيئة مثالً للتوصل الى ان الحيوانات انواع كثيرة جدا ويمكن تصنيفها حسب صفات ع
 عرض صورة الضفدع وطرح السؤال التالي اين يعيش الضفدع؟ 

همية هذا أهمية تصنيف الكائنات الحية بما فيها الحيوانات لتقدير أبهدف اختالل التصنيف حسب البيئة  وشرح 
 التصنيف

أهمية التصنيف ثم حله على  وتنفيذه تفاعلياً على الحاسوب بعد قراءة  65( ص 4تكليف الطالبات بحل النشاط )
 الكتاب مع المتابعة وتصحيح الكتب 

 في صفوف قادمةن نواع كثيرة وستمر معهأن النباتات أتنبيه الطالبات 
 طرح السؤال التالي كيف يمكن تصنيف الحيوانات بطريقة تنطبق على انواعها الكثيرة؟ االمتداد

 حضار االجابة للدرس القادمإتكليف الطالبات ب
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B 

 
 التخطيط الزمني لفعاليات الدرس  

 

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

المقدمة
 

س...(
ر
شكلة الد

س/أهدافه/م
ر
)مفاهيم الد

 

 
 د 10

 المقدمة 
تذكير الطالبات ببطاقات الكائنات   -

ظة من الضروري ان الحية ) مالح
يكون هناك بطاقات لنباتات واذا لم 

تحضر الطالبات تحضر المعلمة بسبب 
وجود صعوبة لدى الطالبات في 
ادراك ان النبات كائن حي بسبب 

 الحركة والتنفس والتغذية 
معالجة المشكلة بزراعة بذور  -

ومالحظة نموها او عرض فيديو 
لمراحل نمو النبتة أو عرض فيديو 

 آكل الحشرات ( لنبات 
مراجعة مفهوم التصنيف عن طريق  -

 درس التصنيف التفاعلي  

احضااار بطاقااات الكائنااات  -
الحيااة المكلفاااة بإحضاااارها 

  من الحصة السابقة
 اإلجابة على االسئلة -
 متابعة الفيديو مع االنتباه  -
توضاااااااااااايح المقصااااااااااااود  -

 بالتصنيف 
 

تفعيل  -1
الحاسوب 

لعرض فيديو 
 عن النباتات 

تفعيل  -2
لحاسوب ا

لمراجعة 
مفهوم 

 التصنيف

س(
)فكرة الدر

 

 د 15

التي بحوزة تسمية الكائنات الحية  -
 الطالبات   

عرض بطاقات من المعلمة  -
وصوراً لنباتات وحيوانات 

 باستخدام الحاسوب 
طرح السؤال التالي هل  -

باستطاعتنا تصنيف هذه الكائنات 
الحية الى مجموعتين رئيستين؟ 

 التصنيف؟ ما هما؟ وما هو معيار 
تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني  -

في مجموعات رباعية لتنفيذ 
مع توجيه ( 1ورقة العمل )

بعرض معيار التصنيف  الباتالط
كنوع الحركة هل هي انتقالية ام 

 موضعية؟ 
عرض النتيجة ان الكائنات الحية  -

 تقسم الى نباتات وحيوانات
 64( صفحه 3نفيذ نشاط رقم )ت -

من خالل  بشكل تفاعلي 65–
درس التصنيف التفاعلي على 

 الحاسوب 

 االلتزام بتقسيم األدوار -
 (1استالم ورقة العمل ) -
التعاون مع أفراد  -

المجموعة إلجابة ورقة 
 ( 1العمل )

تصنيف الصور وعرض  -
التصنيف أمام طالبات 

 الصف 
االستماع إلى باقي  -

 المجموعات
مالحظة التصنيفات  -

 المتشابهة
اإلجابة على األسئلة  -

للتوصل إلى الفرق بين 
 النباتات والحيوانات 

تفعيل  -1
الحاسوب 

لعرض 
صوراً لنباتات 

 وحيوانات 
تفعيل  -2

الحاسوب 
لتنفيذ النشاط 

من انشطة  3
الكتاب ص 

64-65 
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س
طوير فكرة الدر

ت
 

 د 12

اتباع التعلم التعاوني في  -
 مجموعات ثنائية

( لتصنيف 2توزيع ورقة عمل ) -
 عيشة الحيوانات حسب مكان الم

 التقييم  لعمل المجموعات  -
عرض صورة الضفدع لمعرفة  -

رأي الطالبات في تصنيفه حسب 
 مكان المعيشة

التوصل مع الطالبات الى  -
ضرورة وجود معيار مختلف عن 
 مكان المعيشة لتصنيف الحيوانات

 65( صفحة 4تنفيذ نشاط ) -
بمشاركة الطالبات من خالل 
درس التصنيف التفاعلي في 

ف التفاعلية الفالشية وحدة التصني
لتصنيف الحيوانات حسب مكان 

 المعيشة 

التعاون بين افراد  -
 المجموعة 

  2حل ورقة العمل  -
 عرض نتائج المجموعة  -
التعبير عن حاجتنا لمعيار  -

غير ماكن المعيشة 
 لتصنيف الحيوانات

 65ص  4تنفيذ النشاط  -
 بشكل فردي

تنفيذ االنشطة تفاعلياً على  -
 الحاسوب بشكل فردي 

 االلتزام بالنظام  -
الحذر من خطر الكهرباء  -

واألسالك عند استخدام 
 الحاسوب

 
 
 
 

 تفعيل 
التكنولوجيا 
 4لحل النشاط 

في  65ص 
الدرس تفاعلياً 

باستخدام 
 الحاسوب 

ت
وقعا

للت
 

)التنبؤ(
 

 

 التصنيف يقتصر على الجمادات -

 النباتات ليست كائنات حية -

الكائن الحي وال يتم وفق التركيب التصنيف يكون حسب الصفات الظاهرية لجسم  -

 الداخلي لجسمه.

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

جربة
ط/الت

شا
تنفيذ الن

 

 
 د 5 

  
 الباتتوزيع المهام على الط -
 متابعة عمل المجموعات وتقييمها  -
أثناء  الباتاالستماع الى أسئلة الط -

 العمل واإلجابة عليها

 
  لنشاطالقيام بإجراء ا -
 1حل ورقة العمل  -
 2حل ورقة العمل  -
 تدوين المالحظات -
التعاون بين أفراد  -

 المجموعة
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 )    ( تقليدي نوع الوسيلة
(X  مواد )

 من البيئة
 (  حاسوب  ×)  

)   ( التعليم 
 اإللكتروني

 ( عمل مجموعات X) )  (  عرض تقليدي للمعلم نوع النشاط
)  ( عمل 

 فردي

 الحذر من خطر الكهرباء واألسالك األمن والسالمة

نتاجات النشاط / 
 التجربة

 توضيح الفرق بين النباتات والحيوانات 

 المواد واألدوات
بطاقات لصور حيوانات  \أوراق \الحاسوب  \ السبورة \اقالم رصاص  

 ونباتات 

ها
حليل

وت
ج 

للنتائ
 

 د 10

 

 التأكد من : 

توضيح الفرق بين النباتات  -

 والحيوانات 

توضيح الحاجة الى معيار مختلف  -

عن مكان المعيشة لتصنيف 

 الحيوانات 

  2و 1تقييم ورقة العمل  -

ات أثناء عرض مالحظة الطالب -

 النتائج

 حل أنشطة الكتاب تفاعلياً وكتابياً  -

 

 

استنتاج الفروقات  -

بين النباتات 

 والحيوانات

تصنيف الحيوانات  -

 حسب مكان المعيشة 

استنتاج الحاجة الى  -

معيار آخر لتصنيف 

الحيوانات غير مكان 

 المعيشة 

المشاركة في حل  -

االنشطة التفاعلية 

وتدوين الحل على 

 الكتاب 

 

س
صة/امتداد الدر

ال
خ
ال

 

(
رية 

را
ستم

ال
ا

حياة(
ي ال

ف ف
ظي

والتو
 

 د 3

طرح السؤال التالي كيف يمكن  -
تصنيف الحيوانات بطريقة تنطبق 

 على انواعها الكثيرة؟
 
حضار االجابة إتكليف الطالبات ب -

 للدرس القادم

التفكير في معيار  -
 لتصنيف الحيوانات  

 

 

 
C 

 خطة التجربة / النشاط
 
 

 ما الذي يميز النبات عن الحيوان  اسم النشاط:  1 لنشاط:رقم ا
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 الخطوات

 
 تقسيم الطالبات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهام -1
 
 توزيع ورقة العمل  -2
 
والتعاون لحل ورقة العمل وتقسيم الصور إلى مجموعتين االلتزام بالوقت   -3

 بناء على صفة مشتركة
 
 عرض عمل المجموعة واالستماع الى المجموعات األخرى  -4
 
االجابة على اسئلة المعلمة عن أساس تقسيم الصور إلى مجموعتين للتوصل  -5

 النباتات والحيواناتإلى الفرق بين 
 
 بين النباتات والحيوانات التدوين السبوري للفروقات  -6

 

C خطة التجربة / النشاط 
 
 

 أين أعيش اسم النشاط :  2 رقم النشاط:

 
 

(     ×)   ( مواد من البيئة  X)   )    ( تقليدي           نوع الوسيلة
 حاسوب      

)   ( التعليم 
 اإللكتروني

)    (  عرض تقليدي  نوع النشاط
 للمعلم          

(X عمل )  عمل فردي     ثنائيةمجموعات ) ( 

األمن 
 والسالمة

 غرفة الصففي  قواعد السالمة العامة للتعامل مع االدوات

المواد 
 واألدوات 

 الكتاب   \بطاقات ملونة مغناطيسية للحيوانات \ورق \أقالم رصاص

نتاجات 
 النشاط

 ن المعيشة استنتاج الحاجة الى تصنيف الحيوانات بناء على معيار آخر غير مكا
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خطوات 
 النشاط 

 تقسيم الطالبات إلى مجموعات ثنائية وتوزيع المهام  -1
 
  2حل ورقة العمل  -2
 
 عرض نتائج ورقة العمل  -3
 
المشاركة في النقاش حول  تصنيف الحيوانات حسب مكان المعيشة والتعبير عنه  -4

 لغتهن الخاصة
 
لى معيار آخر لتصنيف الحيوانات غير التدوين السبوري ألهمية التصنيف والحاجة ا -5

 مكان المعيشة 
 

 
 
 

D التقييم 
 
 

 
 تهما تعلم ةظهر الطالبتكيف س

 أدوات التقييم استراتيجية التقييم نقاط التقييم #

 جابات الطلبة الفرديةإتقييم  -3
 تقييم عمل المجموعات -4

تقييم عمل 
 المجموعات

، التقييم المعتمد مالحظة  
 على األداء 

 عددي  قديرسلم ت

 
 الخ (….. المراجع الخاصة بالدرس ) كتب مقررة، موسوعات، االنترنت، المادة المحوسبة، 

 .ودليل المعلم كتاب العلوم المقرر للصف الرابع االساسي ) الفصل الدراسي الثاني (

 االنترنت

 الفالش  مجيةباستخدام بروحدة التصنيف 
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 البة سيتم تقدير مجموعتك بناًء على سلم التقدير اآلتي :ي الطتعزيز
 

 
 الطالبة                            

  المعيار     
 1طالبة 

 
 2طالبة 

 
 3طالبة 

 
 4طالبة 

 
 

 مالحظات

 تقسيم الصور في مجموعتين بالشكل الصحيح
     

 النظام في المجموعة
     

 التعاون مع المجموعة
     

 همة في الوقت المطلوبانجاز الم
     

 المجموع 
     

 
 

 حيث أن :
 : ممتاز5
 : جيد جدا  4
 : جيد 3-2
 : مقبول 1
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2حصة  \عددي) درس أهمية التصنيف ( رــديـــقـم تـلـــــــــس

 
 اسم المجموعة 

......................

.............. 

 

 الصف الرابع

 (  أ)  الشعبة  

  نيفين غسان ة المادة : معلم

 المجموعة أعضاء اسم 

..........................

.......... 
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الدرس األول أهمية التصنيف  \(1اسم المجموعة:____________ ورقة عمل )
  2حصة 

 
أضع صور الكائنات الحية اآلتية في مجموعتين حسب صفة مشتركة بينها ) مالحظة  -1

 زود الطالبات بالصور الملونة المغناطيسية للحيوانات المذكورة ت

 ) قطة، سمكة، عشب، دجاجة، شجرة، قمح(

 

 ما األساس المعتمد عليه لوضعها في مجموعتين؟ -2

__________________________________________________ 

 

 ما الفرق بين المجموعة االولى والثانية ؟ -3

 لمجموعة الثانية ا المجموعة األولى 

  

  

  

  

 

ماذا تسمى المجموعة التي تصنع غذاءها بنفسها وتتحرك حركة موضعية أي وهي  -4

 مكانها؟

__________________________________________________ 

ماذا تسمى المجموعة التي تعتمد على غيرها في غذائها وتتحرك حركة انتقالية من  -5

 مكان إلى آخر؟

__________________________________________________ 
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الدرس األول أهمية التصنيف  \( 2اسم المجموعة:____________ ورقة عمل )
 2حصة

 
 أصنف الحيوانات اآلتية في مجموعتين يناء على مكان المعيشة  -1

 ) نمر، خروف، سمكة، بقرة، دلفين، دجاجة(

 ش على اليابسةحيوانات تعي حيوانات تعيش في الماء 

  

  

  

  

  

 لو أردنا تصنيف الضفدع مع أي مجموعة حيوانات نضعه؟  -2

__________________________________________________ 

 

 هل يمكن أن ينتمي الضفدع إلى مجموعتين في الوقت ذاته؟  -3

__________________________________________________ 

 

 قة أخرى لتصنيف الحيوانات غير مكان معيشتها؟هل هناك طري -4
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1حصة  \خارطة نتاجات الدرس الثاني الفقاريات والالفقاريات

 الدرس الثاني 

الفقاريات 

 والالفقاريات 

 حل أسئلة الدرس 

 3+2حصة 

التعرف على أهمية 

 العمود الفقاري

 1حصة 

حل اسئلة الدرس 

تفاعلياً على الحاسوب 

وكتابياً على السبورة 

والكتاب مع التصحيح 

  3+2حصة 

تعريف الالفقاريات 

 مع أمثلة عليها

 1حصة 

 

وضيح المقصود ت

 بالعمود الفقاري

 1حصة 

تعريف الفقاريات مع 

 أمثلة عليها

   1حصة 
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  1حصة  \مخطط سير الدرس الثاني الفقاريات والالفقاريات

تذكير الطالبات بتعريف التصنيف وأهميته وواجب الحصة المقدمة 

الماضية عن البحث عن معيار آخر لتصنيف الحيوانات غير مكان 

معيشتها، وتوظيف هيا ننطلق في الدرس الثاني من الوحدة 

ح األسئلة المالئمة مثل ماذا نرى في الصورة؟ ما التفاعلية. وطر

الذي يساعد االنسان على الوقوف بشكل قائم، وعرض مجسم 

للهيكل العظمي لإلنسان وتحديد موقع العمود الفقاري في الجسم، 

وتوظيف الوحدة التفاعلية للتعرف على أهمية العمود الفقاري مع 

 التدوين السبوري   

لسؤال اآلتي ماذا نسمي الحيوانات طرح ا تطوير الفكرة   

 التي يخلو جسمها من العمود الفقاري؟ 

بمشاركة الطالبات من خالل  69( صفحة 2تنفيذ نشاط )

لتوضيح في وحدة التصنيف   الفقاريات والالفقارياتدرس 

المقصود بالالفقاريات مع أمثلة والتدوين السبوري مع 

 التكرار 

  

كل الحيوانات لديها عمود فقاري  طرح السؤال اآلتي هل: الفكرة

للهيكل العظمي لحيوانات مختلفة ( صور 1توزيع ورقة عمل )و

لتعيين موقع عمودها الفقاري بشكل تعاوني في مجموعات 

 1رباعية للتوصل الى تعريف العمود الفقاري، وتنفيذ النشاط 

تفاعلياً على الحاسوب لتوضيح المقصود بالفقاريات مع  68ص 

 دوين السبوري للتعريف والتكرار وتصحيح الكتب امثلة والت

 

