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فاعمية طريقة االستقصاء الموجو في تحصيل طالبات الصف الثاني
المتوسط في مادة األحياء
ىديل ساجد ابراىيم

حسام نجم الدين عبدعموش

ممخص البحث

استيدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية طريقة االستقصاء الموجو في

تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة األحياء .
بمغت عينة البحث (  )66طالبة بواقع (  )32طالبة في المجموعة التجريبية
و( )34طالبة في المجموعة الضابطة  ،وكافأت الباحثة بيف المجموعتيف وتـ
استخداـ التصميـ التجريبي ذي الضبط الجزئي .
أعدت الباحثة اختبا ارً تحصيمياً وتـ التحقؽ مف صدقوِ وثباتوِ حيث بمغ ثباتو
(. )0.81
تمت معالجة البيانات احصائياً باستخداـ االختبار التائي

 T-Testلعينتيف

مستقمتيف ومعامؿ ارتباط بيرسوف .
درسف باستخداـ
أظيرت النتائج تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية المواتي ّ
درسف باستخداـ
طريقة االستقصاء الموجو عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي ّ
الطريقة االعتيادية بواقع (  )2.490درجة  ،وأوصت الباحثة استخداـ ىذه الطريقة
في تدريس مادة األحياء .

574

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
الفصل األول
مشكمة البحث
أ

صبحت أنماط التربية التقميدية عاجزة عف مسايرة التغيرات الكبيرة التي يمر

بيا العالـ نتيجة تضاعؼ المعرفة العممية والتكنولوجية  ،األمر الذي تطمب تربية
متجددة تعمؿ عمى استخداـ أساليب متعددة مف طرائؽ التدريس مف اجؿ النيوض
ومواكبة تمؾ التغيرات ( أبو الكشؾ  ،2000 ،ص. )8
واف العممية التدريسية ترتكز بشكؿ أساسي عمى اختيار طرائؽ وأساليب
ونماذج مالئمة لممواقؼ التدريسية حيث نرى في بعض األحياف إف فاعمية وتأثير
التدريس قد يكوف ضعيفاً وقد يتطمب مف المدرس اإللماـ بظروؼ الطالب وىذا
يساعدهُ عمى اختيار طرائؽ وأساليب أكثر فاعمية ( سميـ  ، 1968 ،ص. )62
وبما إف االتجاه المتبع في تدريس مادة العموـ سواء كاف في الوقت الحاضر
أو السابؽ معتمد عمى استخداـ الطريقة التقميدية المعتمدة عمى حشو ذىف الطالب
بالمعمومات بدال مف دفعو إلى التفكير واالستقصاء أصبح تدريس ىذه المادة تواجو
مشكالت عديدة منيا انخفاض المستوى العممي والتحصيؿ لمط لبة وضعؼ إلماـ ىـ
بالمعمومات والحقائؽ العممية ىذا بالتالي أدى إلى عدـ تحقيؽ األىداؼ التربوية .
ومف خالؿ استطالع الباحثاف ألراء بعض مدرسات المادة إضافة إلى أراء
الطالبات في إيجاد صعوبة في استيعاب المادة العممية ليذه المادة نتيجة الطرائؽ
االعتيادية في التدريس السائدة في الميداف التربوي لذلؾ

ارتئ الباحثاف استخداـ

أنموذج مف النماذج التدريسية الحديثة محاولة في النيوض بواقع تدريس مادة
األحياء وىو طريقة االستقصاء الموجو التي تعد مف الطرائؽ التدريسية الفعالة في
التدريس والكفيمة بتحقيؽ األىداؼ المنشودة والتي تيدؼ إلى الحوار االستقصائي
المدرسة .
بيف الطالبات وأنفسيف وبيف الطالبات و ُ
أىمية البحث والحاجة إليو
يواجو العالـ اليوـ ثورة عممية وتكنولوجية واسعة وتغيرات سريعة وتطورات
ىائمة في المعرفة العممية وتطبيقاتيا والتي أصبحت سمة مميزة مف سمات العصر
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الحالي  ،فرضت وضعاً جديداً عمى التربية بضرورة مراجعة أىدافيا وبرامجيا

