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م.م. وصف مھدي یونس الخفاجي
جامعة الموصل-التربیة األساسیة كلیة 

٢١/١/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٧/١١/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :خص مل
هدف البحث التعرف إلى اثر استخدام طریقة دائـرة الـتعلم فـي اكتسـاب المفـاهیم اإلحیائیـة 

جامعة الموصل في مـادة بایلوجیـا –لدى طلبة الصف األول قسم العلوم في كلیة التربیة األساسیة

ین ، اســـتخدمت الباحثـــة التصـــمیم التجریبـــي ذا المجمـــوعت٢٠٠٩-٢٠٠٨ســـي اإلنســـان للعـــام الدرا

المتكافئتین، مجموعة تجریبیة والتي درست وفق طریقة دائرة التعلم، وضابطة درست وفق الطریقة 

) طالب وطلبة وزعت مناصفة بین مجموعتي البحث، وقد ٤٠االعتیادیة، بلغ حجم عینة البحث (

اجري التكافؤ بین مجموعتي البحث في عدة متغیرات.

بصیغة االختیار فقرة ) ٢٠بصیغته النهائیة من (تكوناً أعدت الباحثة اختبارا تحصیلی

مـــن متعـــدد، وطبـــق االختبـــار بعـــدیا بعـــد تـــدریس المـــادة المقـــررة، أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــرق دال 

إحصائیا لصالح المجموعة التجریبیة وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثـة جملـة مـن التوصـیات 

عــن  طریقــة دائــرة الــتعلمساســیة علــى اســتخدام تــدریب التدریســیین فــي كلیــة التربیــة األكــان أهمهــا 

ة من شانها رفع مستوى التعلیم في الجامعة .نشیطیوٕاقامة دورات تطریق اعداد برامج تدریبیة
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acquiring biological Concepts by first year students/Sciences department/

College of Basic Education/ Mosul University in human biology for the
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academic year 2008-2009. The researcher used the experimental design

of two equivalent groups: an experimental group using the learning cycle

and a control one using the traditional method. The sample reached (40)

students divided equally into two groups. Equivalence between both

groups was achieved in many variables.

The researcher made an achievement test , the final version of

which contained (20) items of multiple choices. The test was applied after

giving the material. The results showed statistically significant

differences in favor of the experimental group. Given the above

mentioned results, The researcher made a group of recommendations to

mention one is to train graduates in scientific and humanitarian divisions

to use various methods and ways in teaching and enlightening courses to

raise the level of university teaching.

أوالً: مشكلة البحث 
جیا اإلنسان بصورة خاصة أسیرة مازال تدریس المواد العلمیة بصورة عامة ومادة بایلو 

للتدریس التقلیدي النظري في جامعتنا والى یومنا هذا ، حیث إَن الطالب یقوم بحفظ واستظهار 

المادة العلمیة من اجل إجراء االختبارات ومن ثم اجتیازها بنجاح ، ودون التركیز على أهمیة هذه 

ئ ، وبعد التحري عن األسباب وجدت المادة ومافیها من حقائق ومفاهیم علمیة ونظریات ومباد

الباحثة أن ذلك ربما یعود إلى استخدام الطریقة االعتیادیة المتبعة في الجامعة، وقد تحددت 

(هل الستخدام طریقة دائرة التعلم اثر في اكتساب المفاهیم :مشكلة البحث في التساؤل التالي 

جامعة الموصل ؟)في لتربیة األساسیة  البایلوجیة لدى طلبة الصف األول قسم العلوم في كلیة ا

أھمیة البحث :.ثانیاً 
شــهدت الحركــة التربویــة فــي الســنوات األخیــرة اهتمامــًا متزایــدًا بنظریــات الــتعلم مثــل نظریــة 

)Piaget) ونظریة بیاجیه (Ausuble) ونظریة اوزبل (Bruner) ونظریة برونر (Ganeكانیه (

بشكل ملموس على التعلیم ، وقد فرضت نظریة بیاجیه نفسها للتطور العقلي المعرفي التي أثرت و 

على طرائق التدریس في مراحل التعلـیم المختلفـة ، كمـا نـاقش التربویـون هـذه النظریـة مـن وجهـات 

نظر متعددة ، وأسفر عن ذلك تطویر أسالیب وطرائق تدریسیة فـي مختلـف المـواد العلمیـة (جاسـم 

  )٥٠،ص ٢٠٠١، 
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ور تدریس العلوم بشكل كبیر في العصر الحدیث وأصبح مجاًال وفي ضوء ذلك ، فقد تط

للتسابق بین الدول ،ألن التطور العلمي أصبح ذو اهتمام كبیر ومثارًا لدى جمیع األمم ، ویرجع 

السبب في ذلك إلى مایقدمه العلم من إمكانیات تساعد اإلنسان على تطویر حیاته االجتماعیة 

) ، وٕاذا عدنا إلى ١٥،ص ٢٠٠٤(نشوان ،م غنیة عن البیانواالقتصادیة فأهمیة العلم الیو 

بدایات المعرفة العلمیة وجدنا أنها تبدأ بالحقائق العلمیة وهي معلومات غایة في البساطة یحصل 

علیها اإلنسان من خالل المالحظة ، ولعل أهم مایمیزها التكرار في الحدوث بما یحقق لها نوعًا 

إلنسان على استخدام حواسه إذ الیمكن بأي حال من األحوال من الثبات النسبي ضمن قدرة ا

القول بأن جمیع مالدینا من حقائق هي حقائق مطلقة . فالحقائق العلمیة صحیحة في إطار 

قدرتنا على إدراكها بحواسنا وفهمها بعقولنا ، ولعل الحقیقة المطلقة الوحیدة هي : (أن اهللا سبحانه 

به من حیاة وجماد ، ألن جمیع مایستنبط منها من حقائق جزئیة وتعالى هو خالق هذا الكون وما

صحیح وثابت ولیس أدل على ذلك من هذا اإلعجاز الهائل في خلقه وهذا التنظیم البدیع لهذا 

  )٣٨ – ٣٧،ص ٢٠٠٤الخلق .  (نشوان ،

والتعدیل فضالً إن الفرد یكتسب یومیًا كمیة هائلة من الحقائق وألن الحقائق قابلة للتغییر

عن كونها غیر مترابطة وان تعلمها منفصلة الیساعد على اإلفادة منها أو استخدامها في مواجهة 

المواقف المختلفة التي یواجهها المتعلم وألنها وحدها التعطي معنى كامًال إال بوجود المفاهیم 

  )٧٦، ص ٢٠٠٢العلمیة بات التأكید على المفاهیم العلمیة أمرا البد منه .(المهجة ،

ولدراسة المفهوم العلمي أهمیة كبیرة یمكن إیجازها بما یأتي :

إذا حدد المفهوم وتم التعرف علیه بشكل واضح ، فان ذلك یساعد على التعلم ، فال نستطیع .١

مثًال أن ندرس مادة الكیمیاء ، من غیر أن نحدد مفاهیمها ، كما إننا النستطیع أن ندرس 

بدون التعرف على المفاهیم المتعلقة بها ، وهكذا بالنسبة بعض الظواهر الفیزیائیة الطبیعیة 

لعلوم الحیاة .

إن، المفاهیم ، إذا عرضت بشكل واضح ومحدد فإنها تساعد على التذكر واالسترجاع .٢

واالستدعاء.

إنها مهمة في مجال اإلفادة العلمیة التطبیقیة ، وخاصة في مجال التطبیق ألمخبري في كل .٣

یمیاء.من علم األحیاء والك

االتحاد مابین الحقائق العلمیة والمفاهیم یشكل نسقًا علمیًا متكامًال، وال یكون ذلك إال بإتباع .٤

)٣٣،ص ٢٠٠٣طرق علمیة ، تؤدي إلى تشكیل المادة . (سالمة ، 

من الضروري استخدام طرائق أصبحلذا  ،المفاهیم مهمة في التعلم بصورة عامةوبما أن

هذه المفاهیم بصورة سهلة وفعالة بالنسبة لكل من المعلم یصالإلتدریسیة جدیدة وأسالیب

مثل طریقة دائرة التعلمبنظریات التعلمبعض الطرق خاصة الحدیثة أخذتوالمتعلم ، وقد 
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(learning cycle)النظري من  إطارها تأخذالعلمیة حیث المفاهیموهي طریقة فعالة لتدریس

وتوصف هذه الطریقة بأنها عملیة ،)٥٠،ص٢٠٠١،. (جاسمللتطور العقليبیاجیهنظریة

استقصائیة كما أنها تعد منهجا للتفكیر یالئم الكیفیة التي یتعلم بها الطلبة ، وأنها تمثل مجاال 

واسعا للتدریس الفعال من خالل تشدیدها على االستنباط البناء من اجل تنظیم اكتساب المعارف 

أالستنتاجي لدى الطلبة وتزید قدرة المتعلمین على استخدام باإلضافة إلى أنها تؤدي إلى التفكیر 

اللغة استخداما یتسم بالدقة واإلتقان من خالل استخدام الكلمات في التعبیر عن خصائص 

األشیاء والمفاهیم ومن خاللها یكون المتعلم محور العملیة التعلیمیة فهو المسئول عن اكتشاف 

لتوسع فیها من خالل اكتشاف تطبیقات جدیدة لما تعلمه المفاهیم والتعامل معها وتطبیقها وا

)، ویقتصر دور المعلم على تسهیل عملیة التعلم وٕابقاء المناقشة ٢٥٣، ص٢٠٠٨(عطیة،

واكتشاف الطلبة للمفهوم في المسار الصحیح لضمان تحقیق االكتشاف للمفهوم المطلوب 

ملیة فقط مع توفیر بیئة تعلیمیة للحیلولة دون االبتعاد عن صلب الموضوع، أي انه موجه للع

لضمان أفضل النتائج بصورة صحیحة ومشجعة وهنا الیطالب بمادة علمیة مصاغة بعنایة الن 

,Aksim,2009اكتشاف المفهوم من قبل الطالب یوفر ذلك. ( Internet(

ولهذه الطریقة أهمیة كبیرة في تدریس مواد العلوم بصورة عامة وعلوم الحیاة بصورة 

نها تتیح الفرصة للفرد المتعلم إن یتفاعل تفاعًال ایجابیًا مع العملیة التعلیمیة وربط ماهو خاصة أل

نظري بما هو عملي وهذا یؤدي بالطالب إلى التعلم الصحیح  الذي یستقر في ذهنه ، وهي 

كطریقة تدریسیة تلبي حاجات الطلبة وتزید من مستوى اهتمامهم ، كما تؤدي في المحصلة 

لزیادة مستواهم المعرفي وهي طریقة مناسبة لجمیع الطلبة بجمیع مستویاتهم وتتیح لهم النهائیة 