بإحضار حيوانات يتوقعن عدم وجود  تكليف الطالباتاالمتداد 

 عمود فقاري لها للحصة القادمة  
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 العلوم  درسنموذج تصميم  
A الخطة العامة للحصة 

  
  

 ية المدرسة: بنات كفرالديك األساس الرابع الصف:

 الفصل الدراسي: الثاني المبحث: علوم

 2016\5\9)الشرح(: 2015-11-1التاريخ:)اإلنشاء(  الوحدة: السابعة
  االثنين 

 \الالفقاريات والفقارياتاسم الدرس: 
 1حصة 

 اسم المعلمة : نيفين غسان 

 
 

معارف ومهارات )باالسترشاد بالكتاب المدرسي ودليل المعلم( )تتضمن و النتاجات الخاصة بالدرس

 واتجاهات(

 :المعارف -أ

 بالعمود الفقاري.  توضيح المقصود -

 أهمية العمود الفقاري.ذكر  -

 توضيح المقصود بالفقاريات مع أمثلة  -

 توضيح المقصود بالالفقاريات مع أمثلة    -

 :المهارات -ب

 إلى فقارية والفقارية. الحيواناتتصنيف  -

  ارية.  تحديد موقع العمود الفقاري لحيوانات فق -

 : تجاهاتاال -ج

 أهمية وجود معيار لتصنيف الحيوانات. تقدير  -
 المفاهيم والمصطلحات 

 العمود الفقاري، الفقاريات، الالفقاريات. 
 األمن والسالمة

 عدم العبث بأدوات الكهرباء واألجهزة الكهربائية في الصف اثناء الحصة
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 ملخص األنشطة / التجارب

 المكان الهدف /الغاية نوع النشاط أسم النشاط #

 
1 

 
أين يقع عمودي 

 1/حصة الفقاري

 
 جموعاتم \عملي 

 رباعية

 
استنتاج تعريف العمود 

 الفقاري والفقاريات 

 
 الصف
 
 
 
 
 

 

 1حصة الخطة اإلجرائية  
البحث عن معيار وهو الطالبات بتعريف التصنيف وأهميته وواجب الحصة الماضية  تذكير المقدمة

آخر لتصنيف الحيوانات غير مكان معيشتها، وتوظيف هيا ننطلق في الدرس الثاني من الوحدة 
التفاعلية. وطرح األسئلة المالئمة مثل ماذا نرى في الصورة؟ ما الذي يساعد االنسان على الوقوف 

، وتوظيف فيه العمود الفقاري عرض مجسم للهيكل العظمي لإلنسان وتحديد موقعم ث بشكل قائم،
  .للتعرف على أهمية العمود الفقاري مع التدوين السبوريعلى الحاسوب الوحدة 

    
، االستماع إلى اجابات الطالبات دون طرح السؤال اآلتي هل كل الحيوانات لديها عمود فقاري الفكرة

( صور للهيكل العظمي لحيوانات مختلفة لتعيين موقع عمودها 1رقة عمل )وتوزيع وتصحيحها، 
 1الفقاري بشكل تعاوني في مجموعات رباعية للتوصل الى تعريف العمود الفقاري، وتنفيذ النشاط 

تفاعلياً على الحاسوب لتوضيح المقصود بالفقاريات مع امثلة والتدوين السبوري للتعريف  68ص 
 .كتبوالتكرار وتصحيح ال

 
ماذا نسمي الحيوانات التي يخلو جسمها من العمود الفقاري؟ طرح السؤال التالي  تطوير الفكرة

بمشاركة الطالبات من خالل درس  69( صفحة 2تنفيذ نشاط )واالستماع لإلجابات ومناقشتها، ثم 
ود بالالفقاريات الفقاريات والالفقاريات التفاعلي في وحدة التصنيف التفاعلية الفالشية لتوضيح المقص

 مع أمثلة والتدوين السبوري مع التكرار
  

 تكليف الطالبات بإحضار حيوانات يتوقعن عدم وجود عمود فقاري لها للحصة القادمة   االمتداد 
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B 

 
 التخطيط الزمني لفعاليات الدرس  

 

مراح
ل 

الدر
 س

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

المقدمة
 

س...(
ر
شكلة الد

س/أهدافه/م
ر
)مفاهيم الد

 

 
10 
 د

تااااذكير الطالبااااات  -
بتعرياااااااااااااااااااااااف 
التصاااااااااااااااااااانيف 

 ه وأهميت
لطالبااااات تااااذكير ا -

وهاااااو  بالواجاااااب
البحث عن معيار 
آخااااار لتصااااانيف 
الحيواناااات غيااار 

 .مكان معيشتها
توظيااااااااف هيااااااااا  -

ننطلاااااااااق فاااااااااي 
الدرس الثاني من 
الوحدة التفاعلياة. 
وطاااارح األساااائلة 
المالئمة مثل ماذا 
نااااااااااارى فاااااااااااي 
الصااااااورة؟ ماااااااا 
الاااااااذي يسااااااااعد 
االنسااااااان علااااااى 
الوقااااوف بشااااكل 

 .ئماق
عاااااارض مجساااااام  -

للهيكااال العظماااي 
لإلنساااان وتحدياااد 

العمااااااود  وقااااااعم
، فيااااااه الفقاااااااري

وتحسااااااس كااااااال 
طالبااااة لزميلتهااااا 
عمودهااا الفقاااري 

 في ظهرها
توظيااااف الوحاااادة  -

التفاعلية للتعارف 
علااااااااى أهميااااااااة 
العماااود الفقااااري 
مااااااااع التاااااااادوين 

 .السبوري

تعريااااااااف العمااااااااود  -
 الفقاري 

 
 اإلجابة على االسئلة -

 
المشاركة فاي انشاطة  -

 الدرس
 

مالحظااااااااة مجساااااااام  -
 الهيكل العظمي 

 
عماااود ذكااار أهمياااة ال -

 الفقاري
 

تفعيل الدرس الثاني 
باستخدام الحاسوب 

كمقدمة للدرس 
للتعرف على 

األساس الحديث 
لتصنيف الحيوانات 

وأهمية العمود 
 الفقاري 
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س(
ر
رة الد

)فك
 

 د 15

طرح السؤال اآلتي  -
هل كل الحيوانات 
 لديها عمود فقاري 

( 1توزيع ورقة عمل ) -
صور للهيكل العظمي 

لحيوانات مختلفة 
ن موقع عمودها لتعيي

الفقاري بشكل تعاوني 
في مجموعات رباعية 

للتوصل الى تعريف 
 العمود الفقاري

ص  1تنفيذ النشاط  -
تفاعلياً على  68

الحاسوب لتوضيح 
المقصود بالفقاريات 

 مع امثلة 
التدوين السبوري  -

 مع التكرار  للتعريف
 صحيح الكتب ت -

االلتزام بتقسيم  -
 األدوار

 استالم ورقة العمل -
اون مع أفراد التع -

المجموعة إلجابة 
 ورقة العمل

تصنيف الصور  -
وعرض التصنيف 

 أمام طالبات الصف 
االستماع إلى باقي  -

 المجموعات
مالحظة التصنيفات  -

 المتشابهة
اإلجابة على األسئلة  -

للتوصل إلى تعريف 
العمود الفقاري 

 والفقاريات 
ص  1حل النشاط  -

68 

تفعيل الحاسوب 
لعرض الدرس 

 1نشاط التفاعلي وال
وتعريف  68ص 

العمود الفقاري 
 والفقاريات 

س
ر
رة الد

ر فك
طوي

ت
 

 د 10

طرح السؤال التالي  -
ماذا نسمي الحيوانات 
التي يخلو جسمها من 

 العمود الفقاري؟ 
االستماع لإلجابات  -

 ومناقشتها
( صفحة 2تنفيذ نشاط ) -

بمشاركة الطالبات  69
من خالل درس 

الفقاريات والالفقاريات 
ي وحدة التفاعلي ف

التصنيف لتوضيح 
المقصود بالالفقاريات 

 مع أمثلة 
التدوين السبوري  -

 مع التكرارللتعريف 
  
  

 اجابة اسئلة المعلمة  -
المناقشة والحوار مع  -

 المعلمة والزميالت 
ص  2حل النشاط  -

69  
قراءة مفهوم  -

الالفقاريات عن 
 السبورة 

التعبير عن  -
الالفقاريات بلغتهن 

 الخاصة 
 2 تنفيذ النشاط -

تفاعلياً على 
الحاسوب بشكل 

 فردي 
االلتزام بالنظام  -

 والحذر من األسالك

تفعيل الحاسوب  -أ
للتعرف على 

الالفقاريات مع 
 أمثلة 

 تفعيل  -ب
الحاسوب لحل 

 69ص  2النشاط 
في الدرس تفاعلياً 

على الحاسوب 
للتعرف على 
 الالفقاريات  

 التوقعات )التنبؤ(

العمود الفقاري قطعة واحدة أو عدة قطع  -2قاري. كل الحيوانات لها عمود ف -1

 متصلة 
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مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن
ربة

ج
ط/الت

شا
تنفيذ الن

 

 
 د 5 

  
توزيع المهام على  -

 الباتالط
متابعة عمل  -

 المجموعات وتقييمها 
االستماع الى أسئلة  -

أثناء العمل  الباتالط
 واإلجابة عليها

 
  م بإجراء النشاطالقيا -
 1حل ورقة العمل  -
 تدوين المالحظات -
التعاون بين أفراد  -

 المجموعة
 

 

حليلها
ج وت

النتائ
 

 د 10

 

 التأكد من : 

توصل الطالبات الى  -

مفهوم العمود الفقاري 

 والفقاريات

مالحظة الطالبات أثناء  -

 عرض النتائج

ذكر امثلة على  -

 الفقاريات 

 

 

التوصل الى مفهوم العمود  -

 ي والفقارياتالفقار

القدرة على اعطاء امثلة  -

 على الفقاريات 

تعيين موقع العمود الفقاري  -

 في هيكله العظمي 

 

س
ر
صة/امتداد الد

ال
خ
ال

 

(
رية 

را
ستم

ال
ا

حياة(
ي ال

ف ف
ظي

والتو
 

 د 5

 
 

تكليف الطالبات بإحضار 
حيوانات يتوقعن عدم وجود 

عمود فقاري لها للحصة 
 القادمة  

 
احضار دودة األرض  -

نات الفقارية أخرى وحيوا
مثل النملة والخنفساء 

 وعصا موسى 
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C خطة التجربة / النشاط 
 
 

 أين يقع عمودي الفقاري اسم النشاط:  1 رقم النشاط:

 
 

 نوع الوسيلة
 )    (
 تقليدي

(X  مواد )
 من البيئة

 )   ( التعليم اإللكتروني (  حاسوب  ×)  

 نوع النشاط

  )  (
 عرض
تقليدي 
 للمعلم

(X عمل مجموعات ) عمل فردي )  ( 

 الحذر من خطر الكهرباء واألسالك األمن والسالمة

نتاجات النشاط / 
 التجربة

 توضيح المقصود بالعمود الفقاري والفقاريات 

 المواد واألدوات
 مجسم الهيكل العظمي لإلنسان  \أوراق \الحاسوب  \ السبورة \اقالم رصاص  

 
 

 الخطوات

 
 تقسيم الطالبات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهام -1
 
 (1) توزيع ورقة العمل  -2
 
عيين موقع العمود الفقاري في االلتزام بالوقت والتعاون لحل ورقة العمل وت  -3

 الهيكل العظمي للحيوان 
 
وتقييم عمل  عرض عمل المجموعة واالستماع الى المجموعات األخرى -4

  المجموعات 
 
 تعريف العمود الفقاري والفقاريات االجابة على اسئلة المعلمة للتوصل إلى  -5
 
 التدوين السبوري للتعريف مع التكرار والتعبير عنه بلغة الطالبات الخاصة  -6
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D التقييم 
 
 

 
 تهما تعلم ةظهر الطالبتكيف س

 أدوات التقييم استراتيجية التقييم نقاط التقييم #

جابات إم تقيي -1
 الطلبة الفردية

تقييم عمل  -2
 المجموعات

تقييم عمل 
 المجموعات

التقييم المعتمد  \مالحظة  
 على األداء

 عددي سلم تقدير

 
 الخ (….. المراجع الخاصة بالدرس ) كتب مقررة، موسوعات، االنترنت، المادة المحوسبة، 

 

 ، ودليل المعلم.ي الثاني (كتاب العلوم المقرر للصف الرابع االساسي ) الفصل الدراس

 االنترنت، موقع اليوتيوب

 الفالش  باستخدام برمجية وحدة التصنيف المحوسبة 
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 ي الطالبة سيتم تقدير مجموعتك بناًء على سلم التقدير اآلتي :تعزيز

 
 
 

 حيث أن :
 : ممتاز3
 : جيد جدا  2
 : جيد  1
 

 
 الطالبة                            

 المعيار     
 
 1طالبة 

 
 2ة طالب

 
 3طالبة 

 
 4طالبة 

 
 

 مالحظات

 تعيين موقع العمود الفقاري 
     

 تعريف العمود الفقاري 
     

 توضيح المقصود بالفقاريات 
     

 التعاون مع المجموعة
     

انجاز المهمة في الوقت 
 المطلوب

     

 المجموع 
     

حصة  \عددي) الدرس الثاني الفقاريات والالفقاريات( رــديـــقـم تـلـــــــــس

1 

 
 اسم المجموعة 

...............................

..... 

 

 الصف الرابع

 (  أ)  الشعبة  

  نيفين غسان معلمة المادة : 

 المجموعة أعضاء اسم 

...........................

......... 
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 \الدرس الثاني الفقاريات والالفقاريات \(1جموعة:_______ ورقة عمل )اسم الم
  1حصة

 
أعين موقع العمود الفقاري لكل حيوان مما يأتي) مالحظة يتم عرض الصور أيضاً  -1

 باستخدام الحاسوب مكبرة ليتسنى للطالبات رؤيتها بشكل أوضح(. 

 

 

 

 

 

 الهيكل العظمي للجمل                    الهيكل العظمي للسلحفاة                     

 

 

  

 

  

 

 الهيكل العظمي للدلفين                                        الهيكل العظمي لألسد    

 

 أين يقع العمود الفقاري لجسم الكائن الحي؟ -2

_______________________________________________ 

 حدة أم عدة قطع؟ ____________________هل العمود الفقاري قطعة وا -3

 هل العمود الفقاري قطع منفصلة أم متصلة؟ _____________________ -4

ة ما هو العمود الفقاري، أعبر عنه بلغتي الخاص -5

_______________________________________________ 

 ؟________يوجد في جسمها عمود فقاريماذا يمكن أن نسمي الحيوانات التي  -6
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 1حصة  \خارطة نتاجات الدرس الثالث الالفقاريات

 الدرس الثالث 

 الالفقاريات 

 حل أسئلة الدرس 

 4+3حصة

تعداد أقسام 

 الالفقاريات 

 1حصة 

حل اسئلة الدرس 

تفاعلياً على 

الحاسوب وكتابياً 

لى السبورة ع

والكتاب مع 

التصحيح حصة 

3+4  

التمييز بين أقسام 

 المفصليات  

  2حصة 

التعرف على 

الديدان  

وخصائصها 

وأثرها على 

 اإلنسان

  1حصة 

توضيح خصائص 

الرخويات وأثرها 

 على اإلنسان  

   1حصة 

بيان خصائص 

المفصليات 

وأقسامها وأثرها 

 على اإلنسان 

 2حصة 
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  1حصة  \مخطط سير الدرس الثاني الالفقاريات

ير الطالبات بتعريف العمود الفقاري وأهميته وتصنيف تذك المقدمة  

الحيوانات إلى فقارية وال فقارية بهدف استدعاء خبراتهن السابقة  وتوزيع 

صور الحيوانات المغناطيسية بشكل فردي لتصنيفها إلى فقارية والفقارية 

في الجدول المدون على السبورة ثم استبعاد صور الفقاريات واإلبقاء على 

 لالفقاريات وتسميتها مع طرح األسئلة اآلتية: صور ا

ما الصفة المشتركة بين هذه الحيوانات؟ وما الصفات المختلفة ؟ االستماع 

لعرض هيا إلى إجابات الطالبات دون تصحيحها، واستخدام الحاسوب 

 ننطلق في الدرس التفاعلي  لإلجابة على األسئلة 

 

هناك حيوانات أخرى  ة: طرح السؤال اآلتي هل تطوير الفكر   

تشبه دودة األرض في خصائصها، وتشبه الحلزون؟ وإعطاء وقت 

لتفكير الطالبات ثم تفعيل أنشطة الدرس التفاعلية باستخدام 

الحاسوب الستنتاج خصائص الديدان والرخويات، وعرض فيديو 

عن العلق الطبي وصوراً للدودة الشريطية ودودة االسكارس 

لؤلؤ للتعرف على أثرها على اإلنسان ثم واألخطبوط والمحار وال

 قراءة الطالبات لخصائص الديدان والرخويات في الكتاب. 