وتنظيمات مؤسساتيا وأساليب عمميا وتشخيص النواحي التي تتطمب تطوي اًر واقتراح
البدائؿ في الطرائؽ واألساليب المستخدمة وعمى وفؽ القواعد العممية التي ىي جزء

مف عمميا وطبيعة أدائيا ( الحيمة  ، 2000ص. )19-18
واف التربية العممية الحديثة تقوـ عمى اكتساب ا

لطمبة طرائؽ البحث لموصوؿ

إلى المفاىيـ والمبادئ والنظريات العممية وقد أدى ىذا االتجاه إلى االىتماـ بالطرائؽ
الحديثة في تعمـ العموـ والتي تأخذ إشكاال متعددة كطريقة االستقصاء وطريقة
االستكشاؼ (نشواف  : 1984 ،ص. ) 80
ولقد أولى التربويوف اىتماماً متزايداً في السنوات األخيرة لألنشطة

ولمفعاليات الت ي تجعؿ الطالب محو اًر لعممية التعميـ والتعمـ  ،ومف أبرز ىذه
النشاطات استعماؿ طريقة االستقصاء الموجو .

ويرى كولنز إف االستقصاء يساعد الطالب عمى االندماج الفعاؿ في فيـ
المادة العممية واالستمتاع بيا وحؿ المشكالت التي تواجييـ إثناء الدرس ويؤكد
ستيفنس عمى إف طريقة االستقصاء ىي مف أفضؿ الطرائؽ في تعمـ وتعميـ العموـ
وليا تأثير في اتجاىات الطمبة االيجابية نحو العمـ  ،بحيث إف االستقصاء كما ذكر
برونر يزيد مف قدرة الطمبة عمى التخزيف واسترجاع المعمومات واالحتفاظ بيا لمدة
طويمة وبذلؾ يجعؿ الطالب محور العممية التعميمية ( رزوقي وآخروف ،

، 2005

ص. )127
إف الطريقة االستقصائية تحمؿ المتعمـ مسؤولية التفكير وتثؽ بقدرتو عمى
النيوض بأدواره التعميمية والتقميؿ مف دور المدرس في تمقيف الطمبة وانماء قوى
المتعمـ العقمية واثارة دوافعو واالستمتاع بالتعمـ وتوليد حقائؽ جديدة عف طريؽ توليد
األسئمة وتحقيؽ المعمومات وتكويف التعميمات واستخالص المفاىيـ والمبادئ تمييداُ
لتمكينو مف القدرة عمى استقصاء أي موضوع ذي معنى يتصؿ بو أو بمجتمعو في
المستقبؿ ( الخوالدة وآخروف  : 1997 ،ص. )292
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 )1999االستقصاء عمى انو البحث بالمعنى الذي يتطمب

مف الشخص القياـ بالعمميات العقمية لفيـ الخبرة التي يمر بيا ،وذكر ترو
( )Traughباف االستقصاء طريقة تعمـ تركز عمى العممية اكثر مف النتاجات
وعمى صوغ الفرضيات والمشاركة الفاعمة في العممية التعميمة التعميمية (الحيمة
: 2009،ص)190
والتدريس باالستقصاء نوع مف التعميـ يصبح الطالب فيو مشاركاً وليس متمقياً

ويتعمـ الطالب كيؼ يتعمـ وكيؼ يكتسب الخبرة المباشرة كما انو يساعد عمى التذكر
وربط المعمومات ونمو القدرات لدى الطالب ( الخوالدة  : 1997 ،ص. )296
لذا تظير أىمية االستقصاء في :
 .1اعداد الطمبة لمتكيؼ مع

التغيرات التي تزداد تعقيداً خالؿ حياتيـ والتي قد

يصعب ـ الحظتيا في ىذا العصر الذي يتسـ بالتغير السريع والتطور .
 .2اف التعمـ باالستقصاء الموجو والمشاركة