الفرصة لكي یمارسوا العلم ، ویكتشفوا المعارف نتیجة للنشاطات التي یقومون بها ، كما أنها 

  )٤٠ -  ٣٩،ص ٢٠٠٣مهمة في تشكیل المفاهیم لدى الطلبة .(سالمة ،

ورة مستمرة فكلما كانت عملیة اكتشاف المفهوم حیث إنها تشجع اكتشاف المفاهیم بص

من قبل الطالب ناجحة فهذا یدفع إلى اكتشاف مفهوم تلو اآلخر كما أنها طریقة جیدة لرفع روح 

,Rielالحماس والتعاون وحب العمل الجماعي لدى الطلبة والتوسع في عملیتي التعلیم والتعلم. (

2008, Internet(هیم العلمیة التي تبدو صعبة والتي یتطلب وهي تهدف إلى تدریس المفا

استیعابها قدرة على التفكیر المجرد والتي یصعب فهمها من خالل األسالیب والطرائق التدریسیة 

  )٥،ص ٢٠٠٣األخرى .  (الشكرجي ،

هذا كله دعا الباحثة التخاذ طریقة دائرة التعلم (كونها طریقة تدریسیة حدیثة ، ووسیلة 

اكتساب المفاهیم العلمیة بصورة عامة والبایلوجیة بصورة خاصة .لمساعدة الطلبة في 

وقد وقع اختیار الباحثة لمادة بایلوجیا اإلنسان/ نظري ، الحتوائها على عدد كبیر من 

المفاهیم المتنوعة والتي تخص جسم اإلنسان حیث أن اإلنسان یمیل بطبعه إلى االكتشاف 
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سمه لیستشف عظمة الخالق وكیف أبدع في خلقه والبحث وراء األسباب لكل شيء یحدث في ج

  )٤ - (سورة التین اآلیة)جل في عاله قال تعالى:(ولقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم

ولذا تتبلور أهمیة البحث في النقاط اآلتیة :

إن طریقة دائرة التعلم طریقة فعالة لتدریس المواد العلمیة تعمل خطواتها المتسلسلة على ربط .١

م العلمیة وتسهیل تعلمها نظریًا وعملیًا وهذا مااثبتته العدید من الدراسات السابقة .المفاهی

استخدام الطرائق الحدیثة جنبًا إلى جنب مع الطریقة االعتیادیة التي لها العدید من المزایا .٢

كما أن لها عیوبًا في تدریس المواد العلمیة .

والتركیز على تفاصیل المادة العلمیة وكیفیة إعطاء المفاهیم العلمیة اإلحیائیة أهمیة قصوى.٣

ربط الحقائق وتسهیل المادة للمتعلم .

:ھدف البحث.ثالثاً 
یهدف البحث الحالي التعرف على اثر استخدام طریقة دائرة التعلم في اكتساب المفاهیم 

.الموصلجامعة /األساسیة قسم العلوم في كلیة التربیة -األوللدى طلبة الصف البایلوجیة

:ثالبح ةفرضی.رابعاً 
إحصائیةالیوجد فرق ذو داللة (:في ضوء هدف البحث تمت صیاغة الفرضیة الصفریة اآلتیة

) بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة والتي درست باستخدام طریقة دائرة ٠.٠٥عند مستوى (

في االختبار االعتیادیةقة التعلم ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطری

.البایلوجیة) الكتساب المفاهیم ألتحصیلي

:حدود البحث.خامساً 
:یقتصر البحث الحالي على

 -  ٢٠٠٨/جامعة الموصل للعام األساسیةالعلوم في كلیة التربیة قسم–األولطلبة الصف  .١

٢٠٠٩.

العلوم  قسم–األول لبة الصف المقررة لطاإلنسانوحدة الجهاز العصبي من مادة بایلوجیا . ٢

.٢٠٠٩_ ٢٠٠٨للعام  األساسیةفي كلیة التربیة 

تحدید المصطلحات:.سادساً 
learning)(دائرة التعلم . ١ cycle:

Lawsonعرفها الوسن - : بانها احدى طرائق التدریسیة الجیدة النها تربط الطلبة (1996)

الستكشاف، تقدیم المفهوم، وتطبیق ا(باالستقصاء ذي المعنى وتتكون من ثالث مراحل هي 

:Lawson,1996,p(المفهوم).  38(
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) على انها احد اسالیب التدریس التي تؤكد على التفاعل بین المعلم ٢٠٠١جاسم (عرفها -

والمتعلم في اثناء التدریس وتسیر وفقا لثالث مراحل هي: مرحلة الكشف، مرحلة تقدیم 

)  ٥٤، ص٢٠٠١، المفهوم، ومرحلة تطبیق المفهوم. (جاسم

: طریقة تدریسیة تتضمن ثالث مراحل هي مرحلة لطریقة دورة التعلمأما التعریف اإلجرائي-

اكتشاف المفهوم ، مرحلة تقدیم المفهوم ،مرحلة تطبیق المفهوم یتم تدریس طلبة المرحلة 

د األولى قسم العلوم في كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل عن طریقها لغرض التأكی

على ماتحتویه مادة بایلوجیا اإلنسان من مفاهیم علمیة كثیرة ومتنوعة .

:Acquisitionاالكتساب . ٢

،١٩٨٨) بأنه: إضافة استجابة جدیدة عن طریق التعلم (عاقل، ١٩٨٨عرفه عاقل (-

  )١٤ص

) على انه: مدى معرفة التلمیذ بما یمثله المفهوم والیمثله خالل انتباهه ١٩٩٠وعرفه العمر(-

الى فعالیات ونشاطات المعلم ومن ثم یقوم بمعالجة المعلومات بطریقته الخاصة لیكون منها 

معنى عن طریق ربطها لما لدیه من معلوماتقبل ان یقوم بحفظها في ذاكرته.   

  ) ٦٣٧، ص٢٠٠٨، نقال عن العكیلي ،٢٠٢،ص١٩٩٠(العمر،

طلبة الصف األول في قسم أما التعریف اإلجرائي لالكتساب فتعرفه الباحثة بأنه :تمكن-

العلوم من المعرفة والفهم والتطبیق للمفاهیم البایلوجیة الواردة في مادة بایلوجیا اإلنسان والذي 

یقاس عن طریق االختبار ألتحصیلي المعد الكتساب المفاهیم العلمیة .

Scientific. المفاهیم العلمیة ٣ Concepts:

فئات تندرج في إطارها عناصر متشابهة وذات مجموعة () بأنها:٢٠٠٠عرفتها دروزة (-

دروزة )(خصائص مشتركة بحیث تمكن الطالب من تصنیف هذه العناصر تحت االسم نفسه

  )٨٨،ص ٢٠٠٠،

) انها : مجموعة من األشیاء أو الرموز أو الحوادث الخاصة التي تم ٢٠٠٣عرفها علي (-

التي یمكن اإلشارة إلیها تجمیعها معًا على أساس من الخصائص أو الصفات المشتركة و 

  )٤٧،ص ٢٠٠٣برمز أو اسم معین . (علي ،

على انه: مصدر من مصادر المعرفة والثقافة والتي یتعلم )Wells,2008وعرفها ویلز (-

الطلبة استخدامها من خالل تفاعلهم مع البیئة الطبیعیة بصورة فردیة أو جماعیة وتكون 

واقف التي یمر فیه الفرد المتعلم بصورة بمثابة أدوات لحل مشكلة ما في موقف من الم

,Wells)مستمرة. 2008, Internet)

أما تعریف المفهوم إجرائیًا فهو: مجموعة من األشیاء أو الرموز أو المواقف التي تم تجمیعها -

على أساس الخصائص العلمیة المشتركة ، والتي من الممكن اإلشارة إلیها باسم أو مصطلح 
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قسم –لعلمیة الموجودة في مادة بایلوجیا اإلنسان للصف األول معین من المصطلحات ا

العلوم في كلیة التربیة األساسیة .

:الجانب النظري 
طریقة دائرة التعلم.أوالً 

) في عقد الستینات بالوالیات ١٩٩٦الخلیلي ، (ظهرت طریقة دائرة التعلم كما أشار إلیها 

األولى على ید كل من روبرت كاربلس وماریون المتحدة األمریكیة وجاءت صیاغتها بصورتها

وقد أدخلت ألول مرة كجزء من برنامج تطویر مناهج العلوم  )٣٣٨، ص٢٠٠٥خطایبة ، (أتكن.

، كما قامت )١٩٧٤ - ١٩٧٠(للمرحلة االبتدائیة الذي قامت به جامعة (كالیفورنیا) بین عامي 

مختلفة، كما تم بناء عدة مشاریع جامعة (نبراسكا) بصیاغة وٕاعداد وحدات دراسیة في مناهج

منها مشروع الرابطة العلمیة لتقدم العلوم وذلك بهدف تنمیة قدرة الطلبة على اكتساب المفاهیم 

  ).١٧٠،ص٢٠٠٧زكریا وسرحان، (العلمیة من خالل مراحل عدة تتمیز بها هذه الطریقة 

مراحل دائرة التعلم :

ة التعلم تتكون من ثالث مراحل إال أن هذه یتفق اغلب الباحثین والمختصین على أن دائر 

) نجد انه یطلق على مراحل دائرة ١٩٩٤المراحل تختلف من حیث تسمیتها فقط ففي دراسة(مازن 

مرحلة االستكشاف ، ومرحلة اإلبداع ألمفاهیمي، ومرحلة االتساع (التعلم الثالث 

ن إنها تتكون من أربع ) غیر أن هنالك بعض الباحثین یرو ٢١٤، ص١٩٩٤مازن، (.)ألمفاهیمي

یضیف إلى المراحل الثالث السابقة مرحلة رابعة هي )(Lavoieمراحل حیث یضیف فالفوا 

أن دائرة التعلم )Anthony() كما یرى أنتوني ٥، ص ٢٠٠٠جاسم ، (التنبؤ الفرضي).(مرحلة 

,2000,(تتكون من خمس مراحل هي: (مرحلة انشغل، استكشف ، وضح ، وسع ، ثم قَوم p 3

Anthony( نقال عن ،) ، ٦٣- ٦٢، ص ٢٠٠٥التمیمي.(  

أما في البحث الحالي فقد اعتمدت الباحثة دائر ة التعلم التي تقوم على ثالث مراحل 

أساسیة هي مرحلة اكتشاف المفهوم ، مرحلة تقدیم المفهوم ، ومرحلة التطبیق أو التوسع في 

خذ بها عددا من الباحثین منهم الشكرجي المفهوم ألنها أكثر وضوحا و أیسرها في التطبیق وا

  ).٢٠٠٥)، التمیمي (٢٠٠٤)، الطائي (٢٠٠١)، جاسم (٢٠٠٠(

وفیما یلي عرضًا لهذه المراحل الثالثة: 

:)(Explorationاالكتشاف :المرحلة األولى

في هذه المرحلة یعطى الطلبة مواد وتوجیهات یتبعونها لجمع البیانات بواسطة خبرات 

مباشرة تتعلق بالمفهوم الذي یدرسونه ویكون استكشاف المفهوم متمركز حول حسیة حركیة 

المتعلم ویكون المعلم في هذا الطور مسئوال عن إعطاء الطلبة توجیهات كافیة ومواد مناسبة 
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تتعلق بالمفهوم المراد استكشافه على أن التتضمن هذه التوجیهات ماینبغي أن یتعلمه الطلبة 

اإلرشادات المفهوم المراد تعلمه أیضا، ولكي نساعد الطلبة في بناء ویجب أن التفسر هذه 

  )٨٣، ص٢٠٠٨عفانة وآخرون، (المفاهیم ینبغي توفر مواد محسوسة وخبرات مباشرة .