 

 

تذكير الطالبات بأن دودة األرض والحلزون يشتركان في : الفكرة

خلو جسمها من عمود فقاري، ولكن يختلفان بخصائص أخرى 

ية فما هي؟ اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في مجموعات رباع

( للتعرف على خصائص كل من دودة 1لتنفيذ ورقة العمل )

 األرض والحلزون والخصائص المختلفة بينهما 

الرجوع إلى الجدول المرسوم على السبورة وصور  االمتداد 

تكليف الحيوانات الالفقارية التي بقيت دون تصنيف، و

بالتفكير في األسئلة اآلتية: هناك حيوانات الفقارية  الطالبات

بقيت دون تصنيف مثل النحلة والخنفساء وعصا موسى 

والعنكبوت والجمبري ال تشبه الديدان أو الرخويات في 

خصائصها، فما هي الصفات المشتركة بينها؟ وهل يمكن أن 

 نضعها في مجموعة واحدة؟ وماذا نسميها؟
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  العلوم  درسنموذج تصميم  
A الخطة العامة للحصة 

  
  

 

 المدرسة: بنات كفرالديك األساسية  الرابع الصف:

 الفصل الدراسي: الثاني المبحث: علوم

  2016\5\10)الشرح(: 2015-11-1لتاريخ:)اإلنشاء( ا الوحدة: السابعة

 اسم المعلمة : نيفين غسان  1حصة  \الالفقاريات اسم الدرس: 

 

 )باالسترشاد بالكتاب المدرسي ودليل المعلم( )تتضمن ومعارف ومهارات واتجاهات( النتاجات الخاصة بالدرس

 :المعارف -أ

 تعداد أقسام الالفقاريات.  -

 ص الديدان وأمثلة عليها.التعرف على خصائ -

 توضيح خصائص الرخويات مع أمثلة عليها.   -

 تحديد أثر بعض الديدان والرخويات على اإلنسان.   -

 :المهارات -ب

 تمييز صفات خصائص دودة األرض عن الحلزون. -

 : تجاهاتاال -ج

 عظمة الخالق في تنوع الحيوانات الالفقارية والديدان والرخويات. تقدير  -
 

 ية بعض الحيوانات الالفقارية لإلنسان.تقدير أهم -
 

 المفاهيم والمصطلحات 
 

 الالفقاريات، الديدان، الرخويات. 
 

 األمن والسالمة
 

 عدم العبث بأدوات الكهرباء واألجهزة الكهربائية في الصف اثناء الحصة

 



232 

 

 

 

 ملخص األنشطة / التجارب

 المكان الهدف /الغاية نوع النشاط أسم النشاط #

 
 
 
 
1 

 
 1/حصة بماذا نختلف

 
 مجموعات\عملي 

 رباعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
استنتاج خصائص كل من 

 الديدان والرخويات

 
 الصف
 
 
 
 
 
 

 1حصة الخطة اإلجرائية 
تصنيف الحيوانات إلى فقارية وال فقارية بهدف تذكير الطالبات بتعريف العمود الفقاري وأهميته و  المقدمة 

استدعاء خبراتهن السابقة، توزيع صور الحيوانات المغناطيسية بشكل فردي لتصنيفها إلى فقارية والفقارية 
في الجدول المدون على السبورة ثم استبعاد صور الفقاريات واإلبقاء على صور الالفقاريات وتسميتها مع 

 طرح األسئلة اآلتية: 
ما الصفة المشتركة بين هذه الحيوانات؟ وما الصفات المختلفة ؟ االستماع إلى إجابات الطالبات دون 

  تصحيحها، واستخدام الحاسوب لعرض هيا ننطلق في الدرس التفاعلي  لإلجابة على األسئلة
ولكن تذكير الطالبات بأن دودة األرض والحلزون يشتركان في خلو جسمها من عمود فقاري، : الفكرة

يختلفان بخصائص أخرى فما هي؟ اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في مجموعات رباعية لتنفيذ ورقة 
 . بينهما واالختالف( للتعرف على خصائص كل من دودة األرض والحلزون 1العمل )

طرح السؤال اآلتي هل هناك حيوانات أخرى تشبه دودة األرض في خصائصها، وتشبه  : تطوير الفكرة
لحلزون؟ وإعطاء وقت لتفكير الطالبات ثم تفعيل أنشطة الدرس التفاعلية باستخدام الحاسوب الستنتاج ا

خصائص الديدان والرخويات، وعرض فيديو عن العلق الطبي وصوراً للدودة الشريطية ودودة االسكارس 
صائص الديدان واألخطبوط والمحار واللؤلؤ للتعرف على أثرها على اإلنسان ثم قراءة الطالبات لخ

 .والرخويات في الكتاب
الرجوع إلى الجدول المرسوم على السبورة وصور الحيوانات الالفقارية التي بقيت دون تصنيف،  االمتداد: 

بالتفكير في األسئلة اآلتية: هناك حيوانات الفقارية بقيت دون تصنيف مثل النحلة  تكليف الطالباتو
مبري ال تشبه الديدان أو الرخويات في خصائصها، فما هي والخنفساء وعصا موسى والعنكبوت والج

 الصفات المشتركة بينها؟ وهل يمكن أن نضعها في مجموعة واحدة؟ وماذا نسميها؟
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B 

 
 التخطيط الزمني لفعاليات الدرس  

 

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

المقدمة
 

س...(
ر
شكلة الد

س/أهدافه/م
ر
)مفاهيم الد

 

 
 د10

 

تاااااذكير الطالباااااات بتعرياااااف  -
العماااااااود الفقااااااااري وأهميتاااااااه 

ات إلى فقارياة وتصنيف الحيوان
وال فقارياااااة بهااااادف اساااااتدعاء 

 خبراتهن السابقة.
توزياااااع صاااااور الحيواناااااات  -

المغناطيسااااااية بشااااااكل فااااااردي 
لتصنيفها إلاى فقارياة والفقارياة 
فاااااي الجااااادول المااااادون علاااااى 

 السبورة 
اساااااتبعاد صاااااور الفقارياااااات  -

واإلبقاء على صور الالفقاريات 
 وتسميتها 

 طرح األسئلة اآلتية:  -
مشااتركة بااين هااذه مااا الصاافة ال

الحيوانااااااات؟ ومااااااا الصاااااافات 
 المختلفة ؟ 

االساااااااتماع إلاااااااى إجاباااااااات  -
 الطالبات دون تصحيحها

اساااتخدام الحاساااوب لعااارض  -
هيا ننطلق فاي الادرس التفااعلي  

  لإلجابة على األسئلة

تعريااااااااف العمااااااااود  -
 الفقاري

اسااااااااااتالم صااااااااااور  -
 الحيوانات بنظام 

تصنيف الصاور إلاى  -
فقاريااااااة والفقاريااااااة 

المكاان  ووضعها فاي
المناسب فاي الجادول 
 المدون على السبورة 

 االسئلة ناإلجابة ع -
 

المشاركة فاي انشاطة  -
 الدرس التفاعلية 

 

تفعيل الدرس 
الثالث التفاعلي 
كمقدمة للدرس 

لإلجابة عن 
األسئلة الممهدة 

 للدرس  

س(
ر
رة الد

)فك
 

 د 10

تذكير الطالبات بأن دودة  -
األرض والحلزون يشتركان في 

 ها من عمود فقاري،خلو جسم
ولكن يختلفان بخصائص أخرى 

 فما هي؟ 
اتباع استراتيجية التعلم  -

التعاوني في مجموعات رباعية 
( للتعرف 1لتنفيذ ورقة العمل )

على خصائص كل من دودة 
 واالختالفاألرض والحلزون 

 . بينهما
 

االلتزام بتقسيم  -
 األدوار

استالم ورقة العمل  -
(1) 

التعاون مع أفراد  -
جموعة إلجابة الم

 (1ورقة العمل )
االستماع إلى باقي  -

 المجموعات
مالحظة الخصائص  -

المختلفة بين الديدان 
 والرخويات. 
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س
ر
رة الد

ر فك
طوي

ت
 

 د 15

طرح السؤال اآلتي هل هناك  -
حيوانات أخرى تشبه دودة 

األرض في خصائصها، وتشبه 
 الحلزون؟ 

 إعطاء وقت لتفكير الطالبات  -
الدرس التفاعلية تفعيل أنشطة  -

باستخدام الحاسوب الستنتاج 
 خصائص الديدان والرخويات

عرض فيديو عن العلق  -
 الطبي 

صوراً للدودة عرض  -
الشريطية ودودة االسكارس 
واألخطبوط والمحار واللؤلؤ 

للتعرف على أثرها على 
 اإلنسان 

قراءة الطالبات لخصائص 
 .الديدان والرخويات في الكتاب

 

 المعلمة  إجابة اسئلة -
المناقشة والحوار مع  -

 المعلمة والزميالت
المشاركة في أنشطة  -

 الدرس التفاعلية
االنتباه للفيديو  -

 والصور 
ذكر بعض فوائد  -

وأضرار الديدان 
 والرخويات 

 االلتزام بالنظام  -
الحذر من خطر  -

الكهرباء واألسالك 
عند استخدام 

 الحاسوب

تفعيل  -أ
التكنولوجيا 

للتعرف على 
خصائص 

ديدان ال
 والرخويات

 تفعيل  -ب
التكنولوجيا 

لعرض فيديو 
عن العلق 

الطبي وبعض 
الديدان 

والرخويات 
 الضارة والنافعة   

 التوقعات )التنبؤ(

 كل الديدان والرخويات ضارة، ودودة القز من الديدان  -

القوقعة والمحار من الفقاريات ألن لها  –ال يوجد ديدان أو رخويات نافعة.   -

 . هيكل خارجي

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

ربة
ج
ط/الت

شا
تنفيذ الن

 

 
 د 5 

  
 الباتتوزيع المهام على الط -
متابعة عمل المجموعات  -

 وتقييمها 
 الباتاالستماع الى أسئلة الط -

 أثناء العمل واإلجابة عليها

 
القيام بإجراء  -

  النشاط
 1حل ورقة العمل  -
 تدوين المالحظات -
ون بين أفراد التعا -

 المجموعة
 

 

حليلها
ج وت

النتائ
 

 د 10

 
 التأكد من : 

توصل الطالبات الى  -

خصائص كل من دودة 

األرض والحلزون 

 واالختالفات بينهما

مالحظة الطالبات أثناء  -

 عرض النتائج

ذكر امثلة على الديدان  -

 والرخويات 

 

 

استنتاج  -

الخصائص 

المختلفة لدودة 

 األرض والحلزون 
ة على اعطاء امثل -

 الديدان والرخويات
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س
ر
صة/امتداد الد

ال
خ
ال

 

(
رية 

را
ستم

ال
ا

حياة(
ي ال

ف ف
ظي

والتو
 

 د 5

 
 

تكليف الطالبات بإحضار 
حيوانات يتوقعن عدم وجود 

ال تشبه الديدان عمود فقاري لها 
    للحصة القادمةوالرخويات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
احضار دودة  -

األرض وحيوانات 
الفقارية أخرى 

مثل النملة 
الخنفساء وعصا و

 موسى 
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 نوع الوسيلة
 )    (
 تقليدي

(X  مواد )
 من البيئة

  (×    )
 حاسوب

 )   ( التعليم اإللكتروني

 نوع النشاط

  )  (
عرض 
تقليدي 
 للمعلم

(X عمل مجموعات ) عمل فردي )  ( 

 الحذر من خطر الكهرباء واألسالك األمن والسالمة

نتاجات النشاط / 
 التجربة

توضيح خصائص دودة األرض والحلزون واالختالفات بينهما  
 والمجموعات التي تنتمي إليها

 المواد واألدوات
  \أوراق \الحاسوب  \ السبورة \اقالم رصاص  

 
 

 الخطوات

 
 سيم الطالبات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهامتق -1
 
 (1) توزيع ورقة العمل  -2
 
حديد االختالفات بين االلتزام بالوقت والتعاون لحل ورقة العمل وت  -3

 دودة األرض والحلزون 
 
وتقييم  عرض عمل المجموعة واالستماع الى المجموعات األخرى -4

  عمل المجموعات 
 
 خصائص الديدان والرخويات. المعلمة للتوصل إلى  االجابة على اسئلة -5
 
التدوين السبوري للخصائص مع التكرار والتعبير عنها بلغة الطالبات  -6

 الخاصة .
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

C خطة التجربة / النشاط 
 
 

 بماذا نختلف  اسم النشاط:  1 رقم النشاط:
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D التقييم 
 
 

 

 تهما تعلم ةظهر الطالبتكيف س

 أدوات التقييم استراتيجية التقييم نقاط التقييم #

تقييم  -5
جابات إ

الطلبة 
 الفردية

ييم تق -6
عمل 

المجموع
 ات

تقييم عمل 
 المجموعات

التقييم المعتمد على  \مالحظة  
 األداء

 قائمة الشطب 

 
 الخ (….. المراجع الخاصة بالدرس ) كتب مقررة، موسوعات، االنترنت، المادة المحوسبة، 

 ، ودليل المعلم.كتاب العلوم المقرر للصف الرابع االساسي ) الفصل الدراسي الثاني (

 رنت، موقع اليوتيوباالنت

 ش باستخدام برمجية الفالوحدة التصنيف 
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 ي الطالبة سيتم تقدير مجموعتك بناًء على سلم التقدير اآلتي :تعزيز
 

 
 الطالبة                            

 المعيار     
 
 1طالبة 

 
 2طالبة 

 
 3طالبة 

 
 4طالبة 

 
 

 مالحظات

 ديد التشابه بين دودة األرض والحلزون  تح
     

توضيح االختالفات بين دودة األرض 
 والحلزون 

     

 التعاون مع المجموعة
     

 انجاز المهمة في الوقت المطلوب
     

 المجموع 
     

 
 

 حققت الهدف                -1حيث أن :  
 
  

 لم تحقق الهدف              
 2- 

 1حصة  \قائمة شطب ) الدرس الثالث الالفقاريات(

 

 اسم المجموعة 

...........................

......... 

 

 الصف الرابع

 أ  ()  الشعبة  

  نيفين غسان معلمة المادة : 

 اسم أعضاء المجموعة 

......................