الفاعمة لممتعمـ تؤدي الى تحقيؽ

نتاجات ىامة في غرفة الصؼ .
 .3الطلبة الذيف يشاركوف بفاعمية في تسجيؿ المالحظات  ،وجمع البيانات،
وتحميميا  ،وتركيب المعمومات  ،والوصوؿ إلى النتائج يطوروف في الواقع
ميارات جيدة في حؿ المشكالت .
 .4في طريقة االستقصاء الموجو يساعد الـ درس طمبتو عمى االستقصاء عندما ال
يممؾ الطمبة خبرة التعمـ مف خالؿ االستقصاء ،فيبدأ الـ

درس بتوجيييـ الى

مشكمة الدراسة ،ويحددىا ليـ ،ويشجعيـ عمى البحث عف حؿ أو حموؿ ليا،
وتنحصر مساعدة الـ رس لمطمبة عمى شكؿ أسئمة تثير لدييـ التفكير ،وتعيدىـ
المشكؿ.
ة
الى االجراءات السميمة لحؿ
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ىدف البحث

ييدؼ البحث الحالي إلى :
تعرؼ اثر طريقة االستقصاء الموجو في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتوسط
في مادة األحياء .

فرضية البحث
ألجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث وضعت الفرضية الصفرية اآلتية :
 -ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

(  ) 0.05بيف متوسط

درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس باستخداـ طريقة االستقصاء الموجو
 ،ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس باستخداـ الطريقة
االعتيادية في التحصيؿ .
حدود البحث
يقتصر البحث الحالي عمى :
 .1طالبات الصؼ الثاني المتوسط مف ثانوية

العدنانية لمبنات لمعاـ الدراسي

 2010/2009ـ.
 .2الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي . 2010/2009
 .3كتاب األحياء لمصؼ الثاني المتوسط  ،الفصوؿ اؿثالثة األولى .
تحديد المصطمحات
أ .االستقصاء الموجو

 .1عرفو (كينث جورج وزمالؤه  )keneth George , 1974عمى انو " نمط أو
نوع مف التعميـ الذي يستخدـ فيو المتعمـ ميارات واتجاىات لتوليد وتنظيـ المعمومات
وتقويميا " (كينث جورج  :ص. ) 186
 .2عرفو (  )Rachelson, 1978بأنو  ":عممية حؿ المشكمة وتتضمف توليد
الفرضيات واختبارىا " ( )ongley , 1978 .p.427-428
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 .3عرفو الخوالدة وآخروف  :1997بأنو عممية يتـ فييا فحص أي معتقد أو أي
شكؿ مف المعرفة في محاولة إلثبات نظريات أو نتائج معينة وتشمؿ ىذه الع

مؿية

عمى أعماؿ مختمفة ترتبط بالتفكير العقمي وتصنيؼ المعمومات واطالؽ التعميمات
والتعرؼ عمى االستنتاجات واستخراج نتائج منطقية ( الخوالدة : 1997 ،ص291
).
أما تعريف الباحثان إجرائياً :

فيو " طريقة لمساعدة واشراؾ اؿ طالبة في تعمـ

المعرفة والميارات مف خالؿ ممارسة النشاطات المخطط ولمتوصؿ إلى فيـ المادة

العممية وحؿ المشكالت التي تواجوىا إثناء الدرس .
ب .التحصيل Achievement

 .1عرفو ( الخميمي  ) 1997بأنو  ":النتيجة النيائية التي تبيف مستوى الطالب
ودرجة تقدمو في تعمـ ما يتوقع منو أف يتعممو "( الخميمي ، 1997 ،ص.) 6
 .2عرفو ( أبو جادو  ) 2000بأنو " :محصمة ما يتعممو الطالب بعد مرور فترة
زمنية ويمكف قياسو بالدرجة في اختبار تحصيمي وذلؾ لمعرفة مدى نجاح
اإلستراتيجية التي يضعيا ويخطط ليا المدرس ليحقؽ أىدافو وما يصؿ إليو الطالب
مف معرفة تترجـ إلى درجات " (أبو جادو  ، 2000ص. ) 469
أما تعريؼ الباحثاف إجرائيا :
" مجموعة مف المعارؼ والمعمومات المكتسبة مف خالؿ تعمـ الطالبة لممادة الدراسية
عمى وفؽ طريقة االستقصاء الموجو مقاسو بالدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا
الطالبة في االختبار التحصيمي المعد إلغراض البحث الحالي" .
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الفصل الثاني
اوالً  :اإلطار النظري