Conceptالمرحلة الثانیة: مرحلة تقدیم المفهوم ( Introduction:(

لجدیدة التي صادفتهم في تبدأ هذه المرحلة بتزوید الطلبة بالمفهوم المرتبط بالخبرات ا

عملیة االكتشاف ویمكن أن یقدم المفهوم عن طریق المدرس مباشرة بصفته الموجه والمرشد لهم 

Self)في عملیة اكتشاف المفهوم وتساعد هذه المرحلة الطلبة على التنظیم الذاتي 

Regulation)الطائي (اجیه. والذي یعتبر من أهم العوامل المؤثرة في النمو المعرفي في رأي بی

  )٩٣، ص٢٠٠٤، 

Conceptمرحلة التطبیق أو التوسع في المفهوم (:المرحلة الثالثة Application: (

في هذه المرحلة یستخدم الطالب المعلومات التي قدمت له في المرحلة السابقة لتطبیقها 

نماذج، وهنا في مواقف جدیدة، حیث أن هذه التطبیقات تؤدي إلى مزید من الفهم للنظریات وال

یجب تزوید الطلبة بخبرات إضافیة إلثارة مهارات استقصاء أخرى لدیهم أو من خالل البحث في 

الترابط بین منحنى العلم والتقانة والمجتمع وفهم  تاریخ العلم وطبیعته وقد تؤدي هذه المرحلة إلى 

، ٢٠٠٥خطایبة ، (.مرحلة استكشاف مفهوم آخر وهذه المرحلة تقابل مرحلة التنظیم عند بیاجیه

) وفیما یأتي عرض لمراحل تكون المعرفة عند بیاجیه تقابلها مراحل دائرة التعلم والجدول ٣٤٧ص

  ) ذلك : ١(
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  )١الجدول (

مراحل تكون المعرفة عند بیاجیه تقابلها مراحل دائرة التعلم

دائرة التعلم كتطبیق لنظریة بیاجیهتتكون المعرفة عند بیاجیهت

ل : ویعني القیام باستجابة سبق التمثی-١

للمتعلم أن قام بها مثل: جمع 

المعلومات حول ظاهرة ما، وهذا یؤدي 

إلى فقدان االتزان.

جمع المعلومات : وفیها یقوم المتعلم -١

بجمع المعلومات ذات الصلة بالمفهوم 

ویقدمها للمعلم.

التواؤم : یعني تعدیل االستجابة التي -٢

عملیة التمثیل لكي أصدرها المتعلم في

یستعید اتزانه.

استخالص المفهوم : یقوم المعلم هنا -٢

بتلخیص ماعرضه الطالب على 

السبورة وتقود المناقشة إلى استخالص 

المفهوم بصورته النهائیة.

التنظیم : دمج المعلومات الجدیدة مع -٣

بقیة المعلومات الموجودة في البنیة 

المعرفیة للمتعلم.

ق : یتم في هذه المرحلة التشدید التطبی-٣

على الفرد المتعلم تطبیق المفهوم في 

مواقف متشابهة واكتشاف مفاهیم 

جدیدة.

  )٢٥٧، ص٢٠٠٨(عطیة ، 

:مزایا طریقة دائرة التعلم : تمتاز طریقة دائرة التعلم بمزایا عدیدة منها

یستطیع تعلمها فعلیا ألنه هو تراعي قدرات المتعلمین العقلیة ، فال یقدم للمتعلم مفاهیم إال ما.١

من قام باكتشافها.

تقدم العلم كونه طریقة بحث، إذ یسیر تفكیر المتعلم فیها من الجزء إلى الكل، وهذا یتوافق .٢

وطبیعة المتعلم الذي یعتمد على االستقراء عند تعلم مفاهیم جدیدة.

د بمثابة الدافع الرئیس تحفز التفكیر وذلك من خالل استخدام مفهوم فقدان االتزان الذي یع.٣

نحو البحث عن المزید من المعرفة .

،نقال عن ٣٩١، ١٩٩٦الخلیلي وآخرون، (توفر مجاال ممتازا للتخطیط والتدریس الفعال. .٤

)٧١، ص٢٠٠٥التمیمي، 

:عیوبها: على الرغم من المزایا انفة الذكر فان لطریقة دائرة التعلم عیوبا منها

تنفیذ مقارنة بالطرق األخرى .أنها تتطلب وقت طویل عند ال.١

تتطلب جهدا كبیرا من المعلم عند التخطیط لها..٢

الیمكن أن نغطي من خاللها سوى مادة دراسیة قلیلة جدا..٣
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باإلضافة إلى أنها مكلفة مادیا بسبب احتیاجها إلى أدوات ومعدات لألنشطة المتضمنة .٤

  )٣٥٢، ص٢٠٠٥خطایبة ،(وغیرها من العیوب.

Scientificیم العلمیة المفاھ.ثانیاً  Concepts): (
یولد االنسان ویعیش في عالم مزدحم بالمثیرات والمواقف المتشابهة والمختلفة، ومع تقدمه 

في العمر وارتقاء العملیات العقلیة المعرفیة لدیه نجده یصنف هذه البمثیرات والمواقف في فئات 

المفهوم). (هذا مایطلق علیه مصطلح وتسمیة كل منها باسم معین یمیزه عن باقي المثیرات و 

)، وقد تتشابه التعریفات التي ٤٢، ص ٢٠٠٨، نقال عن مصطفى، ٧٤، ١٩٨١(خیر اهللا، 

یتبناها التربویون للمفهوم الى حد بعید بالرغم من اختالفات المستوى والعمق الذي جرى تناولهم 

Georgeله، فقد عرفه جورج صند  Sund ة التي تتكون لدى الفرد الصور العقلی(وزمیله بانه

)، اما الشارف، فهو یرى ان المفهوم عبارة ٣٩- ٣٨، ص٢٠٠٤نشوان، (عن المدركات الحسیة) 

عن صورة ذهنیة مجردة تتكون لدى الفرد نتیجة تعمیم خواص وصفات مشتركة بین امثلة المفهوم 

)،   ٦٢٩، ص٢٠٠٩، نقال عن الساعدي،٩٥، ١٩٩٦مثل مفهوم الطیور والزواحف.(الشارف،

خصائص المفهوم :

یجب أن تتوافر في المفاهیم التي تقدم للفرد المتعلم حتى یسهل فهمها و تعلمها، 

مجموعة من الخصائص الممیزة للمفاهیم منها :امكانیة تعلمها واستعمالها، صدقها، عمومیتها ،

  )٢٠٦، ص٢٠٠٦صالح ، (تعدد أمثلتها، بنیتها ،ودرجة تجرید أمثلتها .

مفاهیم العلمیة : صنف بعض العلماء والباحثین التربویین المفاهیم إلى أصناف ال

صنفین، مفاهیم علمیة مجردة ومفاهیم علمیة محسوسة أما البعض األخر فقد صنفها على النحو 

التالي :

.بالحواس:مثل المادة كل شيء یشغل حیزا من الفراغ وله كتلة ویمكن إدراكهمفاهیم ربط.١

.)ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة كهربائیة(االیون مفاهیم فصل: كما في.٢

. )ث = ك/ح(مفاهیم عالقة : كما في الكثافة كتلة وحدة الحجوم .٣

مفاهیم تصنیفیة : یمكن تصنیف الحیوانات إلى حیوانات فقاریة وحیوانات الفقاریة ..٤

كما في الترسیب ، التمثیل الضوئي...الخ .)إجرائیة(مفاهیم عملیة .٥

)٨٠، ص٢٠٠٤زیتون،(المیول ، االتجاهات...الخ.وجدانیة كما في التقدیر،مفاهیم .٦
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صعوبات تعلم المفاهیم :

تعتبر عملیة تكوین المفهوم وتعلمه وتنمیته لدى المتعلمین احد األهداف األساسیة في 

ة ) وعلى الرغم من أهمی٤٠،ص٢٠٠١المقرم ،(تدریس المواد الدراسیة في مراحل التعلیم المختلفة 

ذلك فنتائج الدراسات والبحوث في التربیة العلمیة تشیر إلى وجود بعض الصعوبات في تعلم 

المفاهیم العلمیة وتعلیمها یمكن تلخیصها على النحو التالي :

طبیعة المفهوم العلمي من حیث فهم المتعلم للمفاهیم العلمیة المجردة أو المعقدة والخلط بین .١

یة لبعض المفاهیم العلمیة .معنى المفهوم والداللة اللفظ

نقص الخلفیة العلمیة المالئمة عند المتعلم والالزمة لتعلم مفاهیم علمیة جدیدة ..٢

استراتیجیات التدریس المتبعة في تعلم المفهوم والمناهج العلمیة غیر المالئمة ..٣

ة .معلمو العلوم أنفسهم من حیث طرق تدریسهم وكفاءاتهم، ومدى فهمهم للمفاهیم العلمی.٤

العوامل الداخلیة لدى المتعلم والمتمثلة في استعداد الطالب ودافعیته للتعلم واهتماماته ومیوله .٥

  )   ٤٠، ص ٢٠٠٥خطایبة ، (للمواد العلمیة وكذلك البیئة التي یعیش بها الطالب . 