.............. 
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  1حصة \الدرس الثالث الالفقاريات \(1جموعة:_______ ورقة عمل )اسم الم
 
 أمأل الفراغ في بطاقة التعرف على كل حيوان في الصور اآلتية:   -1

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 بماذا يتشابه الحيوانان اللذان في الصورة؟ -2

__________________________________________________ 
 
 تلفان؟ بماذا يخ -3

__________________________________________________ 
 
 ماذا يمكن أن نسمي المجموعة التي ينتمي إليها الحيوان في الصورة األولى، والثانية؟ -4

_________________________________________________ 
 

 

 

 االسم:_________________

 شكل الجسم:______________

 مكان المعيشة:_____________

 طريقة التكاثر:______________

 األطراف:______________عدد 

 األثر على االنسان:____________

 االسم:__________________

 شكل الجسم:________________

 مكان المعيشة:______________

 طريقة التكاثر:_____________

 عدد األطراف:_____________

 _____________األثر على االنسان:__
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2حصة  \خارطة نتاجات الدرس الثالث الالفقاريات

 الدرس الثالث 

 الالفقاريات 

 سئلة الدرس حل أ

 4+3حصة

تعداد أقسام 

 الالفقاريات 

 1حصة 

حل اسئلة الدرس 

تفاعلياً على الحاسوب 

وكتابياً على السبورة 

والكتاب مع التصحيح 

  4+3حصة 

التمييز بين أقسام 

 المفصليات  

  2حصة 

التعرف على الديدان  

وخصائصها وأثرها 

 على اإلنسان

  1حصة 

توضيح خصائص 

رها على الرخويات وأث

 اإلنسان  

   1حصة 

بيان خصائص 

المفصليات وأقسامها 

 وأثرها على اإلنسان 

 2حصة 
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   2حصة  \س الثاني الالفقارياتمخطط سير الدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تذكير الطالبات بخصائص الديدان والرخويات مع  المقدمة  

امثلة وتعليق صور الحيوانات الالفقارية من الحصة السابقة، 

وتصنيف الحيوانات التي تنتمي إلى مجموعة الديدان 

العمود الثالث دون تصنيف، استعراض  والرخويات، وترك

أسماء الصور التي بقيت وهي صور النحلة والخنفساء 

والعنكبوت والعقرب، وسرطان الماء والجمبري وعصا موسى 

وأم أربعة وأربعين، وتوظيف الحاسوب لتفعيل الدرس التفاعلي 

ومالحظة أجزاء جسم النحلة، ومالحظة أن جسم النحلة عدة 

 قطع مفصلية

 

( والتوصل 1ة: بعد مناقشة نتائج ورقة العمل ) تطوير الفكر   

إلى تشابه الحيوانات التي بقيت دون تصنيف في خلوها من 

العمود الفقاري وتكون جسمها من عدة قطع ولها عدة أرجل 

وضعها بمشاركة الطالبات في العمود الثالث من الالفقاريات، 

ى مجموعة وسؤال الطالبات عن اسم مقترح لها للتوصل إل

المفصليات، وتوظيف الحاسوب لعرض خصائصها وأقسامها، 

والتعرف على أمثلة عليها، واثر بعضها على االنسان، 

( من خالل 75ص ) 1وقراءتها من الكتاب، وتنفيذ النشاط 

الحاسوب وعلى الكتاب مع التصحيح، وقراءة صندوق المعرفة 

    74ص 

ت األخرى التي لم يتم طرح السؤال اآلتي هل الحيوانا: الفكرة

تصنيفها جسمها أيضاً عدة قطع، وتقسيم الطالبات إلى 

مجموعات رباعية، وتوزيع البطاقات بحيث تكون لكل مجموعة 

أربع بطاقات لمجموعات من المفصليات مختلفة؟ اتباع 

استراتيجية التعلم التعاوني في مجموعات رباعية لتنفيذ ورقة 

 لمفصليات وأقسامها ( للتعرف على خصائص ا1العمل )

رسم خارطة مفاهيمية تبين تصنيف الحيوانات إلى  االمتداد 

فقاريات والفقاريات، وأقسام الالفقاريات وطرح السؤال 

اآلتي هل الفقاريات مجموعة واحدة أم عدة مجموعات؟ 

وتكليف الطالبات بالبحث عنه، وحل أسئلة الدرس للحصة 

 القادمة  
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 العلومدرس نموذج تصميم  
A الخطة العامة للحصة 

  
  

 المدرسة: بنات كفرالديك األساسية  الرابع الصف:

 الفصل الدراسي: الثاني المبحث: علوم

  2016\5\15)الشرح(: 2015 -11-1التاريخ:)اإلنشاء(  الوحدة: السابعة

 \الالفقارياتسم الدرس: ا
 2حصة 

 اسم المعلمة : نيفين غسان 

 

)باالسترشاد بالكتاب المدرسي ودليل المعلم( )تتضمن ومعارف ومهارات  النتاجات الخاصة بالدرس

 واتجاهات(

 :المعارف -أ

 التعرف على خصائص المفصليات. -

 تعداد أقسام المفصليات مع امثلة -

 نسان.  تحديد أثر بعض المفصليات على اإل -

 :المهارات -ب

 التمييز بين أقسام المفصليات من حيث عدد األرجل. -

 : تجاهاتاال -ج

 عظمة الخالق في تنوع الحيوانات الالفقارية المفصلية. تقدير  -
 

 تقدير أهمية بعض الحيوانات الالفقارية المفصلية لإلنسان. -
 

 المفاهيم والمصطلحات 
 

 ناكب، القشريات، عديدة األرجل. الالفقاريات، المفصليات، الحشرات، الع
 

 األمن والسالمة
 

 عدم العبث بأدوات الكهرباء واألجهزة الكهربائية في الصف اثناء الحصة
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 ملخص األنشطة / التجارب

 المكان الهدف /الغاية نوع النشاط أسم النشاط #

 
1 

 
 1/حصة ما الذي يميزنا 

 
 مجموعات\عملي 
 رباعية

 
استنتاج خصائص 

 المفصليات 
استنتاج اساس تصنيف 

 أقسام المفصليات 

 
 الصف
 
 
 
 
 

 

 2حصة الخطة اإلجرائية 
تذكير الطالبات بخصائص الديدان والرخويات مع امثلة وتعليق صور الحيوانات الالفقارية   المقدمة 

لحيوانات التي تنتمي إلى مجموعة الديدان والرخويات، وترك العمود من الحصة السابقة وتصنيف ا
الثالث دون تصنيف، استعراض أسماء الصور التي بقيت وهي صور النحلة والخنفساء والعنكبوت 
والعقرب، وسرطان الماء والجمبري وعصا موسى وأم أربعة وأربعين، وتوظيف الحاسوب لتفعيل 

عدة الستنتاج أن جسمها مكون من  وتركيب أقسام جسمهاجسم النحلة، الدرس التفاعلي ومالحظة أجزاء 
 .قطع مفصلية

 
عدة مكون من طرح السؤال اآلتي هل الحيوانات األخرى التي لم يتم تصنيفها جسمها أيضاً  : الفكرة

قطع، وتقسيم الطالبات إلى مجموعات رباعية، وتوزيع البطاقات بحيث تكون لكل مجموعة أربع 
جموعات من المفصليات مختلفة؟ اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في مجموعات رباعية بطاقات لم

 .( للتعرف على خصائص المفصليات وأقسامها1لتنفيذ ورقة العمل )
 

( والتوصل إلى تشابه الحيوانات التي بقيت دون 1بعد مناقشة نتائج ورقة العمل )  : تطوير الفكرة
فقاري وتكون جسمها من عدة قطع ولها عدة أرجل وضعها بمشاركة تصنيف في خلوها من العمود ال

الطالبات في العمود الثالث من الالفقاريات، وسؤال الطالبات عن اسم مقترح لها للتوصل إلى مجموعة 
المفصليات، وتوظيف الحاسوب لعرض خصائصها وأقسامها، والتعرف على أمثلة عليها، واثر بعضها 

( من خالل الحاسوب وعلى الكتاب مع 75ص ) 1من الكتاب، وتنفيذ النشاط على االنسان، وقراءتها 
 .74التصحيح، وقراءة صندوق المعرفة ص 

 
رسم خارطة مفاهيمية تبين تصنيف الحيوانات إلى فقاريات والفقاريات، وأقسام الالفقاريات  االمتداد: 

وتكليف الطالبات بالبحث عنه، وطرح السؤال اآلتي هل الفقاريات مجموعة واحدة أم عدة مجموعات؟ 
 وحل أسئلة الدرس للحصة القادمة  
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B 

 
 التخطيط الزمني لفعاليات الدرس  

 

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

المقدمة
 

س...(
ر
شكلة الد

س/أهدافه/م
ر
)مفاهيم الد

 

 
 د10

 

تااااااذكير الطالبااااااات بخصااااااائص  -
 الديدان والرخويات مع امثلة 

تعلياااااااااق صاااااااااور الحيواناااااااااات  -
الالفقاريااااة ماااان الحصااااة السااااابقة 

ناااات التاااي تنتماااي وتصااانيف الحيوا
 .إلى مجموعة الديدان والرخويات

تاااااااارك العمااااااااود الثالااااااااث دون  -
اسااااااتعراض أسااااااماء وتصاااااانيف، 

الصاااور التاااي بقيااات وهاااي صاااور 
النحلااااااة والخنفساااااااء والعنكبااااااوت 
والعقاااااااارب، وساااااااارطان الماااااااااء 
والجمباااااري وعصاااااا موساااااى وأم 

 أربعة وأربعين
توظيف الحاسوب لتفعيل الادرس  -

 التفااااعلي ومالحظاااة أجااازاء جسااام
 وتركيااااب أقسااااام جساااامهاالنحلااااة، 

عادة الستنتاج أن جسمها مكون من 
 قطع مفصلية

 

ذكاااار خصااااائص الدياااادان  -
والرخوياااااات ماااااع أمثلاااااة 

 عليها
تصانيف صاور الحيوانااات  -

التاااي تنتماااي إلاااى الديااادان 
 والرخويات 

 االسئلة ناإلجابة ع -
 

المشااااااركة فاااااي انشاااااطة  -
الاادرس التفاعليااة لتركيااب 

 جسم النحلة 
 

م مالحظاااااة أجااااازاء جسااااا -
 النحلة  

 

تفعيل الدرس 
الثالث التفاعلي 

كمقدمة من خالل 
النشاط المتعلق 

 بجسم النحلة 

س(
ر
رة الد

)فك
 

 د 10

طرح السؤال اآلتي هل  -
الحيوانات األخرى التي لم يتم 
 تصنيفها جسمها أيضاً عدة قطع

تقسيم الطالبات إلى مجموعات  -
 رباعية

توزيع البطاقات بحيث تكون لكل  -
ربع بطاقات لمجموعات مجموعة أ

 من المفصليات مختلفة؟ 
اتباع استراتيجية التعلم التعاوني  -

في مجموعات رباعية لتنفيذ ورقة 
( للتعرف على خصائص 1العمل )

 المفصليات وأقسامها

 االلتزام بتقسيم األدوار -
 (1استالم ورقة العمل ) -
التعاون مع أفراد  -

المجموعة إلجابة ورقة 
 (1العمل )

إلى باقي االستماع  -
 المجموعات

استنتاج خصائص  -
 المفصليات 
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س
ر
رة الد

ر فك
طوي

ت
 

 د 15

( 1مناقشة نتائج ورقة العمل ) -
توصل إلى تشابه الحيوانات التي لل

بقيت دون تصنيف في خلوها من 
العمود الفقاري وتكون جسمها من 

 عدة قطع ولها عدة أرجل 
وضعها بمشاركة الطالبات في  -

 لالفقارياتالعمود الثالث من ا
سؤال الطالبات عن اسم مقترح  -

لها للتوصل إلى مجموعة 
 المفصليات

توظيف الحاسوب لعرض  -
بناء على خصائصها وأقسامها 

والتعرف على أمثلة عدد األرجل 
 ثر بعضها على االنسانأعليها، و

 قراءتها من الكتاب -
( من 75ص ) 1تنفيذ النشاط  -

خالل الحاسوب على الكتاب مع 
 حيحالتص

   74قراءة صندوق المعرفة ص  -
للتعرف على دودة القز أنها من 

 الحشرات

 إجابة اسئلة المعلمة -
وضع بطاقات الديدان  -

 والرخويات في مكانها المناسب 
المشاركة في أنشطة الدرس  -

 التفاعلية
قراءة خصائص المفصليات  -

 وأقسامها من الكتاب
في  75( ص1حل النشاط ) - 

 الكتاب
 لتزام بالنظام اال -
الحذر من خطر الكهرباء  -

واألسالك عند استخدام 
 الحاسوب

تفعيل  -أ
التكنولوجيا 

للتعرف على 
خصائص 

المفصليات 
 وأقسامها

 تفعيل  -ب
التكنولوجيا لحل 

ص  1النشاط 
75 

 التوقعات )التنبؤ(
 كل المفصليات ضارة -

 العقرب من الحشرات  -

مراحل 
 الدرس

 مالحظات الطالبة دور دور المعلمة الزمن

ربة
ج
ط/الت

شا
تنفيذ الن

 

 
 د 5 

  
 الباتتوزيع المهام على الط -
متابعة عمل المجموعات  -

 وتقييمها 
 الباتاالستماع الى أسئلة الط -

 أثناء العمل واإلجابة عليها

 
  القيام بإجراء النشاط -
 1حل ورقة العمل  -
 تدوين المالحظات -
التعاون بين أفراد  -

 المجموعة
 

 

حل
ج وت

النتائ
يلها

 

 د 10

 

 التأكد من : 

توصل الطالبات الى خصائص  -

المفصليات وأقسامها حسب 

 عدد األرجل 

مالحظة الطالبات أثناء عرض  -

 النتائج

ذكر امثلة على المفصليات مع  -

 أثرها على اإلنسان 

 

 

استنتاج خصائص  -

 المفصليات وأقسامها

اعطاء امثلة على  -

المفصليات وأقسامها 

 وأثرها على اإلنسان
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ا
س

ر
صة/امتداد الد

ال
خ
ل

 

(
رية 

را
ستم

ال
ا

حياة(
ي ال

ف ف
ظي

والتو
 

 د 5

 
 
رسم خارطة مفاهيمية تبين  -

تصنيف الحيوانات إلى فقاريات 
 والفقاريات، وأقسام الالفقاريات 

طرح السؤال اآلتي هل الفقاريات  -
 مجموعة واحدة أم عدة مجموعات؟ 

 .تكليف الطالبات بالبحث عنه - 
 حصة القادمة  حل أسئلة الدرس لل -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 حل أسئلة الدرس  -
البحث عن أقسام  -

 الفقاريات 
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 )    ( تقليدي نوع الوسيلة
(X  مواد )

 من البيئة
 (  حاسوب  ×)  

)   ( التعليم 
 اإللكتروني

 شاطنوع الن
)  (  عرض تقليدي 

 للمعلم
(X عمل مجموعات ) عمل فردي )  ( 

 الحذر من خطر الكهرباء واألسالك األمن والسالمة

نتاجات النشاط 
 / التجربة

توضيح خصائص المفصليات وأقسامها بناء على عدد األرجل  وأثر بعضها على 
 اإلنسان 

المواد 
 واألدوات

بطاقات مغناطيسية ملونة ألقسام  \أوراق \الحاسوب  \ السبورة \اقالم رصاص  
 المفصليات 

 
 

 الخطوات

 
 تقسيم الطالبات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهام -1
 
 (1) توزيع ورقة العمل  -2
 
حديد خصائص المفصليات وأقسامها االلتزام بالوقت والتعاون لحل ورقة العمل وت  -3

 وأثرها على اإلنسان 
  وتقييم عمل المجموعات  واالستماع الى المجموعات األخرىعرض عمل المجموعة  -4
 
 خصائص المفصليات وأقسامها. االجابة على اسئلة المعلمة للتوصل إلى  -5
 
 التدوين السبوري للخصائص مع التكرار والتعبير عنها بلغة الطالبات الخاصة . -6
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C خطة التجربة / النشاط 
 
 

 اسم النشاط:  1 رقم النشاط:
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D التقييم 
 
 

 
 تهما تعلم ةظهر الطالبتكيف س

أدوات  استراتيجية التقييم نقاط التقييم #
 التقييم

جابات الطلبة إتقييم  -7
 الفردية

 تقييم عمل المجموعات -8

تقييم عمل 
 المجموعات

التقييم المعتمد  \مالحظة  
 على األداء

قائمة 
 الشطب 

 
 الخ (….. المراجع الخاصة بالدرس ) كتب مقررة، موسوعات، االنترنت، المادة المحوسبة، 

 ، ودليل المعلم.علوم المقرر للصف الرابع االساسي ) الفصل الدراسي الثاني (كتاب ال

 االنترنت، موقع اليوتيوب

 الفالش يةجباستخدام برموحدة التصنيف 
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 ي الطالبة سيتم تقدير مجموعتك بناًء على سلم التقدير اآلتي :تعزيز
 

 
 الطالبة                            

 المعيار     
 
 1طالبة 

 
 2طالبة 

 
 3طالبة 

 
 4طالبة 

 
 

 مالحظات

 تحديد خصائص المفصليات  
     

 تصنيف المفصليات حسب عدد األرجل  
     

 ذكر أثر بعض المفصليات على اإلنسان
     

 التعاون مع المجموعة
     

 انجاز المهمة في الوقت المطلوب
     

 موع المج
     

 
 

 حققت الهدف              حيث أن :  
 
  

 لم تحقق الهدف              
 

 2حصة  \الث الالفقاريات(قائمة شطب ) الدرس الث

 
 اسم المجموعة 

................................