 طريقة االستقصاء الموجويؤكد التربويوف عمى أف التعميـ بوجو عاـ وتدريس العموـ بوجو خاص ليس مجرد
نقؿ المعرفة العممية إلى الطالب فحسب ،بؿ ىو عممية تعنى بنمو الطالب وبتكامؿ
شخصيتو مف مختمؼ جوانبيا ،وبتنمية قدرتو عمى التفكير ،وقد اعتبر زيتوف
( )1994طريقة االستقصاء مف أكثر طرؽ تدريس العموـ فاعمية في تنمية التفكير
العممي لدى الطمبة ،ففييا يسمؾ الطالب سموؾ العالـ في بحثو وتوصمو إلى النتائج
ويكوف الفرضيات ،ويجمع المعمومات ،ويالحظ ،ويقيس،
كأف يحدد المشكمةّ ،
( زيتوف ، 1994 :ص-201
ويختبر ،ويصمـ التجارب ويتوصؿ إلى النتائج
.211
تيدؼ ىذه الطريقة إلى جعؿ المتعمـ يفكر وينتج مستخدماً معموماتو
وقابميتو في عمميات عقمية وعممية تنتيي بالوصوؿ إلى النتائج  ،وىنا لـ يعد دور
المدرس ممقناُ أو مجيباً عمى األسئمة بؿ أصبح موجياً ومني ارً لمطالبة يعينيـ
عمى البحث والتقصي مف خالؿ مواقؼ معينة أو أسئمة تفكيرية مفتوحة تتحدى
التفكير وتحثيـ عمى البحث ( الحيمة  : 1999 ،ص.)373
وقد أشار ( الدبسي ،

 ) 2003إلى إف االستقصاء يعني إف يقوـ المتعمـ

باستخداـ قدراتو العقمية والكثير مف الطرائؽ والعمميات العممية والعممية أي إف
االستقصاء مبني عمى االكتشاؼ وال يحدث بدوف العمميات العقمية التي تستخدـ في
االكتشاؼ ولكف يضاؼ إلييا الممارسات العممية والتجريبية ( الدبسي ،
ص. ) 232
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كما أشار (  )Byron and Benjamin Cox , 1966إلى إف المعمـ الناجح
في التدريس االستقصائي ىو الذي يطرح أسئمة تكوف أجوبتيا غامضة عمى التمميذ
(.)Byron and Benjamin Cox , 1966, p.136
أي إف دور المدرس في ىذه العممية دور موجو لمطمبة إذ يعينيـ عمى البحث
والتقصي واالكتشاؼ مف خالؿ المشكمة أو األسئمة الفكرية المفتوحة وعمى الرغـ مف
إف العممية تجعؿ دور المتعمـ محور العممية التعميمية فيذا ال يعني إف يترؾ المدرس
طمبتو ليستقصوا بأنفسيـ بؿ لممدرس دور أساسي في توجيو عممية التعمـ بالتقصي
وتخطيط وصياغة األسئمة الفكرية الجديدة والمتسمسمة منطقياً وعممياً ( زيتوف ،
 ، 2001ص. ) 143-137
إذ إف االستقصاء يبدأ بأوؿ خطوة وىي اندىاش المتعمـ مما يشاىد أو يسمع
وىذا يؤدي إلى االتجاه ألتساؤلي أي االتجاه الذي ال يركف إلى اإلجابة السطحية
والى فكرة العالـ الواحد في تفسير الظواىر زال يعتمد التساؤالت القديمة لمظواىر
الجديدة واالعتماد عمى أراء اآلخريف كحقائؽ نيائية ويكوف لديو الرغبة في إف يجد
تفسي اُر لما يشاىدهُ أو يسمع بنفسو  ،وعندما تتولد لدى المتعمـ الرغبة في إف