الدراسات السابقة
حث ندرج في اطلعت الباحثة على العدید من الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغیرات الب

ادناه اهم تلك الدراسات السابقة:

,Lawso):دراسة لوسن - ١ 1996)

هدفت بیان اثر األمریكیةأجریت هذه الدراسة في جامعة ارزونا في الوالیات المتحدة 

مراحل دائرة التعلم على تحصیل الطلبة للمفاهیم الحیاتیة الخاصة بالوراثة المندلیة  عینة الدراسة 

، استخدم الباحث التصمیم ة قسم علوم الحیاة الذین یدرسون الوراثة المندلیةكانت من طلب

أظهرت التجریبي ذا المجموعتین المتكافئتین واعتمد الباحث اختبارا تحصیلیا كأداة للبحث، 

(.النتائج أفضلیة طریقة دائرة التعلم في اكتساب الطلبة للمفاهیم الحیاتیة الخاصة بالوراثة المندلیة

Lawson,1996, p:38 – 42(

,Mcwhirter):دراسة مكوایرتر - ٢ 1998)

أجریت هذه الدراسة في جامعة اوكالهوما  في الوالیات المتحدة األمریكیة  هدفت إلى 

الكشف عن اثر دائرة التعلم في اختبار تطور المفاهیم واالحتفاظ بها،وقد تكونت عینة الدراسة من 

اعتمد البحث ،س االبتدائي ومعلمًا واحدًا من مدارس الضواحي) طالبًا من طلبة الصف الساد٤٩(

التحلیل الكمي والتحلیل الوصفي ، واألداة هي اختبار خارطة المفاهیم وكذلك اختبار تحصیلي 
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من نوع االختیار من متعدد . وقد أظهرت النتائج أن جمیع مراحل دائرة التعلم ضروریة للتطور 

) ٩٤، ص٢٠٠٤الطائي ، (نقال عن .لمفاهیمالمفاهیمي ، وكذلك لالحتفاظ با

  ):٢٠٠٢دراسة الجبوري ( - ٣

أجریت هذه الدراسة في جامعة الموصل وكان الهدف منها التعرف إلى اثر استخدام 

أنموذج دائرة التعلم في اكتساب المفاهیم الفیزیاویة وتنمیة االستطالع العلمي لدى طلبة الصف 

) طالبًا قسموا إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة ٦٢دراسة من (الثاني المتوسط ، تكونت عینة ال

استخدم الباحث أداتین األولى مقیاس حب االستطالع العلمي والثانیة اختبار تحصیلي الكتساب 

المفاهیم الفیزیاویة أعده الباحث ، اعتمد البحث التصمیم التجریبي ذا المجموعتین المتكافئتین ، 

ق دال إحصائیًا بین المجموعتین في االختبار ألتحصیلي ولصالح وقد أظهرت النتائج وجود فر 

  )ب –،أ٢٠٠٢(الجبوري ،المجموعة التجریبیة .

  ):٢٠٠٥دراسة السبیل ( - ٤

أجریت هذه الدراسة في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة وهدفت التعرف إلى اثر 

تعلم والثاني نموذج جانیه وأثرهما على نموذجین من نماذج التعلیم والتعلم األول هو دائرة ال

) تلمیذة من تلمیذات الصف الثالث ٩٦اكتساب المفاهیم العلمیة ، بلغ حجم عینة البحث (

االبتدائي قسموا إلى ثالث مجموعات مجموعتین تجریبیتین ومجموعة ضابطة ، اتبعت الباحثة 

موذجین التعلیمیین في إكساب التصمیم التجریبي وشبه التجریبي ، أظهرت النتائج فاعلیة الن

  )١٣٥ – ١٣١،  ٢٠٠٥(السبیل ،المفاهیم العلمیة .

  ) :٢٠٠٨دراسة العكیلي ( - ٥

)كلوزمایر(أجریت هذه الدراسة في العراق وكانت تهدف معرفة اثر استخدام نموذج 

من ) طالبة ٧٣التعلیمي في تعلم المفاهیم العلمیة في مادة األحیاء ، بلغ حجم عینة البحث (

) ، استخدم الباحث التصمیم التجریبي ذا ١٩٩٩طالبات الصف الرابع اإلعدادي للعام الدراسي (

المجموعتین المتكافئتین ، اعد الباحث اختبارًا تحصیلیًا إلكساب المفاهیم العلمیة في مادة األحیاء 

لباحث ) فقرة ، حیث أجریت التجربة خالل الفصل الدراسي الثاني ، استخدم ا٢٧مكون من (

المجموعة االختبار التائي لعینتین مستقلتین لتحلیل البیانات إحصائیًا ، وقد أظهرت النتائج تفوق 

  )٦٦٤ – ٦٣٣، ٢٠٠٨،(العكیلي.ي اختبار إكساب المفاهیم العلمیةالتجریبیة على الضابطة ف
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مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة :

هناك تباینًا واضحًا في عدة متغیرات وكاالتي عند استعراضنا للدراسات السابقة نجد أن 

:

1998) طالبا كما في دراسة (٤٩أعداد العینة الخاصة بالبحوث فقد تراوحت مابین ( -١

Mcwhirter)أما حجم العینة في البحث ٢٠٠٥) طالبا كما في دراسة (السبیل ٩٦) و (

) طالبا .٤٠الحالي فستكون حوالي (

البحوث في الدراسات السابقة فمنها من استعان بعینة ذكور الجنس : تباین جنس عینة  -٢

ومنها مااجریت على اإلناث ومنها ماكانت تمثل عینات مختلطة كما سیكون علیه الحال في 

البحث الحالي .

االداة: اتفقت جمیع الدراسات مع الدراسة الحالیة في إعداد اختبار تحصیلي إلكساب  -٣

المفاهیم العلمیة .

البحوث: أجمعت الدراسات على أفضلیة طریقة دائرة التعلم في إكساب المفاهیم العلمیة نتائج -٦

وسوف یتم االستعانة بنتائج الدراسات السابقة في مناقشة النتائج التي سیتم التوصل إلیها في 

البحث الحالي .

إجراءات البحث :
أوالً /التصمیم التجریبي للبحث :

لتجریبي الذي یعرف بتصمیم المجموعات المتكافئة الذي استخدمت الباحثة التصمیم ا

) ، حیث تم استخدام طریقة دائرة التعلم ٣٦٩،ص  ١٩٨٥فان دالین ، (یستخدم القیاس ألبعدي 

في تدریس المجموعة التجریبیة أما المجموعة الضابطة فتم تدریسها باستخدام الطریقة التقلیدیة 

بي المستخدم في البحث الحالي .                وفیما یأتي مخطط یوضح التصمیم التجری

االختبار البعديالمتغیر المستقلالمجموعة

االختبار ألتحصیلي إلكساب طریقة دائرة التعلمالمجموعة التجریبیة

المفاهیم الطریقة االعتیادیةالمجموعة الضابطة

  )١الشكل (

مخطط یوضح التصمیم التجریبي للبحث

لبحث :عینة ا.ثانیاً 
كلیة التربیـة األساسـیة / جامعـة الموصـل –تم اختیار طلبة الصف األول في قسم العلوم 

) طالبــًا وطالبــة فــي كــل مــن ٢٠) طالبــًا وطالبــة ،(٤٠لتكــون عینــة للبحــث الحــالي والتــي بلغــت (

المجموعتین التجریبیة والضابطة .
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تكافؤ مجموعتي البحث :.ثالثاً 
، في نتائج البحـث سـلبًا أو إیجابـاً العوامل الدخیلة التي قد تؤثر من اجل التقلیل من تأثیر 

قامت الباحثة بإجراء عملیة التكافؤ بـین المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة فـي عـدة متغیـرات وهـي 

ـــم الحیـــوان ، المســـتوى (علـــى التـــوالي :  العمـــر الزمنـــي باألشـــهر، المعـــدل العـــام ، معـــدل مـــادة عل

) یوضح ذلك .                                                    ٣، ٢والجدول ()لطلبةالتعلیمي آلباء وأمهات ا

  )٢(جدول ال

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین المجموعتین في متغیرات العمر الزمني باألشهر ،

للفصل والمعدل العام للمواد الدراسیة في الفصل الدراسي األول ومعدل مادة علم الحیوان 

الدراسي األول

المجموعةالمتغیر
  عدد أفراد

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة

المحسوبة

مستوى 

  الداللة

العمر الزمني 

باألشهر

  ٢٣٥.٦٥١٨.٤٩٤  ٢٠  ت
٠.٤٤٣  

غیر دالة 

إحصائیًا 

عند مستوى 

٠.٠٥  

  ٢٣.٥٦٠  ٢٣٢.٦  ٢٠  ض

المعدل العام
  ٦٨٠.٧٥٩٩.٧٧٤  ٢٠  ت

١.٣١٨  
  ٩٧.٧٦٣  ٦٣٧.٥  ٢٠  ض

معدل مادة 

الحیوان

  ١٢.٥٢٨  ٦٤.٤  ٢٠  ت
٠.٨٥٢  

  ١٠.١٢٣  ٦١.٢٥  ٢٠  ض

  )٣الجدول (

نتائج اختبار مربع كأي لداللة الفرق بین المجموعتین في المستوى التعلیمي آلباء وأمهات 

الطلبة في المجموعتین

المتغیر
  العددالمجموعة

ابتدائیة

فما دون
ثانویة

معهد أو

جامعة

قیمة مربع كأي
داللة الفرق

الجدولیةالمحسوبة

مستوى تعلیم 

اآلباء

  ١١  ٥  ٤  ٢٠  ت
١.٧٥٦  

٥.٩٩  

غیر دالة 

إحصائیًا عند 

مستوى 

٠.٠٥

  ٨  ٩  ٣  ٢٠  ض

مستوى تعلیم 

األمهات

  ٤  ٦  ١٠  ٢٠  ت
٠.٢٥  

  ٥  ٥  ١٠  ٢٠  ض

مستلزمات البحث :رابعاً.
د المـادة العلمیـة المقـررة واالتفـاق مــع مـدرس مـادة بایلوجیـا  اإلنسـان ، تـم إعــداد بعـد تحدیـ

الخطــــط التدریســـــیة لكـــــال المجمـــــوعتین التجریبیـــــة والتــــي ســـــتدرس باســـــتخدام طریقـــــة دائـــــرة الـــــتعلم 

والضابطة والتي ستدرس باستخدام الطریقة االعتیادیة ،بعدها قامت الباحثـة بعـرض نمـوذجین مـن 
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ملحــق (یة علــى الخبــراء مــن ذوي االختصــاص فــي مجــال العلــوم التربویــة والنفســیة الخطــط التدریســ

من خالل استبانة أعدت لهذا الغـرض وقـد تـم إجـراء التعـدیالت الالزمـة فـي ضـوء مالحظـاتهم  )١

) ،بعــدها قــام مــدرس المــادة بتــدریس ٢،٣وتوجیهــاتهم فأصــبحت الخطــط جــاهزة كمــا فــي الملحــق (