.... 

 

 الصف الرابع

 (  أ)  الشعبة  

  نيفين غسان معلمة المادة : 

أعضاء اسم 

 المجموعة 

........................

............ 
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  2حصة \الدرس الثالث الالفقاريات \(1اسم المجموعة:_______ ورقة عمل )
 
 نتأمل صورة النحلة جيداً ونجيب عن األسئلة اآلتية   -1

 

 

 

 

 

 
 
 هيا نكمل الجدول اآلتي:  -2

 

 
 قاريالحيوان الالف

 
هل الجسم 
 عدة قطع

 
كم عدد 
 األرجل

 
هل األرجل 
 عدة قطع

 
غطاء 
 الجسم

 
األثر على 

 اإلنسان

 
 
 
 
 
 
 

 الجندب

     

 
 
 
 
 
 
 

 العقرب

     

 
 

 
 
 

 
 

 عصا موسى 

     

 كم عدد األرجل؟_____________

ة األرجل مكونة من قطعة واحدة أم عد

  _________قطع

 الجسم قطعة واحدة أم أكثر؟_________

 _____________ما أثرها على اإلنسان:
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 جموعات حسب عدد األرجل؟ _______الحيوانات السابقة إلى أربع مهل يمكن تقسيم -3
 
 ________________________________أكتب هذه المجموعات_ -4
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 سرطان الماء

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 أم أربعة وأربعين 

     

 
 
 
 
 
 
 

 العنكبوت 
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1حصة  \خارطة نتاجات الدرس الرابع الفقاريات

 الدرس الرابع 

 الفقاريات 

 حل أسئلة الدرس 

 4+3تفاعلياً حصة

تعداد أقسام 

 الفقاريات 

 1حصة 

حل اسئلة الوحدة  

تفاعلياً على 

الحاسوب وكتابياً 

على السبورة 

والكتاب مع 

لعبة من التصحيح + 

سيربح المليون 

كتقويم ختامي حصة 

5+6  

بيان خصائص 

الثدييات وأثرها على 

 اإلنسان  

  2حصة 

التعرف على 

األسماك  

وخصائصها وأثرها 

 على اإلنسان

  1حصة 

توضيح خصائص 

البرمائيات وأثرها 

 على اإلنسان  

   1حصة 

بيان خصائص 

الطيور وأثرها على 

 اإلنسان 

 2حصة 

 

ائص بيان خص

الزواحف وأثرها 

 على اإلنسان 

 2حصة 

 

حل اسئلة الدرس 

تفاعلياً على 

الحاسوب وكتابياً 

على السبورة 

والكتاب مع 

التصحيح حصة 

3+4 
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  1حصة  \مخطط سير الدرس الرابع الفقاريات

رسم خارطة مفاهيمية تبين تصنيف الحيوانات إلى   المقدمة  

فقاريات والفقاريات، وأقسام الالفقاريات والتذكير بواجب 

ل اآلتي هل الفقاريات مجموعة الحصة الماضية عن السؤا

واحدة أم عدة مجموعات مثل الالفقاريات؟ ومناقشة 

الطالبات باإلجابة مع توظيف هيا ننطلق في درس 

 الفقاريات التفاعلي من خالل قصة عن أقسام الفقاريات 

 

( والتوصل إلى 1ة: بعد مناقشة نتائج ورقة العمل ) تطوير الفكر   

 بالبيض ووضعها للبيض في الماء،   خصائص األسماك  كتكاثرها

وسؤال الطالبات عن المجموعة التي ينتمي إليها الحيوان الثاني في  

القصة وهو الضفدع، واالستماع إلى إجابات الطالبات دون مناقشتها 

وتوظيف الحاسوب لعرض دورة حياة الضفدع ، وتنفيذ ورقة العمل 

خصائص البرمائيات  ( بناء على الفيديو، ومناقشتها للتوصل إلى2)

 وعرض صور على الحاسوب عن السلمندر كمثال على البرمائيات

 مع التصحيح  79( ص 1ثم قراءتها من الكتاب، وحل النشاط ) 

طرح األسئلة عن قصة الحيوانات في هيا ننطلق في درس : الفكرة

الفقاريات التفاعلي مثل ما هي الحيوانات التي ذكرت في القصة؟ هل 

سمها عمود فقاري؟ على ماذا اختلفت هذه الحيوانات؟ هل يوجد في ج

تتشابه في خصائصها؟ دعونا نرى ؟ اتباع استراتيجية التعلم التعاوني 

( عن األسماك  للتعرف 1في مجموعات خماسية لتنفيذ ورقة العمل )

على خصائص األسماك، وعرض فيديو عن أسماك البحر األبيض مع 

بمالحظة أجزاءها وقشورها  توزيع سمكة وتكليف المجموعات

 واستخراج عمودها الفقاري

تذكير الطالبات بالقصة خصائص األسماك : االمتداد

والبرمائيات، طرح السؤال عن بقية شخصيات القصة عن 

الحرباء والحمامة واألرنب، ما هي خصائصها؟ وتحضير 

 اإلجابة للحصة القادمة .   
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 العلومدرس نموذج تصميم  
A الخطة العامة للحصة 

  
  

 المدرسة: بنات كفرالديك األساسية  الرابع الصف:

 الفصل الدراسي: الثاني المبحث: علوم

  2016\5\16)الشرح(: 2015 -11-1التاريخ:)اإلنشاء(  الوحدة: السابعة

 اسم المعلمة : نيفين غسان  1حصة  \الفقارياتاسم الدرس: 

 
 
 

سي ودليل المعلم( )تتضمن ومعارف ومهارات )باالسترشاد بالكتاب المدر النتاجات الخاصة بالدرس

 واتجاهات(

 :المعارف -أ

 ذكر أقسام الفقاريات. -

 بيان خصائص األسماك مع أمثلة عليها -

 تعداد خصائص البرمائيات مع أمثلة عليها.  -

 توضيح خصائص الزواحف مع أمثلة عليها. -

 تحديد خصائص الطيور مع أمثلة عليها. -

 عليها.  تعداد خصائص الثدييات مع أمثلة -

 :المهارات -ب

 التمييز بين أقسام الفقاريات. -

 تشريح جسم السمكة وتحديد العمود الفقاري فيها. -

 : تجاهاتاال -ج

 عظمة الخالق في تنوع الحيوانات الفقارية. تقدير  -
 

 تقدير أهمية بعض الحيوانات الفقارية لإلنسان. -
 الزواحف، الطيور، الثدييات.  الفقاريات، األسماك، البرمائيات،  المفاهيم والمصطلحات 

 األمن والسالمة
، والحذر من ادوات التشريح عدم العبث بأدوات الكهرباء واألجهزة الكهربائية في الصف اثناء الحصة

 للسمكة.
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 ملخص األنشطة / التجارب

 المكان الهدف /الغاية نوع النشاط أسم النشاط #

 
1 

 
هل يوجد في جسمي عمود 

 1حصة فقاري / 

 
عملي 

 مجموعات

 
استنتاج خصائص 

 األسماك
 
 

 
 الصف

 
2- 

 
ة  ما هي مراحل حياتي/ حص

1 

عملي 
  مجموعات

 
استنتاج مراحل 

 حياة الضفدع
استنتاج خصائص 

 البرمائيات 
 

 
 الصف 

 
 1حصة الخطة اإلجرائية  

 
رسم خارطة مفاهيمية تبين تصنيف الحيوانات إلى فقاريات والفقاريات، وأقسام   المقدمة:

الفقاريات والتذكير بواجب الحصة الماضية عن السؤال اآلتي هل الفقاريات مجموعة واحدة أم ال
عدة مجموعات مثل الالفقاريات؟ ومناقشة الطالبات باإلجابة مع توظيف هيا ننطلق في درس 

 الفقاريات التفاعلي من خالل قصة عن أقسام الفقاريات.
 

هيا ننطلق في درس الفقاريات التفاعلي مثل ما هي  طرح األسئلة عن قصة الحيوانات في :الفكرة

الحيوانات التي ذكرت في القصة؟ هل يوجد في جسمها عمود فقاري؟ على ماذا اختلفت هذه 

الحيوانات؟ هل تتشابه في خصائصها؟ دعونا نرى ؟ اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في 

للتعرف على خصائص األسماك، ( عن األسماك  1مجموعات خماسية لتنفيذ ورقة العمل )

وعرض فيديو عن أسماك البحر األبيض المتوسط مع توزيع سمكة وتكليف المجموعات بمالحظة 

 أجزاءها وقشورها واستخراج عمودها الفقاري.

 

( والتوصل إلى خصائص األسماك  كتكاثرها 1بعد مناقشة نتائج ورقة العمل )    :تطوير الفكرة

الماء، وسؤال الطالبات عن المجموعة التي ينتمي إليها الحيوان بالبيض ووضعها للبيض في 

الثاني في القصة وهو الضفدع، وأين يقضي حياته وكيف يتكاثر، وكيف يتحرك، وماذا يغطي 

جسمه، واالستماع إلى إجابات الطالبات دون مناقشتها وتوظيف الحاسوب لعرض دورة حياة 

ى الفيديو، ومناقشتها للتوصل إلى خصائص البرمائيات ( بناء عل2الضفدع ، وتنفيذ ورقة العمل )

وعرض صور على الحاسوب عن السلمندر كمثال على البرمائيات، ثم قراءتها من الكتاب، وحل 

 مع التصحيح. 79( ص 1النشاط )

 

 
تذكير الطالبات بالقصة خصائص األسماك والبرمائيات، طرح السؤال عن بقية   االمتداد:

لحرباء والحمامة واألرنب، ما هي خصائصها؟ وتحضير اإلجابة للحصة شخصيات القصة عن ا
 القادمة.
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B 

 
 التخطيط الزمني لفعاليات الدرس  

 

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

المقدمة
 

س...(
ر
شكلة الد

س/أهدافه/م
ر
)مفاهيم الد

 

 
 د 9 

 

رساام خارطااة مفاهيميااة تبااين  -
يواناااااات إلاااااى تصااااانيف الح

فقاريااات والفقاريااات وأقسااام 
 الالفقاريات

التاااااذكير بواجاااااب الحصاااااة  -
الماضااية عاان السااؤال اآلتااي 
هااااال الفقارياااااات مجموعاااااة 
واحاااادة أم عاااادة مجموعااااات 

 مثل الالفقاريات؟ 
 مناقشة الطالبات باإلجابة  -
توظيف هيا ننطلق فاي درس  -

الفقاريات التفاعلي من خالل 
قصااة عاان أقسااام الفقاريااات 

 د للحصةكتمهي

 ذكر أقسام الالفقاريات -
 

 االسئلة ناإلجابة ع -
 

المشااااركة فاااي انشاااطة  -
الااااااااادرس التفاعلياااااااااة 

 واالستماع للقصة.

تفعيل الحاسوب 
لعرض الدرس 
الرابع التفاعلي 

كمقدمة من خالل 
هيا ننطلق في 

القصة عن 
 الفقاريات 

س(
ر
رة الد

)فك
 

 د 15

طرح األسئلة عن قصة  -
الحيوانات في هيا ننطلق في 

رس الفقاريات التفاعلي د
مثل ما هي الحيوانات التي 

ذكرت في القصة؟ هل يوجد 
في جسمها عمود فقاري؟ 

على ماذا اختلفت هذه 
الحيوانات؟ هل تتشابه في 
 خصائصها؟ دعونا نرى ؟ 

اتباع استراتيجية التعلم  -
التعاوني في مجموعات 

خماسية لتنفيذ ورقة العمل 
( عن األسماك  للتعرف 1)

 ئص األسماكعلى خصا
عرض فيديو عن أسماك  -

البحر األبيض المتوسط مع 
 توزيع سمكة 

تكليف المجموعات بمالحظة  -
أجزائها وقشورها 

 واستخراج عمودها الفقاري.

 االلتزام بتقسيم األدوار -
استالم ورقة العمل  -

(1) 
التعاون مع أفراد  -

المجموعة إلجابة 
 (1ورقة العمل )

الحذر عند استخدام  -
األدوات لفحص 

 العمود الفقاري للسمكة
االستماع إلى باقي  -

 المجموعات
استنتاج خصائص  -

 األسماك 

تفعيل الحاسوب 
لعرض فيديو عن 
تنوع األسماك في 

البحر األبيض 
 المتوسط
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س
ر
رة الد

ر فك
طوي

ت
 

 د 12

( 1مناقشة نتائج ورقة العمل ) -
والتوصل إلى خصائص األسماك  

كتكاثرها بالبيض ووضعها 
 للبيض في الماء

سؤال الطالبات عن المجموعة  -
التي ينتمي إليها الحيوان الثاني 
في القصة وهو الضفدع، وأين 

يقضي حياته وكيف يتكاثر وكيف 
 يتحرك، وماذا يغطي جسمه؟

االستماع إلى إجابات الطالبات  -
 دون مناقشتها

توظيف الحاسوب لعرض دورة  -
 حياة الضفدع 

( بناء على 2تنفيذ ورقة العمل ) -
يديو، ومناقشتها للتوصل إلى الف

 خصائص البرمائيات.
عرض صور على الحاسوب  -

عن السلمندر كمثال على 
 البرمائيات

قراءة خصائص األسماك  -
والبرمائيات من الكتاب، وحل 

مع  79( ص 1النشاط )
 التصحيح.