يعرؼ الحقيقة نتيجة الشؾ تتولد لديو اإلرادة لممعرفة ومف ثـ وضع الحموؿ الممكنة
والفرضيات أي التعرؼ إلى طرؽ جديدة لرؤية األشياء والتعامؿ معيا وبذلؾ يمتزج
الفكر بالخياؿ وبيذا نجد إف المتعمـ يمر بمرحمة االندىاش واإلحساس بالمشكمة
والتفكير العقمي فييا ومف ثـ الحدس حيث يستعيف بالخياؿ ال يجاد الحؿ المناسب
ويضع الفرضيات ويجربيا ويستبعد الخطأ منيا لمتوصؿ إلى التفسير الصحيح

الحيمة  : 1999 ،ص. )374 -373
إذ إف خطوات التدريس بطريقة االستقصاء

تتضمف  :تحديد المشكمة عمى

شكؿ سؤاؿ وطرح الفرضيات وفحص الحؿ التجريبي والتوصؿ إلى قرار ومف ثـ
تطبيؽ القرار عمى بيانات جديدة ( . )Beyer , 1972 , 195
األسس والمبادئ التي تقوم عمييا طريقة االستقصاء .
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 يجب إف يكوف لدى المدرس خطة جيدة ليبدأ منيا وتشمؿ ىذه الخطة األسئمةواألنشطة التعميمية المختارة ليسترشد الطالب في أبحاثيـ الموجية نحو استكشاؼ
المفاىيـ والمبادئ العممية .
 -ينبغي مراعاة الزمف الذي يستغرقو التعمـ باالستقصاء حيث انو يستغرؽ زمناً

طويال .

عدـ السماح لمطمبة باالنتقاؿ إلى مشكالت جانبية ليس ليا عالقة مباشرة بالمشكمةاألساسية ( محمد : 1997 ،ص. ) 294-293
مميزات االستقصاء
المتعمـ فيو محور العممية التعميمية .يزيد نشاط المتعمـ وحماسو تجاه عممية التعمـ . ينمي مفيوـ الذات لديو إضافة إلى اعتماده عمى ذاتو وشعوره باالنجاز وزيادةمستوى طموحو وتطوير مواىبو إضافة إلى تنمية ميارات االستقصاء واالستكشاؼ
والمالحظة والتفسير والتجريب وتنمية ميارات التفكير العممي لديو  ( .الحيمة ،
 : 1999ص. )375
ثانياً  :دراسات سابقة
مف خالؿ اطالع الباحثاف عمى الدراسات وجد

ا دراستيف مشابية لدراستو ـ ا

الحالية وىي :
 دراسة كولنز ( .1986 ) Collinsىدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام ألنظرية المعرفية لمتعميم االستقصائي

التي وضعيا (  )Collins and Stevens , 1986في تدريس موضوعات
العدسات في الفيزياء مقارنة بالطريقة التقميدية  .وبمغت عينة البحث مف (  )40طالبا
مف طالب المرحمة الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية تـ توزيعيـ بصورة عشوائية
عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة وبواقع (  )20طالبا في كؿ مجموعة  .وكوفأت
المجموعتيف ببعض المتغيرات .
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 )6حصص دراسية عمى عينة البحث

ودرست المجموعة التجريبية وفؽ النظرية المعرفية لمتعميـ االستقصائي بينما درست
المجموعة الضابطة وفؽ الطريقة االعتيادية .
اعد الباحث اختبا ار تحصيمياً بعد انتياء التجربة تكوف مف (  )40فقرة مف نوع
االختيار مف متعدد  .استخدـ الباحث االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .
أظيرت النتائج تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة
التي درست بالطريقة االعتيادية بداللة معنوية في التحصيؿ Collins 1986, (.
) p.3-38
 دراسة ألعبيدي 2005ىدفت الدراسة إلى تعرؼ اثر استخدام طريقة االستقصاء الموجو في اكتساب
المفاىيم العممية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم العامة في
ديالى  .وبمغت عينة البحث مف (  )60تمميذاً مف مدرسة مصطفى جواد لمبنيف ،