المقررة من المادة المذكورة آنفًا .)وحدة الجهاز العصبي(مجموعتي البحث وبشكل متساوٍ 

البحث :أداة.خامساً 
ـــر اكتســـاب  ـــت متغی ـــات والدراســـات التـــي تناول ـــى عـــدد مـــن األدبی ـــة عل بعـــد اطـــالع الباحث

المفاهیم العلمیة في اختصاصات مختلفة ، لالسـتفادة مـن األدوات التـي اسـتخدمتها تلـك الدراسـات 

ودراســة  )٢٠٠٣البــزاز ، (ودراســة  )٢٠٠٢الجبــوري ،() ودراســة٢٠٠٠الشــكرجي ،(ومنهــا دراســة 

وغیرهـا مـن الدراسـات ولمــا كانـت تلـك الدراسـات قــد تناولـت اكتسـاب المفـاهیم فــي  )٢٠٠٦علـي ،(

مواد علمیة ومراحل مختلفة وال تالءم المادة العلمیة الخاصة بالبحـث الحـالي ، لـذا وجـدت الباحثـة 

، وقـــد صـــیغت مـــع متطلبـــات إجــراء البحـــثضــرورة إعـــداد اختبـــار تحصــیلي لهـــذا الغـــرض یــتالءم

ــًا مــن فقــرات االختبــا ر بصــیغة االختبــار مــن متعــدد ذي البــدائل الثالثــة ، ألنهــا أكثــر صــدقًا وثبات

العلمیـة المـراد اختبـار الطلبـة )المعرفـة(االختبارات األخرى كما أنها تغطـي اكبـر كمیـة مـن المـادة 

الیتـاثر بالعوامـل الذاتیـة أو الشخصـیة للمصـحح (فیها مع سهولة تصحیحها ، وتقییمها موضوعیًا 

)  وفي ضوء ما تقـدم ٣٧٨، ص٢٠٠٤زیتون،(ضافة إلى ضمان االبتعاد عن مجال التخمین.باإل

) فقــرة لكـل منهـا ثالثـة بــدائل ٢٣تـم إعـداد الصـورة األولیـة مــن االختبـار ألتحصـیلي والمكـون مـن (

لإلجابة .

صدق االختبار :
سـتخدمت حرصًا من الباحثة أن تكـون أداة البحـث صـادقة وان تحقـق أهـداف البحـث لـذا ا

الصــدق الظــاهري وذلـــك عــن طریـــق عــرض فقـــرات االختبــار علـــى عــدد مـــن المحكمــین مـــن ذوي 

) وفــي ضــوء آراء الخبــراء أجریــت ١ملحــق رقــم (االختصــاص فــي مجــال العلــوم التربویــة والنفســیة 

بعض التعدیالت على فقرات االختبار وبهذا تحقق الصدق الظاهري .

التطبیق االستطالعي لألداة :
الباحثــة االختبــار ألتحصــیلي علــى عینــة مــن طلبــة الصــف األول قســم العلــوم فــي طبقــت 

كلیــة التربیــة األساســیة المقــرر عــدم اشــتراكها فــي تجربــة البحــث ، ولــم یســتغرق زمــن اإلجابــة علــى 

) دقیقــة أنهــى الطالــب األول إجابتــه عــن االختبــار خــالل اقــل مــن ٣٥فقــرات االختبــار أكثــر مــن (

، )، ولحسـاب قـوة تمییـز الفقـرات٣٧( لب األخیر فقد أنهى اإلجابة في الدقیقـةأما الطا)دقیقة ٢٥(

تم تصحیح إجابات التالمیذ وٕاعطاء اإلجابة الصحیحة على الفقرة درجـة واحـدة واإلجابـة الخاطئـة 
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أو التي تم وضع عالمتین علیها أو تركت دون إجابة تعطى صفرًا بعدها تـم ترتیـب الـدرجات مـن 

دناها وقد تم حساب معامل تمییز الفقـرات وصـعوبة الفقـرة وبنـاءًا علیـه تـم حـذف أعلى درجة إلى أ

الن لم تحصل على قوة تمییـز أو صـعوبة الفقـرة المطلوبـة ، فقـد بلغـت قـوة تمییـز )١،٢،٣(الفقرة 

على التوالي وعادة تقبل الفقرات التي تزید درجة تمییزها على )و صفر ٠.١٣٣() ٢و١الفقرتان (

ــــة ٢٠ ) ٠.١٦٣() ٣)، كمــــا بلــــغ معامــــل صــــعوبة الفقــــرة (١٣٠، ص ٢٠٠٢الظــــاهر، (.بالمائ

 –٢٠وتشـــــیر األدبیـــــات إلـــــى أن االختبـــــار الجیـــــد یتضـــــمن فقـــــرات تتـــــراوح نســـــبة صـــــعوبتها بـــــین(

  ).٨٤،ص١٩٩٢%).(الروسان وآخرون،٨٠

ثبات المقیاس : 
-Kریتشاردسون (-استخدمت الباحثة معادلة كودر R ختبـار الن )  لحساب ثبات اال20

هذه المعادلة تتناول االختبارات الموضوعیة في االختبارات التحصـیلیة حیـث تكـون إجابـة الطالـب 

) ٠,٧٢) ، بلــغ ثبــات االختبــار (٢٦٤، ص ٢٠٠٥ملحــم، (عــن الفقــرة إمــا صــحیحة أو خاطئــة. 

ویعتبر ذلك مؤشرًا داًال على ثبات االختبار .

تنفیذ التجربة :.سادساً 
مــن إجــراءات تحقیــق التكــافؤ بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة وٕاعــداد بعــد االنتهــاء 

الخطــط التدریســیة وأداة البحــث ، اطلعــت الباحثــة تدریســي المــادة علیهــا وناقشــت معــه اإلجــراءات 

إذ بدأت یوم )أسابیع ٦النهائیة للتنفیذ، وتم االتفاق على تدریس المادة من قبله ، امتدت التجربة (

حیـــث تـــم اختبـــار  )١٧/٥/٢٠٠٩وانتهـــت یـــوم األحـــد المصـــادف ( ٥/٤/٢٠٠٩دفاألحـــد المصـــا

عینتي البحث بعدیًا .

الوسائل اإلحصائیة :.سابعاً 
استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائیة التالیة ، ألجل معالجة البیانات إحصائیًا :

معادلة صعوبة الفقرة ..١

)١٣٠- ١٢٨، ص٢٠٠٢الظاهر ، (درجة تمییز الفقرة  .٢

ختبار مربع كأي لحساب متوسط الفرق بین المجموعتین في المستوى التعلیمي لآلباء ا.٣

)٣٦٢ص ١٩٨٩منسي (واألمهات .

االختبار التائي لعینتین مستقلتین للكشف عن داللة الفرق المتوسط  درجة طلبة المجموعتین .٤

في متغیرات التكافؤ واستخراج النتائج النهائیة .

  ) ٢٦٤، ص ٢٠٠٥ملحم، (.k-20ون ریتشارد س–معادلة كودر .٥

عرض ومناقشة النتائج
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أوضـــحت النتـــائج اإلحصـــائیة أن فروقـــا ذات داللـــة معنویـــة بـــدت بـــین متوســـطي درجـــات 

متوسط درجات الطلبة في المجموعتین التجریبیة والضابطة وقـد تبـین أن هنـاك فرقـًا فـي المتوسـط 

حیث بلغ متوسط درجات طلبة المجموعة الحسابي لدى المجموعتین ولصالح المجموعة التجریبیة

) فـي االختبـار ١٣,٥) أما متوسط درجات طلبـة المجموعـة الضـابطة فقـد بلـغ (١٥,٣٥التجریبیة (

ألتحصــیلي الكتســاب المفــاهیم وللبحــث عــن داللــة الفــرق طبقــت الباحثــة االختبــار التــائي لعینتــین 

أعلـى مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة عنـد ) وهـي ٢,٣٢٤مستقلتین إذ بلغت القیمة التائیة المحسـوبة (

) وبذلك نرفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة القائلة ١٩) ودرجة حریة (٠,٠٥مستوى (

:

یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســــط درجـــات الطلبـــة فـــي المجموعـــة التجریبیــــة (

ـــة فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي االختبـــار ألتحصـــیل ـــاهیم ومتوســـط درجـــات الطلب ي الكتســـاب المف

  ذلك : یبین ) ٤والجدول ()البایلوجیة ولمصلحة المجموعة التجریبیة

  )٤الجدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین المجموعتین في االختبار ألتحصیلي الكتساب المفاهیم 

اإلحیائیة

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

tقیمة 

المحسوبة
  داللة الفرق

  ١.٨٧١  ١٥.٣٥  ٢٠  ت
٢.٣٢٤  

دالة إحصائیًا 

عند مستوى 

  ٢.٩٢٤  ١٣.٥  ٢٠  ض  ٠.٠٥

وهذه النتیجة تدل على تفوق أداء طلبة المجموعة التجریبیة والذین درسوا باستخدام طریقة 

دائـــرة الـــتعلم علـــى أداء طلبـــة المجموعـــة الضـــابطة الـــذین درســـوا بالطریقـــة االعتیادیـــة فـــي اختبـــار 

، )Lawson)1996تســاب المفــاهیم اإلحیائیــة وجــاءت هــذه النتیجــة متفقــة مــع دراســة كــل مــن اك

)(1998 Mcwhirter٢٠٠٨، والعكیلي ( ٢٠٠٥، السبیل  ٢٠٠٢، الجبوري( .  
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االستنتاجات ، التوصیات والمقترحات
االستنتاجات :

ألتحصـــیلي الكتســـاب أفضـــلیة طریقـــة دائـــرة الـــتعلم مقارنـــة بالطریقـــة االعتیادیـــة فـــي االختبـــار -

المفاهیم البایولوجیة .

عـدم قــدرة الطلبــة علــى تمییـز المفــاهیم الصــعبة فــي المــادة العلمیـة وذلــك بســبب إتبــاع الطریقــة -

االعتیادیــة التــي تعتمــد الحفــظ والتلقــین للمــادة العلمیــة دون الوقــوف علــى أهــم النقــاط الجوهریــة 

أساسیة .في المادة  وما تتضمنه من حقائق ومفاهیم ومبادئ

یمكن أن یكون تحصیل الطلبة أفضل عند إتباع الطرائق التدریسیة الحدیثة .-

التوصیات : 
تدریب التدریسیین في كلیة التربیة األساسیة على استخدام طریقة دائرة التعلم عن طریق -

إعداد برامج تدریبیة.