 إجابة اسئلة المعلمة -
 2إجابة ورقة العمل 

استنتاج خصائص  -
 البرمائيات  

ة في أنشطة المشارك -
 الدرس التفاعلية

قراءة خصائص  -
المفصليات وأقسامها من 

 الكتاب
 75( ص1حل النشاط ) - 

 في الكتاب
 االلتزام بالنظام  -
الحذر من خطر الكهرباء  -

واألسالك عند استخدام 
 الحاسوب

تفعيل  -أ
الحاسوب للتعرف 

على خصائص 
األسماك 

 والبرمائيات 
 تفعيل  -ب

الحاسوب لحل 
ص  1ط النشا
79 
تفعيل  -ج

الحاسوب لعرض 
صور عن 

 السلمندر

 التوقعات )التنبؤ(

 تضع البرمائيات بيضها على اليابسة. -

 السلحفاة المائية من البرمائيات. -

 صغير الضفدع أبو ذنيبة من األسماك. -

 تتنفس البرمائيات بالرئتين منذ الصغر.  -

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

ربة
ج
ط/الت

شا
تنفيذ الن

 

 
 د 17 

  
 الباتتوزيع المهام على الط -
متابعة عمل المجموعات  -

 وتقييمها 
 الباتاالستماع الى أسئلة الط -

 أثناء العمل واإلجابة عليها

 
  القيام بإجراء النشاط -
 1حل ورقة العمل  -
 تدوين المالحظات -
 التعاون بين أفراد المجموعة -
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حليلها
ج وت

النتائ
 

 د 10

 

 من :  التأكد

توصل الطالبات الى  -

خصائص األسماك 

 والبرمائيات

مالحظة الطالبات أثناء  -

 عرض النتائج

ذكر امثلة على األسماك  -

والبرمائيات مع أثرها على 

 اإلنسان 

 

 

استنتاج خصائص األسماك  -

 والبرمائيات

اعطاء امثلة على األسماك  -

والبرمائيات وأثرها على 

 اإلنسان

 

 

س
ر
صة/امتداد الد

ال
خ
ال

 (
رية 

را
ستم

ال
ا

حياة(
ي ال

ف ف
ظي

والتو
 

 د 4

 
 
رسم خارطة مفاهيمية تبين  -

الفقاريات تصنيف الحيوانات إلى 
وأقسامها، وفقاريات وأقسامها 

التي تم شرحها في الدرس 
وعالمة سؤال على المجموعات 

 الثالث الباقية 
تذكير الطالبات بالقصة  -

 وخصائص األسماك والبرمائيات 
بقية طرح السؤال عن  -

شخصيات القصة عن الحرباء 
والحمامة واألرنب، ما هي 

 خصائصها؟ 
تحضير اإلجابة للحصة  -

 القادمة.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 تذكر أحداث القصة  -
البحث عن إجابات أسئلة  -

المعلمة عن المجموعات 
 المتبقية من الفقاريات 

إحضار اإلجابات الحصة  -
 القادمة
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C خطة التجربة / النشاط 
 
 

 هل يوجد في جسمي عمود فقاري اسم النشاط:  1 رقم النشاط:

 )    ( تقليدي نوع الوسيلة
(X  مواد )

 من البيئة
  (×    )

 حاسوب
)   ( التعليم 
 اإللكتروني

 نوع النشاط
)  (  عرض 
 تقليدي للمعلم

(X عمل مجموعات ) عمل فردي )  ( 

 ، الحذر عند استخدام أدوات التشريحسالكالحذر من خطر الكهرباء واأل األمن والسالمة

 توضيح خصائص األسماك  وأثر بعضها على اإلنسان  نتاجات النشاط / التجربة

 المواد واألدوات
بطاقات مغناطيسية ملونة  \أوراق \الحاسوب  \ السبورة \اقالم رصاص  

 لألسماك، سمكة، ادوات التشريح، حوض بالستيكي

 
 

 الخطوات

 
 البات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهامتقسيم الط -1
 
 (1) توزيع ورقة العمل  -2
 
تشريح السمكة لفحص االلتزام بالوقت والتعاون لحل ورقة العمل و  -3

 عمودها الفقاري 
 
 حديد خصائص األسماك وأثرها على اإلنسان.تو
  

وتقييم  عرض عمل المجموعة واالستماع الى المجموعات األخرى -4
  وعات عمل المجم

 
 خصائص األسماك. االجابة على اسئلة المعلمة للتوصل إلى  -5
 
التدوين السبوري للخصائص مع التكرار والتعبير عنها بلغة الطالبات  -6

 الخاصة.
 
 االنتباه للفيديو ومالحظة تنوع األسماك في البحر األبيض المتوسط.  -7
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C خطة التجربة / النشاط 
 
 

 أنا الضفدع ما هي مراحل حياتي؟ اسم النشاط:  2 اط:رقم النش

 
 

 )    ( تقليدي نوع الوسيلة
(X  مواد )

 من البيئة
 (  حاسوب  ×)  

 )   (
التعليم 

 اإللكتروني

 نوع النشاط
)  (  عرض تقليدي 

 للمعلم
(X عمل مجموعات ) 

)  ( عمل 
 فردي

 ، الحذر من خطر الكهرباء واألسالك األمن والسالمة

تاجات النشاط / ن
 التجربة

توضيح مراحل حياة الضفدع، وخصائص البرمائيات، وأثر بعضها على 
 اإلنسان 

 المواد واألدوات
بطاقات مغناطيسية ملونة  \أوراق \الحاسوب  \ السبورة \اقالم رصاص  

 للضفدع والسلمندر 

 
 

 الخطوات

 
 تقسيم الطالبات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهام -1
 
 (2) توزيع ورقة العمل  -2
 
 االنتباه للفيديو ومالحظة مراحل حياة الضفدع.  -3
 
تحديد مراحل حياة الضفدع االلتزام بالوقت والتعاون لحل ورقة العمل   -4

 واستنتاج 
 

 خصائص البرمائيات 
وتقييم عمل  عرض عمل المجموعة واالستماع الى المجموعات األخرى -5

  المجموعات 
 
 خصائص البرمائيات. على اسئلة المعلمة للتوصل إلى االجابة  -5
 
التدوين السبوري للخصائص مع التكرار والتعبير عنها بلغة الطالبات  -6

 الخاصة.
 
 مالحظة صورة السلمندر ومقارنتها بالضفدع كمثال على البرمائيات.  -7
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D التقييم 
 
 

 
 تهما تعلم ةظهر الطالبتكيف س

 أدوات التقييم اتيجية التقييماستر نقاط التقييم #

 جابات الطلبة الفرديةإتقييم  -9
 تقييم عمل المجموعات -10

تقييم عمل 
 المجموعات

التقييم المعتمد  \مالحظة  
 على األداء

سلم تقدير 
 عددي  

 
 الخ (….. المراجع الخاصة بالدرس ) كتب مقررة، موسوعات، االنترنت، المادة المحوسبة، 

 ، ودليل المعلم.صف الرابع االساسي ) الفصل الدراسي الثاني (كتاب العلوم المقرر لل

 االنترنت، موقع اليوتيوب

 الفالش يةمجباستخدام بروحدة التصنيف 
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 ي الطالبة سيتم تقدير مجموعتك بناًء على سلم التقدير اآلتي :تعزيز
 

 
                            

 طالبة ال
 المعيار 

 
 1طالبة 

 
 2طالبة 

 
 3طالبة 

 
 4طالبة 

 
 5طالبة 

 
 

 مالحظات

 بيان خصائص األسماك 
      

تحديد مراحل حياة 
 الضفدع  

      

توضيح خصائص 
 البرمائيات   

      

ذكر أثر بعض األسماك 
 والبرمائيات على اإلنسان

      

 التعاون مع المجموعة
      

في الوقت انجاز المهمة 
 المطلوب

      

 المجموع 
      

 
 : جيد 1-1.5: جيد جداً، 2-3.5: ممتاز، 4-5حيث أن 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1ت/ حصة قائمة سلم التقدير العددي / الفقاريا

 
 اسم المجموعة 

...........................

......... 

 

 الصف الرابع

 (  أ)  الشعبة  

  نيفين غسان معلمة المادة : 

 المجموعة أعضاء  اءاسم

...............................

..... 
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  2حصة \الدرس الرابع الالفقاريات \(1اسم المجموعة:_______ ورقة عمل )

 
  النشاط اآلتي: نفذ: أةي الطالبتعزيز 

 ألسماك؟خصائص ا تحديدالهدف من النشاط: 
 , سكين , لوح تشريح , وعاء , ماء مغلي . زمة: سمكتان الوسائل الال 

 خطوات النشاط:
  تأمل أجزاءهما المختلفة.أفحص السمكتين جيدا  ، و أ -1

 اسلق إحدى السمكتين في ماء مغلي بمساعدة المعلمة وافتحها من جهة الظهر وأسجل مالحظاتي.  -2
 ب عن األسئلة اآلتية:يأج -3
 سمكة عمود فقاري؟للهل  -أ

 عم                  الن 
 الفقارية -ب  فقارية -إذن األسماك حيوانات:   أ -
 أين تعيش األسماك؟ -ب

 في الماء -ب  على اليابسة  -أ
 ماذا يغطي أجسام األسماك؟ -ج
  الريش -جـ  القشور -ب  الشعر -أ
 كيف تتنفس األسماك الهواء المذاب في الماء؟ -د
 لخياشيمبواسطة ا -ب  بواسطة الرئتين -أ

 ---------------------------------------------ولماذا؟
 كيف تسبح األسماك في الماء؟ -هـ
 ) أ ، ب ( معا   -جـ  بواسطة الذيل -ب  بواسطة الزعانف -أ

 كيف تتكاثر األسماك؟ -و
 عن طريق البيض -ب  عن طريق الوالدة -أ

 ألسماك هي:خصائص ااالستنتاج: 
--------------------تعيش فـي ، و ---------------------األسماك حيوانات 

--------------تتــنفس بواســطة ، و ----------------------يغطــي أجســامها و  -
--------تتكـاثر عـن طريـق ، و ----------و ---------تسبح في الماء بواسطة و  ---

 بصغارها.  -------------ألسماك وا ------
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 / الدرس الرابع/ الفقاريات/ مجموعة البرمائيات2نشاط رقـم ( 2ورقة عمل )
 للبرمائيات؟ الخصائص المشتركة -2مراحل حياة الضفدع،  تحديد -1 من النشاط:الهدف 

  ب عن األسئلة اآلتية:يأجبعد مشاهدة الفيديو عن مراحل حياة الضفدع، الوسائل الالزمة: 

  ال       نعم                هل الضفدع لها عمود فقاري؟ -أ

 الالفقاريات -ب      الفقاريات -إذن تعد الضفدع من: أ -

 على البر -ب  في الماء -أين تعيش الضفدع في بداية حياتها؟ أ -ب

 على البر -ب  في الماء  -أ أين تعيش الضفدع عندما تكبر؟ -ج

 راشفحال -جـ  جلد رطب -ب     الشعر  -أ  ماذا يغطي جسم الضفدع؟  -د

  بواسطة الرئتين -ب  بواسطة الخياشيم -أ تتنفس الضفدع في بداية حياتها؟كيف  -هـ

 بواسطة الرئتين  -ب  بواسطة الخياشيم -كيف تتنفس الضفدع عندما تكبر؟ أ -و

 -----------------------------------------------كم طرفا  للضفدع؟ -ز

 عن طريق الوالدة -ب  عن طريق البيض -أ         كيف تتكاثر الضفدع؟  -ح

  -------------------------؟ماذا نسمي صغار الضفادع -ط

 ---------------------------------السبب: ؟: تعد الضفدع من البرمائياتيعلل

--------------------------------تمر الضفدع في حياتها بمراحل هي  االستنتاج

---------------------------------------------------------- 

تعيش في بداية -------------------البرمائيات حيوانات  :الخصائص المشتركة للبرمائيات

، وتتنفس وهي صغيرة بواسطة -----، ويغطي أجسامها ----------، ثم تنتقل إلى ------حياتها في 

 وتتكاثر عن  ،-------عدد أطرافها يساوي ، و -------وعندما تكبر تتنفس بواسطة  ------

 بصغارها. -------وال -------طريق 
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 2حصة  \خارطة نتاجات الدرس الرابع الفقاريات

 

 

 الدرس الرابع 

 الفقاريات 

 حل أسئلة الدرس 

تفاعلياً 

 4+3حصة

تعداد أقسام 

 فقاريات ال

 1حصة 

حل اسئلة الوحدة  

تفاعلياً على 

الحاسوب وكتابياً 

على السبورة 

والكتاب مع 

التصحيح + لعبة 

من سيربح 

المليون كتقويم 

ختامي حصة 

5+6  

بيان خصائص 

الثدييات وأثرها 

 على اإلنسان  

  2حصة 

التعرف على 

األسماك  

وخصائصها 

وأثرها على 

 اإلنسان

  1حصة 

ص توضيح خصائ

البرمائيات 

وأثرها على 

 اإلنسان  

   1حصة 

بيان خصائص 

الطيور وأثرها 

 على اإلنسان 

 2حصة 

 

بيان خصائص 

الزواحف وأثرها 

 على اإلنسان 

 2حصة 

 

حل اسئلة الدرس 

تفاعلياً على 

الحاسوب وكتابياً 

على السبورة 

والكتاب مع 

التصحيح حصة 

3+4 
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  2حصة  \مخطط سير الدرس الرابع الفقاريات

اريات ورسم تذكير الطالبات بقصة الفق  المقدمة  

الخارطة المفاهيمية، ومناقشة الطالبات بباقي 

مجموعات الفقاريات وتوظيف درس الفقاريات 

التفاعلي للتذكير بخصائص األسماك والبرمائيات مع 

 أمثلة عليها. 

 

( والتوصل إلى 1ة: بعد مناقشة نتائج ورقة العمل ) تطوير الفكر   

درس الفقاريات  خصائص الزواحف، يتم عرضها من خالل أنشطة

التفاعلي، بقيت الحمامة، واألرنب، هيا نستكشف جسم الحمامة ، 

ونبحث عن خصائص مجموعتها؟ وتوظيف الحاسوب لعرض جسم 

( بناء على 2الحمامة، الستنتاج خصائصها، وتنفيذ ورقة العمل )

الفيديو عن الطيور والثدييات، ومناقشتها للتوصل إلى خصائص 

رض صور على الحاسوب عنها ثم قراءة الطيور والثدييات، وع

مع التصحيح،  82( ص 2خصائصها من الكتاب، وحل النشاط )

وقراءة صندوق المعرفة للتعرف على ميزة اإلنسان عن  باقي 

 الثدييات 

طرح األسئلة عن قصة الحيوانات المتبقية في هيا ننطلق : الفكرة

تي لم يتم في درس الفقاريات التفاعلي مثل ما هي الحيوانات ال

تصنيفها بالقصة؟ هل يوجد في جسمها عمود فقاري؟ هل تنتمي 

كلها لمجموعة واحدة؟ اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في 

( عن الزواحف بعد 1مجموعات خماسية لتنفيذ ورقة العمل )

عرض البطاقات المغناطيسية الملونة للحرباء والسلحفاة، واألفعى، 

وتكليف المجموعات بمالحظة وعرض فيديو عن الزواحف، 

الفيديو، لتنفيذ ورقة العمل وعرض النتائج ومناقشتها للتوصل إلى 

 خصائص الزواحف. 

توزيع بطاقات مغناطيسية ملونة بشكل : االمتداد

فردي على الطالبات للحيوانات الفقارية وتصنيفها، 

حسب مجموعتها، مع تكليفهن بقضية للبحث ص 

صة القادمة التي سيتم ، وحل أسئلة الدرس للح83

حلها أيضاً باستخدام وحدة التصنيف على الحاسوب، 

وكذلك أسئلة الوحدة، وتقويم ختامي على شكل لعبة 

 من سيربح المليون. 
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 العلومدرس نموذج تصميم  
A الخطة العامة للحصة 

  
  

 المدرسة: بنات كفرالديك األساسية  الرابع الصف:

 راسي: الثانيالفصل الد المبحث: علوم

  2016\5\17)الشرح(: 2015 -11-1التاريخ:)اإلنشاء(  الوحدة: السابعة

 اسم المعلمة : نيفين غسان  2حصة  \الفقارياتاسم الدرس: 

 
 

)باالسترشاد بالكتاب المدرسي ودليل المعلم( )تتضمن ومعارف ومهارات  النتاجات الخاصة بالدرس

 واتجاهات(

 :المعارف -أ

 لفقاريات.ذكر أقسام ا -

 بيان خصائص الزواحف مع أمثلة عليها -

 تعداد خصائص الطيور مع أمثلة عليها.  -

 تعداد خصائص الثدييات مع أمثلة عليها.  -

 :المهارات -ب

 التمييز بين أقسام الفقاريات. -

 تمييز أوجه االختالف بين البرمائيات والزواحف من حيث الصغار.  -

 : تجاهاتاال -ج -

 تنوع الحيوانات الفقارية. عظمة الخالق في تقدير  -
 

 تقدير أهمية بعض الحيوانات الفقارية لإلنسان. -
 الفقاريات، األسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات.   المفاهيم والمصطلحات 

 األمن والسالمة
 .عدم العبث بأدوات الكهرباء واألجهزة الكهربائية في الصف اثناء الحصة
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 ملخص األنشطة / التجارب

 المكان الهدف /الغاية نوع النشاط أسم النشاط #

 
1 

 
 2حصة الزواحف / 

 
عملي 

 مجموعات

 
 استنتاج خصائص الزواحف

 
 

 
 الصف

 
2- 

 
 2ما الفرق بيننا / حصة  

عملي 
  مجموعات

 
 استنتاج خصائص الطيور والثدييات 

 التمييز بين أقسام الفقاريات 

 
 الصف 

 
 1صة حالخطة اإلجرائية  

 
تذكير الطالبات بقصة الفقاريات ورسم الخارطة المفاهيمية، ومناقشة الطالبات بباقي    المقدمة:

مجموعات الفقاريات وتوظيف درس الفقاريات التفاعلي للتذكير بخصائص األسماك والبرمائيات 
 مع أمثلة عليها. 