ة قسم العلوم في كلیة ضرورة تضمین طریقة دائرة التعلم في مفردات مادة طرائق تدریس لطلب-

التربیة االساسیة 

المقترحات :
استكماال للبحث الحـالي تقتـرح الباحثـة اجـراء المزیـد مـن الدراسـات المسـتقبلیة فـي هـذا المجـال -

وعلى النحو االتي:

دراســة مقارنــة الثــر اســتخدام طریقــة دائــرة الــتعلم وطریقــة حــل المشــكالت العلمیــة فــي تحصــیل -

قسم العلوم بكلیة التربیة االساسیة/ جامعة الموصلطلبة الصف االول في 

دراسة مماثلة على مادة دراسیة أخرى كالكیمیاء أو الفیزیاء .-

فاعلیــة اســتخدام إســتراتیجیتین قبلیتــین فــي اكتســاب المفــاهیم الكیمیائیــة لــدى طلبــة قســم العلــوم -

بكلیة التربیة األساسیة واتجاههم نحو المادة
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المصادر :
)، اثر دورة التعلم وخرائط المفاهیم في اكتساب المفاهیم ٢٠٠٥میسون علي جواد (التمیمي، .١

النحویة وتنمیة االتجاه نحو المادة لدى طالبات معاهد اعداد المعلمات في بغداد، كلیة التربیة 

ابن رشد/ جامعة بغداد (اطروحة دكتوراه غیر منشورة).–

م دائرة التعلم في تحسین تحصیل العلوم لدى )، فاعلیة استخدا٢٠٠١جاسم، صالح عبد اهللا (.٢

- ٤٩ص  ،٨٠تالمیذ الصف األول المتوسط بدولة الكویت، مجلة رسالة الخلیج العربي، ع

٧٣ .  

)، اثر استخدام نموذج دائرة التعلم في اكتساب المفاهیم ٢٠٠٢الجبوري، عزیز محمد علي (.٣

لثاني المتوسط ، كلیة التربیة / الفیزیاویة وتنمیة حب االستطالع العلمي لدى طالب الصف ا

جامعة الموصل (رسالة ماجستیر غیر منشورة).

، دار المسیرة للنشر والتوزیع ١)، تعلیم العوم للجمیع، ط٢٠٠٥خطایبة، عبد اهللا محمد (.٤

والطباعة، عمان االردن.

، ١، طتدریس العلوم في مراحل التعلیم العام،) ١٩٩٦، خلیل یوسف ، وآخرون (الخلیلي.٥

ار القلم ، دبي .د

، االصدار االول، ١)، النظریة في التدریس وترجمتها عملیًا، ط٢٠٠٠دروزة، افنان نظیر (.٦

  االردن. –دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان 

)، مباديء القیاس والتقویم وتطبیقاته التربویة ١٩٩٢الروسان ، سلیم سالمة واخرون (.٧

  االردن. –یة، عمان واالنسانیة، جمعیة عمال المطابع التعاون

–، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان ٢)، أسالیب تدریس العلوم، ط٢٠٠٤زیتون، عایش (.٨

  األردن.

)، اثر استخدام انموذجي دانیال وكلوزمایر التعلیمیین ٢٠٠٩الساعدي، یوسف فالح محمد (.٩

، مجلة كلیة في اكتساب مفاهیم االحیاء واالتجاه نحو المادة لدى طالب المرحلة المتوسطة

  .٦٥٢ - ٦٢٥، ص ٥٦التربیة االساسیة/ الجامعة المستنصریة ، ع 

)، اثر استخدام كل من دورة التعلم ونموذج جانیه على اكتساب ٢٠٠٥السبیل، مي عمر (.١٠

عینة من تلمیذات الصف الثالث االبتدائي بمدینة الریاض للمفاهیم العلمیة ومهارات 

  .١٣٥- ١٣١، ص ٩٦رسالة الخلیج العربي، عالمالحظة والتصنیف واالتصال، مجلة 

)، استخدام دورة التعلم في ٢٠٠٧سرحان، غسان عبد العزیز وزكریا، حسن نصر اهللا (.١١

تدریس العلوم واثره في التحصیل ومفهوم الذات االكادیمیة لدى طلبة الصف السادس 

  .٢٢٥-١٦٩، ص ٨٤، ع٢١االساسي في فلسطین، المجلة التربویة ، م
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، دار الیازوري ١)، أسالیب تدریس العلوم والریاضیات، ط٢٠٠٣الحافظ (سالمة، عبد .١٢

  األردن. –العلمیة للنشر والتوزیع، عمان 

)، اثر استخدام دائرة التعلم في اكتساب المفاهیم ٢٠٠٠الشكرجي، لجین سالم مصطفى (.١٣

موصل، جامعة ال-الجغرافیة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الرابع العام، كلیة التربیة

رسالة ماجستیر غیر منشورة)(

، دار الفكر ١)، االتجاهات المعاصرة في تعلیم الریاضیات، ط٢٠٠٦صالح، ماجدة محمود (.١٤

  االردن. –ناشرون وموزعون ، عمان 

اثُر استخداِم َدائرة التعلَّم َوأنموذج ِهیلدا تابا في )، ٢٠٠٤الطائي، هدى عبد الرزاق هوبي (.١٥

، واالحَتفاظ بها اإلعداديلدى َطالباِت الصَّف الرابع اإلسالمیةة التربیِة ِاكتساب َمَفاهیم َمادِ 

اطروحة دكتوراه غیر منشورة).(ابن رشد/ جامعة بغداد -كلیة التربیة

، الدار ١)، مباديء القیاس والتقویم في التربیة ، ط٢٠٠٢الظاهر، زكریا محمد واخرون (.١٦

  االردن. –قافة للنشر والتوزیع، عمان العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الث

لبنان.–)، معجم العلوم النفسیة، دار الرائد العربي، بیروت ١٩٨٨عاقل، فاخر (.١٧

، دار صفاء ١)، االستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال، ط٢٠٠٨عطیة، محسن علي (.١٨

  االردن. –للنشر والتوزیع ، عمان 

، دار المسیرة للنشر ٢ق تدریس الحاسوب، ط)، طر ٢٠٠٨عفانة ، عزو اسماعیل واخرون (.١٩

  االردن.  –والتوزیع والطباعة، عمان 

كلوزمایر) التعلیمي والطریقة ()، اثر استخدام نموذج ٢٠٠٨العكیلي، احمد عبد الزهرة سعد (.٢٠

، ٥٥التقلیدیة في اكتساب المفاهیم العلمیة في مادة األحیاء، مجلة كلیة التربیة األساسیة، ع

  . ٦٦٤- ٦٣٣بغداد / العراق، ص –ستنصریة الجامعة الم

، دار المسیرة للنشر ١)، التربیة العلمیة وتدریس العلوم، ط٢٠٠٣علي، محمد السید (.٢١

  االردن.  –والتوزیع والطباعة، عمان 

)، اثر استخدام اسلوبي العصف الذهني وتألف االشتات ٢٠٠٦علي، وفاء محمود یونس (.٢٢

ي البیئي واكساب المفاهیم االحیائیة لمادة البیئة والتلوث لدى في تنمیة التفكیر االبداعي والوع

اطروحة دكتوراه (جامعة الموصل .–قسم علوم الحیاة/ كلیة التربیة -طلبة الصف الثالث

غیر منشورة).

، مكتبة ٣)، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، ط١٩٨٥فان دالین، دیوبولد وآخرون (.٢٣

مصر.-االنجلو المصریة، القاهرة
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كاستراتیجیة -)، استخدام اسلوب دورة التعلم١٩٩٤مازن، حسام الدین محمد عبد المطلب (.٢٤

واثره في التحصیل المعرفي والمهارات الیدویة وفهم عملیات العلم -في نظریة بنائیة المعرفة

  . ٢٣٩- ٢١١، ص ١٠، ع١، مجلة كلیة التربیة، جامعة أسیوط، م)دراسة تجریبیة(

)، اثر استخدام االلعاب التعلیمیة والرسوم ٢٠٠٨ل عبدال حسو (مصطفى، اسماعی.٢٥

التوضیحیة في اكتساب بعض المفاهیم الریاضیة لدى تالمیذ التربیة الخاصة، كلیة التربیة 

.)رسالة ماجستیر غیر منشورة(االساسیة / جامعة الموصل، 

، اإلصدار ١طالمبادئ واألهداف ، -)، طرق تدریس العلوم٢٠٠١المقرم، سعد خلیفة (.٢٦

  األردن . –األول، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان 

)، تحدید المفاهیم البایلوجیة الصعبة لدى طلبة المرحلة ٢٠٠٢المهجة، نبال عباس (.٢٧

   . ٨٥- ٧٦، ص١، العدد٢المتوسطة من وجهة نظر مدرسي المادة، مجلة القادسیة، المجلد

، دار المسیرة ٣ي التربیة وعلم النفس، ط)، القیاس والتقویم ف٢٠٠٥ملحم، سامي محمد (.٢٨

للنشر والتوزیع والطباعة، عمان االردن.

االحصاء والقیاس في التربیة وعلم النفس ، دار ،) ١٩٨٩منسي ، محمود عبد الحلیم (.٢٩

المعرفة الجامعیة ، كلیة التربیة ، جامعة االسكندریة .

الدورة التعلیمیة وبوسنر في )، اثر استخدام انموذجي١٩٩٩المولى، مآرب محمد احمد (.٣٠

جامعة الموصل، كلیة -التغیرالمفاهیمي في مادة الفسلجة الحیوانیة لدى طلبة كلیة التربیة

ابن الهیثم/ جامعة بغداد (اطروحة دكتوراه غیر منشورة).-التربیة

، دار الفرقان للنشر والتوزیع ١)، الجدید في تعلیم العلوم، ط٢٠٠٤نشوان ، یعقوب حسین (.٣١

   االردن - ،عمان

32.Aksim, Rudi (2009), Learning Circle Basics, http://w w w
:magma.ca/~ raksim/ index. Html.

33.Gordon, Wells (2008), Learning to use Scientific Concepts,
Department of Education, University of California, Santa Grus, CA,
USA, gwells@ UCSC. Edu. Internet.

34.Lawson , A,E, & Others (1996) . Introdcing Mandeli an Genetics
Thruogh a Learning Cycle , the American Biology , Vol 53 , No 2 , P;

107-1150.

35.Markham,Edmond and Methven ,Suzan(1991).”Effects of the
Learning Cycle Upon Stuent and Classroom Teacher Perfor-mance,”
Journal of Research in Scince Teac- Ing ,Vol128,No1. P;41-53.