 
في درس الفقاريات التفاعلي مثل طرح األسئلة عن قصة الحيوانات المتبقية في هيا ننطلق   :الفكرة

ما هي الحيوانات التي لم يتم تصنيفها بالقصة؟ هل يوجد في جسمها عمود فقاري؟ هل تنتمي كلها 

( 1لمجموعة واحدة؟ اتباع استراتيجية التعلم التعاوني في مجموعات خماسية لتنفيذ ورقة العمل )

رباء والسلحفاة، واألفعى وعرض فيديو عن الزواحف بعد عرض البطاقات المغناطيسية الملونة للح

عن الزواحف، وتكليف المجموعات بمالحظة الفيديو، لتنفيذ ورقة العمل وعرض النتائج ومناقشتها 

 للتوصل إلى خصائص الزواحف. 

 

( والتوصل إلى خصائص الزواحف، يتم 1بعد مناقشة نتائج ورقة العمل )     :تطوير الفكرة

لفقاريات التفاعلي، بقيت الحمامة، واألرنب، هيا نستكشف جسم عرضها من خالل أنشطة درس ا

الحمامة ، ونبحث عن خصائص مجموعتها؟ وتوظيف الحاسوب لعرض جسم الحمامة، الستنتاج 

 ( بناء على الفيديو عن الطيور والثدييات2خصائصها، وتنفيذ ورقة العمل )

قراءة ا، ثم على الحاسوب عنهومناقشتها للتوصل إلى خصائص الطيور والثدييات، وعرض صور 

 خصائصها من الكتاب

 مع التصحيح، وقراءة صندوق المعرفة للتعرف على ميزة اإلنسان عن 82( ص 2وحل النشاط )

 .باقي الثدييات

  

توزيع بطاقات مغناطيسية ملونة بشكل فردي على الطالبات للحيوانات الفقارية   االمتداد:
، وحل أسئلة الدرس للحصة 83هن بقضية للبحث ص وتصنيفها، حسب مجموعتها، مع تكليف

القادمة التي سيتم حلها أيضاً تفاعلياً باستخدام وحدة التصنيف الفالشية، وكذلك أسئلة الوحدة، 
   وتقويم ختامي على شكل لعبة من سيربح المليون. 
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B 

 
 التخطيط الزمني لفعاليات الدرس  

 

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

المقدمة
 

س...(
ر
شكلة الد

س/أهدافه/م
ر
)مفاهيم الد

 

 
 د7

 

شخصيات تذكير الطالبات ب -
  قصة الفقاريات

 رسم الخارطة المفاهيمية -
 للفقاريات

مناقشة الطالبات بباقي  -
 مجموعات الفقاريات 

توظيف درس الفقاريات  -
التفاعلي للتذكير بخصائص 

األسماك والبرمائيات مع أمثلة 
 عليها. 

 

ر شخصاايات تااذك -
 قصة الفقاريات

ذكاااار خصااااائص  -
األسااااااااااااااااااااااماك 

 والبرمائيات
 

 ناإلجاباااااااة عااااااا -
 االسئلة
 

المشااااااركة فااااااي  -
انشااااطة الاااادرس 
التفاعليااااااااااااااااااااااة 
واالساااااااااااااااااتماع 

 للقصة.

تفعيل الحاسوب 
لعرض الدرس 
الرابع التفاعلي 

كمقدمة من خالل 
هيا ننطلق في 

القصة عن 
الفقاريات 
والتذكير 

بخصائص 
األسماك 

 والبرمائيات

(
رة 

فك
س

ر
الد

 

 د 15

طرح األسئلة عن قصة  -
الحيوانات المتبقية في هيا 
ننطلق في درس الفقاريات 

التفاعلي مثل ما هي الحيوانات 
التي لم يتم تصنيفها بالقصة؟ 
هل يوجد في جسمها عمود 

فقاري؟ هل تنتمي كلها 
 لمجموعة واحدة؟

عرض البطاقات المغناطيسية  -
لحرباء للزواحف كاالملونة 

 .األفعىوالسلحفاة، و
 .عرض فيديو عن الزواحف -
اتباع استراتيجية التعلم  -

التعاوني في مجموعات 
خماسية لتنفيذ ورقة العمل 

 .( عن الزواحف1)
تكليف المجموعات بمالحظة  -

 (1) الفيديو، لتنفيذ ورقة العمل
عرض النتائج ومناقشتها  -

للتوصل إلى خصائص 
  الزواحف

قراءة خصائص الزواحف من  -
 الكتاب.

م بتقسيم االلتزا -
 األدوار

مالحظة الفيديو  -
 عن الزواحف

استالم ورقة  -
 (1العمل )

التعاون مع أفراد  -
المجموعة 

إلجابة ورقة 
 (1العمل )

االستماع إلى  -
 باقي المجموعات

استنتاج  -
خصائص 
 الزواحف

تفعيل  -
الحاسوب 

لعرض فيديو 
عن 

 الزواحف
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س
ر
رة الد

ر فك
طوي

ت
 

 د 12

( 1مناقشة نتائج ورقة العمل ) -
ل إلى خصائص والتوص

 الزواحف. 
توظيف درس الفقاريات  -

التفاعلي لعرض خصائص 
 الزواحف

بقيت تذكير الطالبات بأنه  -
الحمامة، واألرنب، هيا 

نستكشف جسم الحمامة ، 
ونبحث عن خصائص 

 مجموعتها؟
توظيف الحاسوب لعرض  -

جسم أنشطة الطيور مثل 
 ستنتاج خصائصهاال الحمامة

عرض فيديو عن الطيور  -
 ت والثدييا

( بناء 2تنفيذ ورقة العمل ) -
على الفيديو عن الطيور 

مناقشتها للتوصل و والثدييات
إلى خصائص الطيور 

 والثدييات
عرض صور على الحاسوب  -

عنها، ثم قراءة خصائصها من 
 الكتاب

مع  82( ص 2حل النشاط ) -
التصحيح، وقراءة صندوق 
المعرفة للتعرف على ميزة 
 اإلنسان عن باقي الثدييات.

 ابة اسئلة المعلمةإج -
المشاركة في  -

األنشطة التفاعلية 
 للطيور والثدييات

مالحظة الفيديو عن  -
 الطيور والثدييات 

إجابة ورقة العمل  -
2 
استنتاج خصائص  -

 الطيور والثدييات  
مالحظة صور  -

 الطيور والثدييات 
قراءة خصائصها  -

من الكتاب، وصندوق 
 المعرفة

( 1حل النشاط ) -
 الكتاب في 75ص

 االلتزام بالنظام  -
الحذر من الكهرباء  -

واألسالك عند 
 استخدام الحاسوب

تفعيل  -أ
الحاسوب للتأكيد 
على خصائص 

 الزواحف
 تفعيل  -ب

الحاسوب لعرض 
فيديو عن الطيور 

 والثدييات 
تفعيل  -ج

لتنفيذ الحاسوب 
األنشطة المتعلقة 
 بالطيور والثدييات

تفعيل  -د
الحاسوب لعرض 

عن أمثلة  صوراً 
على الطيور 

 والثدييات 

 التوقعات )التنبؤ(

جميع الطيور تطير، والخفاش من الثدييات، واألفعى الفقارية، والسلحفاة المائية  -

 من البرمائيات، والدلفين والحوت من األسماك 

 

مراحل 
 الدرس

 مالحظات دور الطالبة دور المعلمة الزمن

ربة
ج
ط/الت

شا
تنفيذ الن

 

 
 د 17 

  
 الباتزيع المهام على الطتو -
متابعة عمل المجموعات  -

 وتقييمها 
 الباتاالستماع الى أسئلة الط -

 أثناء العمل واإلجابة عليها

 
القيام بإجراء  -

  النشاط
حل ورقة العمل  -

1 
تدوين  -

 المالحظات
التعاون بين  -

 أفراد المجموعة
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حليلها
ج وت

النتائ
 

 د 10

 
 التأكد من : 

توصل الطالبات الى خصائص  -

 لزواحف والطيور والثدييات ا

مالحظة الطالبات أثناء عرض  -

 النتائج

ذكر امثلة على الزواحف  -

والطيور والثدييات مع أثرها 

 على اإلنسان 

 

 

استنتاج  -

خصائص 

الزواحف 

والطيور 

 والثدييات
اعطاء امثلة على  -

الزواحف 

والطيور 

والثدييات وأثرها 

 على اإلنسان
 

 

 

 

س
ر
صة/امتداد الد

ال
خ
ال

 

(
س
ال
ا

رية 
را

تم
حياة(

ي ال
ف ف

ظي
والتو

 

 د 6

 
 
توزيع بطاقات مغناطيسية  -

ملونة بشكل فردي على 
الطالبات للحيوانات الفقارية 

 حسب مجموعتها وتصنيفها
بقضية  الطالبات تكليف  -

، وحل أسئلة 83للبحث ص 
الدرس للحصة القادمة التي 

سيتم حلها أيضاً تفاعلياً 
باستخدام وحدة التصنيف 

لك أسئلة الفالشية، وكذ
الوحدة، وتقويم ختامي على 

 شكل لعبة من سيربح المليون.   

 
البحث عن  -

إجابات لقضية 
 البحث

 حل أسئلة الدرس -
تحضير أسئلة  -

 الوحدة
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C خطة التجربة / النشاط 

 
 
 الزواحفاسم النشاط:  1 رقم النشاط:

 
 

 نوع الوسيلة
 )    (
 تقليدي

(X  مواد )
 البيئة من

 )   ( التعليم اإللكتروني (  حاسوب  ×)  

 نوع النشاط

  )  (
عرض 
تقليدي 
 للمعلم

(X عمل مجموعات ) عمل فردي )  ( 

 ، الحذر من خطر الكهرباء واألسالك األمن والسالمة

 توضيح خصائص الزواحف وأثر بعضها على اإلنسان  نتاجات النشاط / التجربة

 المواد واألدوات
بطاقات مغناطيسية ملونة  \أوراق \الحاسوب  \ السبورة \رصاص  اقالم 

 للزواحف

 
 

 الخطوات

 
 تقسيم الطالبات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهام -1
 
 (1) توزيع ورقة العمل  -2
 
حديد تبناء على الفيديو وااللتزام بالوقت والتعاون لحل ورقة العمل   -3

 خصائص الزواحف 
 

 ان.وأثرها على اإلنس
  

وتقييم  عرض عمل المجموعة واالستماع الى المجموعات األخرى -4
  عمل المجموعات 

 
 خصائص الزواحف. االجابة على اسئلة المعلمة للتوصل إلى  -5
 
التدوين السبوري للخصائص مع التكرار والتعبير عنها بلغة الطالبات  -6

 الخاصة.
 
اإلنسان والفرق بينها وبين  االنتباه للفيديو ومالحظة أثر الزواحف على -7

 البرمائيات.
 

 
 
 
 



273 

 

 

C خطة التجربة / النشاط 
 
 
 
 

رقم 
 النشاط:

2 

 ما الفرق بيننا؟ اسم النشاط: 

 
 

 نوع الوسيلة
 )    (
 تقليدي

(X  مواد )
 من البيئة

  (×    )
 حاسوب

 )   ( التعليم اإللكتروني

 نوع النشاط

  )  (
عرض 
تقليدي 
 للمعلم

(X عمل مجموع )عمل فردي ات )  ( 

 ، الحذر من خطر الكهرباء واألسالك األمن والسالمة

نتاجات النشاط / 
 التجربة

توضيح خصائص الطيور، وخصائص الثدييات، والتمييز بينها، وأثر بعضها 
 على اإلنسان. 

 المواد واألدوات
بطاقات مغناطيسية ملونة  \أوراق \الحاسوب  \ السبورة \اقالم رصاص  

 والسلمندر  للضفدع

 
 

 الخطوات

 
 تقسيم الطالبات إلى مجموعات رباعية وتوزيع المهام -1
 
 (2) توزيع ورقة العمل  -2
 
 االنتباه للفيديو عن الطيور والثدييات.  -3
 
لتحديد خصائص الطيور االلتزام بالوقت والتعاون لحل ورقة العمل   -4

 والثدييات
 

 والتمييز بينها.
  

وتقييم عمل  ة واالستماع الى المجموعات األخرىعرض عمل المجموع -5
  المجموعات 

 
 خصائص الطيور والثدييات. االجابة على اسئلة المعلمة للتوصل إلى  -5
 
التدوين السبوري للخصائص مع التكرار والتعبير عنها بلغة الطالبات  -6

 الخاصة.
 
 ن. مالحظة صور الطيور والثدييات لمعرفة أثر بعضها على اإلنسا -7
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D التقييم 
 
 

 
 تهما تعلم ةظهر الطالبتكيف س

 أدوات التقييم استراتيجية التقييم نقاط التقييم #

جابات إتقييم  -11
 الطلبة الفردية

تقييم عمل  -12
 المجموعات

تقييم عمل 
 المجموعات

سلم تقدير  التقييم المعتمد على األداء \مالحظة  
 عددي  

 
 الخ (….. رة، موسوعات، االنترنت، المادة المحوسبة، المراجع الخاصة بالدرس ) كتب مقر

 ، ودليل المعلم.كتاب العلوم المقرر للصف الرابع االساسي ) الفصل الدراسي الثاني (

 االنترنت، موقع اليوتيوب

 الفالش يةمجباستخدام بروحدة التصنيف 
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 مجموعتك بناًء على سلم التقدير اآلتي :ي الطالبة سيتم تقدير تعزيز
 

 
 الطالبة                            

 المعيار     
 

طالبة 
1 

 
طالبة 

2 

 
 3طالبة 

 
طالبة 

4 

 
 

طالبة 
5 

 
 

 مالحظات

 بيان خصائص الزواحف 
      

 تحديد خصائص الطيور  
      

 توضيح خصائص الثدييات  
      

 ات التمييز بين أقسام الفقاري
      

ذكر أثر بعض الزواحف والطيور 
 والثدييات على اإلنسان

      

 التعاون مع المجموعة
      

 انجاز المهمة في الوقت المطلوب
      

 المجموع 
      

 
 : جيد 1-1.5: جيد جداً، 2-3.5: ممتاز، 4-5حيث أن 

 
 
 
 
 
 

 

 2قائمة سلم التقدير العددي / الفقاريات/ حصة 

 

 اسم المجموعة 

.....................

............... 

 

 الصف الرابع

 (  أ)  الشعبة  

  نيفين غسان معلمة المادة : 

 المجموعة أعضاء اسم 

.............................