36.McwhirTer , Lisa Jo. (1998) : Conceptual Development And
Retention With The Learning Cycle , The University Of Oklahoma
(0169) Degree : Ph.D(Abstract)
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37.Riel, Margaret (2008), Learning Circle ,Cultural Studies of Science
Education, Springer Nether lands, vol.3, n.2, internet
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  )١(ملحق 

أسماء الخبراء الذین تم استشارتهم في أدوات البحث اإلجرائي

التخصص الدقیقاسم الخبیرت
االختبار 

ألتحصیلي

الخطط 

  ةالتدریسی

××طرائق تدریس عامةا.د. فاضل خلیل إبراهیم  ١

××طرائق تدریس الفیزیاءا.م.د.عبدالرزاق یاسین عبد اهللا  ٢

××طرائق تدریس الریاضیاتا.م.د. ایناس یونس العزو  ٣

××طرائق تدریس الریاضیاتا.م.د. وفاء محمود یونس  ٤

××طرائق تدریس الفیزیاءا.م. ثامر محمد علي  ٥

××طرائق تدریس اللغة العربیةا.م. فتحي طه مشعل  ٦

××طرائق تدریس علوم الحیاةم.د. هیفاء هاشم البزاز  ٧

××طرائق تدریس علوم الحیاةم.د. لجین سالم مصطفى  ٨

××طرائق تدریس علوم الحیاةم.د. مآرب محمد احمد المولى  ٩

××لوم الحیاةطرائق تدریس عم.د. أمل فتاح زیدان١٠

××طرائق تدریس علوم الحیاةم.هالة أدیب داؤد١١

××انسجة واجنةم.م. علي عصمت شریف١٢
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١٢٤

)٢ملحق  (

اوالً / نموذج لخطة تدریسیة باستخدام طریقة دورة التعلم

المادة : بایولوجیا إنسانكلیة :التربیة األساسیة/ قسم العلوم

یوم والتاریخ:ال  : األول /عامالصف

الزمن : ساعة واحدة الموضوع : الجهاز العصبي

األغراض السلوكیة.أوالً 

من المتوقع بعد إنهاء مراحل طریقة دورة التعلم أن یكون الطالب قادرًا على أن :

یعرف الجهاز العصبي ..١

یحدد منشأ الجهاز العصبي..٢

یعدد وظائف الجهاز العصبي ..٣

عكاسي العصبي .یتحدث عن أجزاء الفعل االن.٤

یعرف الخلیة العصبیة ..٥

یذكر  أماكن تواجد الخالیا العصبیة بصورة رئیسیة ..٦

یشرح كیفیة نقل اإلیعاز العصبي ..٧

یوضح  مكونات الخلیة العصبیة ..٨

یرسم الخلیة العصبیة ..٩

الوسائل التعلیمیة :.ثانیاً 

   ٠اتالسبورة البیضاء المائیة واقالم الماجك  وبعض الصور والمجسم

خطوات سیر الدرس :.ثالثاً 

:)دقائق ٣(المقدمة -١

یبدأ المدرس بذكر مقدمة قصیرة عن الجهاز التنفسي لتهیئة أذهان الطلبة وربط موضوع 

الدرس الجدید بالموضوع السابق من خالل األسئلة التالیة :

/ ماهي مكونات الجهاز التنفسي ؟١س

/ كیف تحدث عملیة التنفس في اإلنسان ؟٢س

:)دقیقة ٣٧(العرض -٢

)الجهاز العصبي ، الخلیة العصبیة(بعد ذلك یقوم المدرس بعرض المفاهیم التالیة 

باستخدام طریقة دورة التعلم بأطوارها الثالثة وعلى النحو التالي :

الجهاز العصبي)(المفهوم األول: 
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١٢٥

المرحلة األولى:  اكتشاف المفهوم     

شكالت واألسئلة الهدف منها هو توصیل الطلبة إلى یقوم المدرس بصیاغة عدد من الم

المفهوم بل یدع الطلبة یكتشفون المفهوم بأنفسهم  ىوال یعط)الجهاز العصبي(اكتشاف المفهوم 

من خالل األسئلة التالیة :

.)الدماغ(/ ما الذي یمیز اإلنسان عن بقیة الكائنات الحیة ؟      ج / التفكیر ١س

مس قطعة حدید موضوعة في ماء ساخن نشعر بحرارتها ؟ ج/ الن الحرارة / لماذا لو قمنا بل٢س

انتقلت من خالل الحدید إلى جسم اإلنسان .

ماذا نسمي هذه الحالة ؟     ج/ اإلحساس عن طریق اللمس . /٣س

/ مم یتكون جسم اإلنسان ؟  ج/من عدد من الخالیا واألنسجة واألعضاء واألجهزة .٤س

ز المسؤول عن اإلحساس في جسم اإلنسان ؟ ج/ هو الجهاز العصبي / إذن ماهو الجها٥س

وهو اعقد جهاز في جسم اإلنسان .

یقوم )الجهاز العصبي(وهكذا من مجمل إجابات الطلبة یتوصل المدرس إلى مفهوم 

بتقدیم المفهوم للطلبة من خالل تعریفه لهم ومقارنة إجابتهم السابقة مع التعریف.

(تقدیم المفهوم) المرحلة الثانیة :

الجهاز العصبي : وهو احد أجهزة جسم اإلنسان وأكثرها تعقیدًا یقوم بعملیة اإلحساس 

ویتألف من مجموعة من الخالیا العصبیة إضافة إلى الخالیا الساندة غیر القابلة للتنبه یطلق 

  ٠علیها الدیق العصبي 

(تطبیق المفهوم أو التوسع في المفهوم)المرحلة الثالثة: 

لنرى ماهي األفكار التي تتوارد في )الجهاز العصبي(المدرس: بعد أن تعرفتم على المقصود 

ذهنكم حول هذا المفهوم 

لمكونة للجهاز العصبي؟ / كم عدد الخالیا ا١س

ج/ هناك عدد كبیر من الخالیا المكونة للجهاز العصبي . 

  ؟/ ماهي وظیفة الخالیا الساندة في الجهاز العصبي ٢س

منع  - ٣ .تغذیة الخالیا العصبیة -٢ تقوم بمهمة النسیج الرابط للجهاز العصبي . -١ج/ 

وصول المواد السمیة إلیها من الدم

/ أین یكمن التعقید في الجهاز العصبي ؟ ٣س

ج/ یكمن التعقید في الجهاز العصبي في كثرة خالیاه واالتصاالت المتعددة للخالیا مع بعضها، 

) اتصال .٢٠٠االتصاالت للخلیة الواحدة إلى (إذ یقدر عدد 

/ ماهي أنواع النشاطات الكهربائیة للجهاز العصبي ؟ ٤س
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١٢٦

ج/هناك نوعان من النشاطات الكهربائیة ، نوع موضعي متدرج من المستلمات الحسیة ویمهد 

لقیام النوع الثاني المتمثل باإلیعاز العصبي الذي یسري من األلیاف العصبیة .

و منشأ الجهاز العصبي ؟ ج/ ینشأ من طبقة االكتودیرم أثناء التطور ألجنیني ./ ماه٥س

/ ماهي الوظائف التي یؤدیها الجهاز العصبي ؟ بعد عدة إجابات من قبل مجموعات ٦س 

الطلبة التي یتم التوصل إلى الصیغة النهائیة لوظائف الجهاز العصبي اآل وهي :

الجسم وینسق أعمالها بدقة بالغة .التحكم في نشاطات جمیع وظائف أجهزة.١

وسیلة لتلقي المعلومات من البیئة الخارجیة والبیئة الداخلیة بواسطة أجهزة االستقبال .٢

واالستجابة لها ، لكي یحفظ الوضع الداخلي لإلنسان ثابتًا ومتزنًا .

یات .مسؤول عن استجابة اإلنسان الواعیة والالواعیة بما فیها األفكار والعواطف والذكر .٣

مركز مهم ألعضاء الحس والبصر والسمع والذوق واأللم والتفكیر والكالم واإلرادة .٤

/ ماهي األجزاء المكونة للفعل االنعكاسي ؟  هنا أیضًا تأتي إجابات متضاربة فیما بین ٧س

المجموعات المختلفة من الطلبة وفي نهایة األمر یأتي الجواب كما یأتي :

خارج البیئة أو من األعضاء الداخلیة بواسطة المستقبالت الحسیة استالم المعلومات إما من-

.

تطور المعلومات بواسطة الجهاز العصبي المركزي فیعمل على تصنیفها وتقییمها وتخزینها .-

اإلجابة : تصدر األعضاء االستجابة كالفرد والعضالت .-

المفهوم الثاني (الخلیة العصبیة)

المرحلة األولى: (االكتشاف) 

یقوم المدرس بصیاغة عدد من األسئلة ویطرحها على طلبته بهدف خلق نوع من 

التوترالمعرفي وجعل الطلبة یتوصلون إلى مفهوم (الخلیة العصبیة) من خالل األسئلة التالیة :

/ مم تتكون أجهزة الجسم ؟ ١س

ضاء تكون ج/ مجموعة من الخالیا تكون النسیج ومجموعة األنسجة تكون العضو ومجموعة األع

أجهزة الجسم المختلفة .

/ كم یبلغ حجم الخلیة في جسم اإلنسان ؟ ٢س

.)صغیرة الترى إال تحت المجهر(ج/ بضعة ملیمترات 

/ هل تموت خالیا جسم اإلنسان ؟ ج/ نعم ، فیما عدا الخالیا المكونة للنسیج العصبي .٣س
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المرحلة الثانیة:(تقدیم المفهوم)        

بتقدیم مفهوم الخلیة العصبیة من خالل تعریفه ومقارنته مع اإلجابات  یقوم المدرس

السابقة للطلبة .

المرحلة الثالثة:(تطبیق أو التوسع في المفهوم)            

/ أین توجد الخالیا العصبیة ؟ ١س 

عقد الدماغ ، النخاع ألشوكي وال(ج/ توجد بصورة رئیسیة في األجزاء الرئیسیة للجهاز العصبي 

)العصبیة

/ بماذا تتصف هذه الخالیا ؟ ج/ تتصف بخاصیتي التنبه والنقل .٢س

/ كیف یتم نقل اإلیعاز العصبي ؟ ج/ ینقل اإلیعاز العصبي باتجاه واحد من الزوائد ٣س

العصبیة إلى جسم الخلیة ومن جسم الخلیة إلى المحور العصبي .

للتلف ، لماذا ؟ ج/ الیمكن تعویضها / هل یمكن تعویض الخالیا العصبیة إذا تعرضت ٤س

ألنها تتوقف عن االنقسام فاإلنسان یولد مزودًا بكافة خالیاه العصبیة 

/ مم تتركب الخالیا العصبیة ؟ ٥س

ج/ تتركب من ثالثة أجزاء وهي جسم الخلیة ، زوائد وشجیرات عصبیة والمحور العصبي 

/ صف جسم الخلیة ؟ ٦س

لسایتوبالزم والنواة وبداخلها النویة التي تكون واضحة جدًا وتأخذ یحتوي جسم الخلیة على اج/ 

الصبغة بعمق وتحاط بالبالزم النووي الحاوي على دقائق الكروماتین .