....... 
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  2حصة \قارياتالدرس الرابع الف \(1اسم المجموعة:_______ ورقة عمل )

 خطوات النشاط:
  .مشاهدة الفيديو، وتأمل بطاقة الحيوان الذي حصلت عليه المجموعة -3

 التعاون مع أفراد المجموعة لإلجابة على األسئلة اآلتية:  -4

 عمود فقاري؟للحرباء هل ( 1
 نعم                  ال 

 
 ؟حرباءأين تعيش ال (2
 قرب الماء -ج    في الماء -ب  على اليابسة  -أ

 ؟جسم الحرباءماذا يغطي ( 3
 الحراشف -د الريش -جـ  القشور -ب  الشعر -أ

 ؟الحرباءكيف تتنفس ( 4
 بواسطة الرئتين والخياشيم -ج          بواسطة الخياشيم -ب  بواسطة الرئتين -أ

 ؟لحرباءكيف تتكاثر ا ( 5
 عن طريق البيض -ب  عن طريق الوالدة -أ

          (  أين تضع بيضها   6
 في الماء  -على اليابسة           ب -أ 
 (  هل صغارها تشبهها        7
 ال  -نعم                    ب -أ  
 ( كيف تتحرك الحرباء          8
 المشي -الزحف         ج -القفز                  ب -أ 

 خصائص اآلتية: التي تمتاز بال  -------تنتمي الحرباء إلى مجموعة االستنتاج: 
   --------أو قرب -------- علىتعيش ، و ---------------حيوانات  الزواحف

   -----------------تتنفس بواسطة ، و ---- ----------يغطي أجسامها و 
 ------- الذي تضعه على  ---------تتكاثر عن طريق ، و  --------- تتحرك عن طريق

 -------أبويها، وال تعتني  -----وصغارها
 
 

 

 
 

 / الدرس الرابع/ الفقاريات/ مجموعة الطيور والثدييات 2نشاط رقـم ( 2ورقة عمل )
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التمييز  -3ثدييات، لل توضيح الخصائص المشتركة -2خصائص الطيور،  تحديد -1 من النشاط:الهدف 

   ؟بين أقسام الفقاريات

 أكمل الجدول اآلتي: بعد مشاهدة الفيديو عن الطيور والثدييات، ومالحظة صور الحيوانات

 اإلنسان  الطيور  الزواحف  البرمائيات   األسماك  وجه المقارنة  

      وجود عمود فقاري في جسمها -1

      غطاء الجسم  -2

      األطراف  -3

      طريقة الحركة  -4

      طريقة التنفس  -5

      طريقة التكاثر  -6

      الشبه بين اآلباء والصغار -7

      العناية بالصغار  -8

      األثر على اإلنسان  -9

      مثال على المجموعة  -10

 بناء على الجدول السابق أجيب عما يأتي:

---------و-------و-------و-------الحيوانـــات الفقاريـــة التـــي تتكـــاثر بـــالبيض  -1

 -------والحيوانات الفقارية التي تتكاثر بالوالدة

 ----------و---------انات الفقارية التي تعتني بصغارها التي تشبهها الحيو  -2

أمـا الحيوانـات الفقاريـة التـي ------------والحيوانات الفقارية التي ال تعتني بصـغارها وال تشـبهها 

 -------------------و-------------ال تعتني بصغارها ولكن تشبهها هي 

 مجموعة الفقارية المنتمية إليهاأصنف الحيوانات اآلتية حسب ال -3
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 السمكة                                            السلمندر                
 
 
 
 
 

  
 
 
 الدلفين السلحفاة                                                        
 
 
 
 
 

  
 
 

 النورس                                               الخفاش             
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  المصممة باستخدام برمجية الفالش ( نوافذ الدرس األول أهمية التصنيف14الملحق )

 

 

 

 

 

 

  ( النافذة الرئيسة الثانية فيها عناوين الدروس 2الشكل )                      ( النافذة الرئيسية للوحدة  1الشكل )        

 الوحدة وأسئلة                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 للدرس  (SEED)( مراحل  4الشكل )                      ( النافذة الرئيسية للدرس األول 3الشكل )      

 

 

  

 

 

 

 

 ( مقدمة الدرس تحت نافذة هيا ننطلق 6الشكل )                    ( أهداف الدرس تحت نافذة ماذا سنتعلم 5الشكل )

 بفيديو عن التصنيف                                                                                          
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 شاط األول من أنشطة الدرس ( الن8الشكل )                           ( نافذة تشغيل فيديو التصنيف7الشكل )          

 تحت نافذة األنشطة                                                                                            

 

 

  

 

 

 

 ( نافذة نتيجة النشاط األول تحت نافذة 10الشكل )    ألنشطة               ( أسئلة النشاط األول تحت نافذة ا9الشكل )

 األنشطة                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 ( النشاط الثالث تحت نافذة 12( النشاط الثاني تحت نافذة األنشطة                               الشكل )11الشكل ) 

 األنشطة                                                                                              
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 ( نتيجة النشاط الرابع تحت نافذة األنشطة 14الشكل )  األنشطة         ( النشاط الرابع تحت نافذة 13الشكل )

 

 

  

 

 

 تيجة النشاط الخامس تحت نافذة األنشطة ( ن16الشكل )       ( النشاط الخامس تحت نافذة األنشطة    15الشكل )

 

 

   

 

 

 ( السؤال الثاني للدرس تحت نافذة 18الشكل )  س تحت نافذة أسئلة الدرس       ( السؤال األول للدر17الشكل )

 أسئلة الدرس                                                                                      

 

 

 

  

  

 لث والرابع تحت نافذة أسئلة الد( السؤال الثا19الشكل )               
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  المصممة باستخدام برمجية الفالش نوافذ الدرس الثاني الفقاريات والالفقاريات( 15الملحق )

 

 

 

 

 

 

  س للدر  (SEED)( مراحل  2الشكل )          الفقاريات ( النافذة الرئيسية لدرس  الالفقاريات و1الشكل )

 

 

 

 

 

  

 

 ( مقدمة الدرس تحت عنوان هيا ننطلق4الشكل )           ( نتاجات الدرس تحت عنوان ماذا سنتعلم  3الشكل )

 

 

 

 

 

  

    هيا ننطلق تحت نافذة األنشطة( 6الشكل )         فذة األنشطة   نتيجة األولى لهيا ننطلق تحت نا( ال5الشكل )
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 ( نتيجة النشاط األول تحت نافذة األنشطة8الشكل )           األول تحت نافذة األنشطة        ( النشاط7الشكل )

 

  

 

 

 

 

 

 ( نتيجة النشاط الثاني تحت نافذة األنشطة     10الشكل )           ( النشاط الثاني تحت نافذة األنشطة      9الشكل ) 

 

 

 

 

 

  

 

 ( السؤال الثاني تحت نافذة أسئلة الدرس 12الشكل )  افذة أسئلة الدرس      تحت ن( لعبة السؤال األول 11الشكل )
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  المصممة باستخدام برمجية الفالش ( نوافذ الدرس الثالث الالفقاريات16الملحق )

   

 

 

 

 

 

  للدرس   (SEED)( مراحل  2الشكل )       لالفقاريات                       ( النافذة الرئيسية لدرس ا1الشكل )

 

  

 

 

 

  

 ( مقدمة الدرس تحت عنوان هيا ننطلق4الشكل )            ( نتاجات الدرس تحت عنوان ماذا سنتعلم      3الشكل )

 

 

 

 

 

  

 ( النشاط األول لعبة الدودة تحت نافذة األنشطة  6الشكل ) دة تحت نافذة األنشطة    ( النشاط األول لعبة الدو5الشكل )
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 ( النشاط الثاني الرخويات تحت 8الشكل )      أثرها سلبي عل اإلنسان تحت نافذة األنشطة  وديدان ال( 7الشكل )

 نافذة األنشطة                                                                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 ( األثر اإليجابي للرخويات  10شكل )             ائص الرخويات األنشطة   خص 2( نتيجة النشاط 9الشكل )

   

 

 

 

 

 

 

المفصليات تحت األنشطة 3( نتيجة النشاط 12الشكل )       المفصليات تحت نافذة األنشطة   3( النشاط 11الشكل )  
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 ( لعبة أثر المفصليات على اإلنسان 14الشكل )    يات تحت األنشطة            أقسام المفصل 4( النشاط 13الشكل )

 

 

  

 

 

 

 

 

 ( السؤال الثاني من أسئلة الدرس 16الشكل )        درس                      ( السؤال األول من أسئلة ال15الشكل )
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  المصممة باستخدام برمجية الفالش ( نوافذ الدرس الرابع الفقاريات17الملحق)

   

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفقارياتدرس لل (SEED)( مراحل  2الشكل )                الفقاريات      ( النافذة الرئيسية لدرس1الشكل )

 

  

 

 

 

  

  ؟( مقدمة الدرس قصة من األفضل4الشكل )      ( نتاجات الدرس تحت عنوان ماذا سنتعلم             3الشكل )

 تحت عنوان هيا ننطلق                                                                                      

 

 

 

 

 

  

 فيديو األسماك  تابع لألنشطة   1( النشاط 6الشكل )     اك تحت نافذة األنشطة      األسم 1( مقدمة النشاط 5الشكل )
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 ( أجزاء جسم السمكة في نشاط األسماك8الشكل )     في نشاط األسماك( لعبة هيا نكتشف جسم السمكة  7الشكل )

 

 

 

 

 

  

 ( تابع أسئلة فيديو األسماك تابع لألنشطة10شكل )        سماك تابع لألنشطة    أسئلة فيديو األ 2( النشاط 9الشكل )

   

 

 

 

 

 

 

لضفدع تابع لألنشطةاكتشاف جسم ا 3( النشاط 12الشكل )  خصائص األسماك      2+1( نتيجة النشاط 11الشكل )  
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 ( خصائص البرمائيات تابع لألنشطة 14الشكل ) تابع لألنشطة               البرمائيات 4( النشاط 13الشكل )       

 

 

  

 

 

 

 

 لألنشطة  فياستكشاف جسم الحرباء  1( النشاط 16الشكل )   ف تابع لألنشطة      ( مقدمة نشاط الزواح15الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

     ( القسم الثاني من أسئلة الزواحف  18الشكل )           زواحف                  ( تابع لنشاط ال17الشكل )      
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( مقدمة نشاط الطيور تابع لألنشطة   20الشكل )       بع لألنشطة               ( خصائص الزواحف تا19الشكل )   

 

 

 

 

 

 

 

 

   ( نتيجة نشاط الطيور تابع لألنشطة 22الشكل )            شاط استكشاف جسم الحمامة تابع لألنشطة( ن21الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ( نشاط الثدييات تابع لألنشط24)الشكل    ات تابع لألنشطة          عة الثديي( مقدمة نشاط مجمو23الشكل )
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 ( فيديو الثدييات تابع ألنشطة الثدييات 26الشكل )                              ( تابع نشاط الثدييات25الشكل )       

 

 

 

 

 

 

 

( الجزء األول من نتيجة نشاط الثدييات 28الشكل )    ابع لألنشطة         ( نافذة تشغيل فيديو الثدييات ت27الشكل )

   

 

 

 

 

 

 

 

للثدييات لعبة صغار الثدييات 2( النشاط 29الشكل )         ( الجزء الثاني من نتيجة نشاط الثدييات   28الشكل )  
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 ( السؤال األول تحت نافذة أسئلة الدرس31الشكل )   ( نافذة لعبة صغار الثدييات                        30ل )الشك 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ئلة الدرس        يات تابع ألس( لعبة خصائص الفقار32الشكل )                                 
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مصممة  ( التقييم الختامي للوحدة على شكل لعبة من سيربح المليون 18الملحق )
 باستخدام برمجية الفالش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( النافذة الرئيسية لمن سيربح المليون كتقييم ختامي للوحدة1الشكل )

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( المرحلة الثانية في من سيربح المليون 3الشكل )            يون  ( المرحلة األولى في من سيربح المل2الشكل )    
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 (19) الملحق

س اقيمعامل الصعوبة لفقرات اختبار التحصيل المطبق على العينة االستطالعية والمعد ل

على تحصيل طالبات الصف الرابع ( SEED)برنامج تطوير تدريس العلوم ثر استخدام أ

 ت الحية الكائناتصنيف وحدة األساسي في 

معامل  رقم السؤال  نوع الصعوبة  معامل الصعوبة رقم السؤال 

 الصعوبة

نوع 

 الصعوبة 

 ممتازة 0.50 15 ممتازة الصعوبة 0.47 1

 ممتازة 0.47 16 ممتازة  0.57 2

 ممتازة 0.67 17 ممتازة  0.47 3

 ممتازة 0.47 18 ممتازة  0.67 4

 صعبة جدا 0.37 19 سهلة جدا 0.93 5

 صعبة جدا 0.40 20 جيدة جدا 0.73 6

 ممتازة 0.67 21 جيدة جدا 0.80 7

 جيدة جدا 0.73 22 جيدة جدا 0.80 8

 صعبة جدا 0.43 23 صعبة جدا 0.40 9

 ممتازة 0.57 24 ممتازة  0.60 10

 ممتازة 0.65 25 ا  صعبة جد 0.39 11

 صعبة جدا 0.32 26 جيدة جدا   0.83 12

 تازةمم 0.61 27 جيدة 0.83 13

    جيدة جدا   0.77 14
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 ( 20الملحق )

المطبق على العينة  لالختباربناء على نتائج معامل الصعوبة  االختبار توزيع فقرات
على  (SEED)ثر استخدام برنامج تطوير تدريس العلوم أس اقياالستطالعية والمصمم ل

  الكائنات الحيةوحدة تصنيف تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي في 

مستويات 
 الصعوبة 

 صعبة جدا  

 (45)أقل من 

 ممتازة 

(45-69( 

 جيدة جدا  

 (70- 79) 

 جيدة

(80 -89) 

 سهلة

أكثر من 
90 

رقم 
 األسئلة 

9  /11  /20 
 /22  /23  /

26   

1/ 2/ 3/ 4/ 
10/ 15/ 16/ 
17/ 18/ 21/ 
24/ 25/ 27 

 (6/ 7/ 8/ 
14/ 22) 

( 12/ 13) 5 

عدد 
 األسئلة

6 13 5 2 1 
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 (21الملحق )

ثر أس اقيالمصمم لالمطبق على العينة االستطالعية و ختبار التحصيل المعامل التمييز 

على تحصيل طالبات الصف الرابع  (SEED)استخدام برنامج تطوير تدريس العلوم 

 الكائنات الحية وحدة تصنيف األساسي في 

معامل  رقم السؤال

 التمييز

مل معا رقم السؤال  نوع التمييز

 التمييز

 نوع التمييز 

 قدرة تمييزية جيدة 0.38 14 قدرة تمييزية جيدة 0.25 1

 قدرة تمييزية ضعيفة 0.06- 15 قدرة تمييزية جيدة 0.33 2

 قدرة تمييزية ضعيفة 0.10 16 قدرة تمييزية ضعيفة 0.16 3

 قدرة تمييزية ضعيفة 0.07 17 قدرة تمييزية ضعيفة 0.06 4

 قدرة تمييزية جيدة 0.39 18 ية جيدةقدرة تمييز  0.33 5

 قدرة تمييزية جيدة 0.32 19 قدرة تمييزية جيدة 0.34 6

 قدرة تمييزية ضعيفة 0.14- 20 قدرة تمييزية ضعيفة 0.16 7

 قدرة تمييزية جيدة 0.38 21 قدرة تمييزية ضعيفة 0.18 8

 قدرة تمييزية جيدة 0.34 22 قدرة تمييزية جيدة 0.31 9

 قدرة تمييزية ضعيفة 0.01 23 درة تمييزية جيدةق 0.22 10

 قدرة تمييزية ضعيفة 0.18 24 قدرة تمييزية جيدة 0.21 11

 قدرة تمييزية جيدة 0.38 25 قدرة تمييزية عالية 0.49 12

 قدرة تمييزية عالية 0.54 26 قدرة تمييزية جيدة 0.38 13

 قدرة تمييزية جيدة 0.36 27   
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298 

 

 

 (22الملحق )

فقرات اختبار التحصيل حسب نتائج معامل التمييز للعينة االستطالعية في االختبار  توزيع

على تحصيل طالبات  (SEEDثر استخدام برنامج تطوير تدريس العلوم )أس اقيالمصمم ل

 .الكائنات الحية تصنيففي وحدة الصف الرابع األساسي 

قدرة تمييزية ضعيفة  مستويات التمييز
 0.2أقل من 

يزية جيدة قدرة تمي
(0.2-0.4) 

قدرة تمييزية عالية أعلى 
 0.4من 

3/4/7/8 رقم األسئلة 
/15/16/17/20/

23/24 

1/2/5/6/9/
10/11/13/14/18/
19/21/22/25/27 

12 /26 

 2 15 10 عدد األسئلة

 