/ تكون الخلیة العصبیة على أنواع اذكرها ؟٧س

.)خلیة ذات فرع واحد من الزوائد والشجیرات العصبیة(الخلیة العصبیة وحیدة القطب .١

)یخرج من جسم الخلیة فرعان من الزوائد والشجیرات العصبیة(لعصبیة ثنائیة القطب الخلیة ا.٢

.

.)تكون الزوائد والشجیرات عدیدة الفروع(عدیدة األقطاب .٣

/ عرف المحور العصبي ؟ ٨س

ج/ هو عبارة عن زائدة عصبیة طویلة یمتد طولها مابین عدة ملیمترات إلى بضعة أمتار وتتكون 

التشجرات (احد الزوائد العصبیة الذي بدوره ینتهي بشجیري نهائي یسمى نتیجة الستطالة

  ٠)النهائیة
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من خالل الملخص السبوري یقوم المدرس بإعادة سریعة لفقرات الدرس .التلخیص : .رابعاً 

:)دقائق ٥( خامسًا / التقویم

للتأكد من تحقق األهداف المقصودة یقوم المدرس بطرح األسئلة التالیة :

/ عرف الجهاز العصبي ؟ .١س

/ ماهو منشأ الجهاز العصبي ؟ .٢س

/ عدد وظائف الجهاز العصبي ؟.٣س

/ ماهي أجزاء الفعل النعكاسي العصبي ؟ .٤س

/ عرف الخلیة العصبیة ، واذكر أماكن تواجدها بصورة رئیسیة ؟ .٥س

/ كیف یتم نقل اإلیعاز في جسم اإلنسان ؟ .٦س

العصبیة؟ ./ وضح مكونات الخلیة٧س

/ ارسم الخلیة العصبیة ؟ .٨س

سادسًا / الواجب ألبیتي :

تحضیر المواضیع التالیة :

.النهایات العصبیة ، الدیق العصبيأنواع الخالیا العصبیة ، اللیف العصبي ، العقدة العصبیة ، 

/ نموذج لخطة تدریسیة باستخدام الطریقة االعتیادیة٢

المادة : بایولوجیا إنسان/ قسم العلومكلیة :التربیة األساسیة

الیوم والتاریخ:الصف: األول /عام

الزمن : ساعة واحدةالموضوع : الجهاز العصبي

  ٠األغراض السلوكیة : نفس األغراض السلوكیة في الطریقة السابقة.أوالً 

  ٠الوسائل التعلیمیة : نفس الوسائل التعلیمیة في الطریقة السابقة.ثانیاً 

خطوات سیر الدرس :.ثالثاً 

:)دقائق ٣(المقدمة -١

یبدأ لمدرس بمقدمة قصیرة عن الجهاز التنفسي لتهیئة أذهان الطلبة وربط موضوع 

الدرس الجدید بالموضوع السابق من خالل األسئلة التالیة :

/ ماهي مكونات الجهاز التنفسي ؟ ١س

/ كیف تحدث عملیة التنفس في اإلنسان ؟ ٢س

: ویتضمن النشاطات التالیة: )قةدقی ٣٧(العرض -٣

كتابة المحاور الرئیسیة التي یتضمنها الدرس وهي:- أ
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  ٠الجهاز العصبي ، تعریفه ، وظائفه-١

٠الفعل االنعكاسي ، اجزاءه-٢

٠الخلیة العصبیة ومكوناتها-٣

طرح أسئلة تحضیریة إلثارة تفكیر واهتمام الطلبة ولتقدیم المادة وكاالتي: –ب 

عصبي واذكر منشأه ؟/ عرف الجهاز ال١س

/ ماهي الوظائف التي یؤدیها الجهاز العصبي ؟٢س

/ اذكر أجزاء الفعل االنعكاسي ؟٣س

/ عرف الخلیة العصبیة ، واذكر أماكن تواجدها ؟٤س

/ هل یمكن تعویض الخالیا العصبیة التي تتعرض للتلف، لماذا ؟٥س

/ اذكر مكونات الخلیة العصبیة ؟٦س

یا العصبیة ؟/ ماهي أنواع الخال٧س

ومن خالل طرح األسئلة ومناقشة اإلجابات یعزز المدرس اإلجابات الصحیحة ویصحح 

الخاطئ منها بمشاركة الطلبة وتستخدم الصور التوضیحیة والرسوم على السبورة أثناء ذلك في 

.تفسیر وتوضیح بعض الحقائق كما یقوم بكتابة النقاط الرئیسیة لتمثل الملخص السبوري

التلخیص : من خالل الملخص السبوري یقوم المدرس بإعادة سریعة لفقرات الدرس ..رابعاً 

:)دقائق ٥(التقویم .خامساً 

نفس األسئلة التقویمیة في الخطة السابقة

الواجب ألبیتي :.سادساً 

تحضیر المواضیع التالیة :

.العصبیة ، الدیق العصبيالنهایات أنواع الخالیا العصبیة ، اللیف العصبي ، العقدة العصبیة ، 
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  )٣ملحق (

البیولوجیة بصیغته النهائیةاالختبار ألتحصیلي إلكساب المفاهیم

احد أجزاء الخلیة العصبیة الحاوي على السایتوبالزم والنواة بداخلها النویة التي تأخذ الصبغة  -١

الفعل االنعكاسي -ج المحور العصبي -ب جسم الخلیة-بعمق هو: أ

خلیة العصبیة الحاوي على عضیات الخلیة التي تتمثل بالمایتوكوندریا وأجسام كولجي جزء ال -٢

النواة -ج البالزم العصبي - ب النخاع المستطیل -أ و الحبیبات الصبغیة یدعى:

األجسام المسؤولة عن خزن المواد البروتینیة الضروریة لتأدیة وظائف الخلیة العصبیة: -٣

أجسام نســل - ج مالبیجيأجسام -ب أجسام الخلیة -أ

تسمى الخالیا العصبیة بالخالیا األحادیة والثنائیة ومتعددة األقطاب والسبب في ذلك یعود  -٤

ارتباط خلیة واحدة أو -عدد الزوائد والتشجرات التي تبرز من جسم الخلیة ب -أ إلى :

ثر في الخلیة القیام بنشاط عصبي واحد أو أك - ج خلیتان أو عدة خالیا عصبیة ببعضها .

العصبیة الواحدة

نقل السیاالت العصبیة من جسم الخلیة إلى منطقة تشابك األعصاب هي وظیفة: -٥

البالزم العصبي - ج المحور العصبي - ب جسم الخلیة -أ

ینتهي المحور العصبي بـ : -٦

العقدة العصبیة - ج الزوائد العصبیة - ب التشجرات النهائیة -أ

ذي یغلف المحور العصبي والمكون من الدهون والبروتینات یطلق علیه:الغمد النخاعي ال -٧

المایلین - ج نیرولیما - ب االكتودیرم -أ

الخالیا المسؤولة عن إفراز مادتي المایلین والنیرولیما هي: -٨

خالیا شوان - ج خالیا وحیدة القطب - ب الخالیا الحسیة البینیة -أ

جسم اإلنسان :توجد الخالیا العصبیة الحسیة في  -٩

تصل بین الخالیا  - ج متصلة بالغدد والعضالت-منتشرة في الجلد و أعضاء الحس. ب -أ

العصبیة العصبیة المختلفة

:)نخاعین(معنى كلمة  - ١٠

مادة بروتینیة تغلف النهایات الشجیریة -ب مادة دهنیة بیضاء تغلف المحور العصبي -أ

خلیة بأكملهمادة دهنیة بروتینیة تغلف جسم ال - ج 

تسمى األلیاف العصبیة باأللیاف العصبیة النخاعیة عندما تكون: - ١١

مغلفة بمادة النخاعین في مناطق  - ج غیر مغلفة بمادة النخاعین - ب مغلفة بمادة النخاعین -أ

دون أخرى من البروزات الشجیریة



…م في اكتساب المفاهیم البایلوجیةاثر استخدام دائرة التعل

١٣١

العصبي المركزي مجموعة من أجسام الخالیا العصبیة المجتمعة في موضع خارج الجهاز  - ١٢ 

تعرف بـ :

العقدة العصبیة -ج المحور العصبي - ب النهایات العصبیة -أ

یغلف الدماغ ثالثة أغشیة تسمى أغشیة الدماغ أو السحایا وهي : - ١٣

األم الجافیة والعنكبوتي واألم الحنون - ب غشاء البالزما والغشاء الخلوي والبالزم العصبي -أ

العصبي والنخاعینغالف المحفظة والغشاء - ج 

یتكون الدماغ األمامي من ثالثة أجزاء هي : - ١٤

 - ج المخ ، النخاع المستطیل و المخیخ. - ب المخ ، سریر المخ و تحت سریر المخ.- أ

المخیخ ، القنطرة والنخاع المستطیل

:%من حجم الدماغ یعرف بـ٩٠حوالي اكبر أجزاء الدماغ حجما وأكثرها تعقیدا یشكل  - ١٥

القنطرة - ج المخ - ب اع المستطیلالنخ -أ

یعتبر مركزا لتجمع االیعازات العصبیة القادمة من أعضاء الحس ماعدا الشم یدعى : - ١٦

المخ -ج تحت سریر المخ -ب سریر المخ -أ

احد أجزاء الدماغ المتوسط یتكون من فصین كل منهما نصف كروي أیمن وأیسر كما  - ١٧

مثل اللب ویحیط باللب طبقة من المادة السنجابیة تمثل یتكون من المادة البیضاء والتي ت

القشرة وهذا الجزء یدعى :

المخیخ -ج المخ - ب القنطرة -أ

یتكون الجهاز العصبي الطرفي من جزأین هما : - ١٨

الجهاز العصبي الودي والجهاز  -ب الجهاز العصبي الذاتي والجهاز العصبي الجسمي- أ

سط والدماغ األماميالدماغ المتو  -ج العصبي الالودي 

السمبثاوي) وظائف عدیدة هي :(للجهاز العصبي الودي  - ١٩

یقلل من سرعة النبض ویقلل  - ب یزید من سرعة النبض ویوسع األوعیة الدمویة والبؤبؤ- أ

یوسع البؤبؤ ویقلل من سرعة النبض وتوسیع األوعیة  - ج توسع األوعیة الدمویة والبؤبؤ

الدمویة

المخیخ - ج   المخ -ب   الدماغ - أ مثل:الشكل التالي ی - ٢٠