وتـ اختيار شعبتيف عشوائياً بواقع (  )30تمميذأ في كؿ شعبة  .كوؼئت المجموعتيف
ببعض المتغيرات منيا العمر الزمني باألشير والتحصيؿ الدراسي السابؽ والذكاء
.اعد الباحث اختبا ار الكتساب المفاىيـ العممية وتـ التحقؽ مف صدقو وثباتو حيث
بمغ معامؿ الثبات ( ، )0.87استغرقت مدة التجربة ( )8أسابيع وقاـ الباحث بتدريس
المجموعتيف بنفسو  ،استخدـ الباحث االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ومعامؿ
ارتباط بيرسوف ومعادلة كيودر ريتشاردسوف لحساب الثبات ومعادلة الصعوبة
ومعامؿ تمييز الفقرة  .وأظيرت النتائج تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية التي درست
باستخداـ طريقة االستقصاء الموجو عمى تالميذ المجموعة الضابطة التي درست
بالطريقة االعتيادية بداللة إحصائية في التحصيؿ  ( .ألعبيدي . )2005 ،
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الفصـل الثالث

يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفا لإلجراءات المستخدمة في البحث ،مف حيث اعتماد
التصميـ التجريبي ومجتمع البحث وا ختيار العينة  ،ويتضمف عرض لألدوات المستخدمة
في البحث والوسائؿ اإلحصائية المستخدمة لتحميؿ النتائج .

أوالً  :التصميم التجريبي

Experimental Design

مف الشروط األساسية وقبؿ أجراء الدراسة  ،اختيار التصميـ التجريبي الذي

يتناسب ونوع البحث وعينتو

و فروضو ( فاف داليف ،

 ، 1985ص  ، )391ويقصد

بالتصميـ التجريبي " التخطيط لمظروؼ والعوامؿ المحيطة بالظاىرة  ،والتي تدرس بطريقة

معينة مع مالحظة ما يحدث  ،لذا فاف التصميـ التجريبي أىمية كبيرة ،إذ انو يضمف بداية

عممية دقيقة ؿلبحث " ( داود وآخروف  ، 1990 ،ص . )256

لذا اعتمد الباحثاف تصميماً تجريبياً ذي الضبط الجزئي لمجموعتيف متكافئتيف

احدىما تجريبية  ،درست باستخداـ طريقة االستقصاء الموجو وأالخرى ضابطة درست
باستخداـ الطريقة االعتيادية والشكؿ رقـ ( )1يبف ذلؾ :
شكؿ رقـ ()1

التصميـ التجريبي لمجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة )
المجموعات
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

طريقة االستقصاء
الموجو
الطريقة االعتيادية
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( الزوبعي  ، 1981 ،ص )113
ثانياً  :مجتمع البحث وعينتو

إف تحديد مجتمع الدراسة أمر ميـ في البحوث التربوية ألنو يساعد في اختيار

عينة البحث عمى وفؽ األسموب العممي األمثؿ( أبو النيؿ  ،1984 ،ص . )20
ومف متطمبات البحث الحالي تحديد مدرسة واحدة مف الـ دارس الثانوية لمبنات التابع ة
لممديرية العامة لمتربية  /ديالى  ،وتـ اختيار مدرسة العدنانية لمبنات قصديا ألسباب
قرب المدرسة مف منطقة سكف الباحثاف  ،وابداء المدرسة الرغبة الصادقة في التعاوف
مع الباحثاف في تطبيؽ التج ربة  ،حيث بمغت عينة البحث (  )69طالبة بواقع ( )35
طالبة في شعبة (أ) و(  )34طالبة في شعبة (ب) وتـ اختيار شعبة (ب) عشوائياً
لتمثؿ المجموعة التجريبية وشعبة (أ) لتمثؿ المجموعة الضابطة وبعد استبعاد

 )3طالبات أصبح عدد أفراد عينة البحث

الطالبات الراسبات البالغ عددىف (

بصورتيا النيائية (  )66طالبة بواقع (  )34طالبة في شعبة (أ) و( )32في شعبة
(ب)  .ويعود السبب في استبعاد اؿ طالبات الراسبات إلى امتالكيف خبرة سابقة في
المعمومات التي ستدرس خالؿ مدة التجربة  ،والتي قد تؤثر في تحصيؿ اؿ طالبات
وثـ في دقة نتائج التجربة  ،وأبؽى الباحثاف الطالبات في صفوفيف حفاظاً عمى النظاـ
المدرسي والجدوؿ رقـ ( )1يوضح ذلؾ:

جدوؿ رقـ ()1
عدد طالبات عينة البحث قبؿ االستبعاد وبعدهُ
المجموعة

الشعبة

التجريبية

ب

الضابطة

أ

عدد الطالبات قبؿ

عدد الطالبات

عدد الطالبات بعد

االستبعاد
34

الراسبات
2

االستبعاد
32

35

1

34

رابعاً  :إجراءات التكافؤ
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قبؿ الشروع بالتجربة  ،وضماناً لسالمتيا أُجري التكافؤ بيف مجموعتي البحث

لضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج البحث واكتفى الباحثاف بيذا المتغير
ادناه:
 .1درجات االختبار القبمي في المعمومات السابقة في مادة األحياء.
قاـ الباحثاف بإجراء اختبار المعمومات السابقة لمادة العموـ لطالبات الصؼ
( )30فقرة

الثاني المتوسط حيث بمغت عدد فقرات اختبار المعمومات السابقة

اختبارية  ،وقد بمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار (  )23درجة ،
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة (  )16درجة  ،وعند استخداـ االختبار التائي (
 )T- Testلمعرفة داللة الفرؽ في درجات مادة األحياء ظير أف الفرؽ ليس لو
داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05إذ كانت القيمة المحسوبة (  )1.32وىي
أصغر مف القيمة التائية الجدولية البالغة (  )2.000وبدرجة حرية (  )62مما يدؿ
تكاؼ مجموعتي البحث في ىذا المتغير كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ (.)2
عمى ؤ
جدوؿ رقـ ()2
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والتبايف والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
لدرجات مجموعتي البحث في مادة األحياء في االمتحاف النيائي لمفصؿ الدراسي
األوؿ لمصؼ الثاني المتوسط
حجـ

الوسط

االنحراؼ

العينة

الحسابي

المعياري

التجريبية

32

62.273

13.17

الضابطة

34

63.50

12.9

المجموعة

د.ح
64

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

1.32

2.000

مستمزمات البحث
 .1تحديد المادة العممية :
حددت المادة العممية التي ستدرس في إثناء التجربة بالفصوؿ الثالثة األولى مف
كتاب األحياء لمصؼ الثاني المتوسط  2008 ،وىي كاآلتي :
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الفصؿ األوؿ  :خصائص الحياة  ،المجير المركب  ،الخمية وتركيبيا ومحتوياتيا
الفصؿ الثاني  :تصنيؼ الكائنات الحية وتشمؿ ( الرواشح وعالـ البدائيات ) .
الفصؿ الثالث  :عالـ الطميعيات ويشمؿ ( البراميسيوـ واليوغمينا ) .
 .2تحديد األىداف السموكية
تمثؿ األىداؼ السموكية أحدى الخطوات الميمة التي يبدأ بيا المدرس تصميـ
التعميـ الصفي واإلجراءات التي سيتـ عمى وفقيا التعمـ ( توؽ وآخروف ،

،2001

ص ، )69وىي مثؿ نواتج التعمـ التي تترجـ األىداؼ التعميمية العامة إذ إنيا توضح
الجوانب المتعددة لتمؾ األىداؼ ومف خالليا يمكف قياس مدى تحقيؽ تمؾ األىداؼ (
كروالفد  ، 1983 ،ص.)25
صاغ الباحثاف مجموعة مف األىداؼ السموكية لمحتوى الموضوعات المقرر
تدريسيا لطالبات مجموعتي البحث عمى وفؽ األىداؼ
تدريسيا  ،إذ بمغ عدد األىداؼ السموكية

العامة والمفردات المقرر

بصيغتيا األولية (  ) 94ىدفاً سموكياً

توزعت عمى المستويات المعرفية الثالثة لتصنيؼ بموـ ( تذكر  ،فيـ  ،تطبيؽ ) وتـ
عرض األىداؼ التي تـ صياغتيا عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في
التربية وعمـ النفس ( ممحؽ  )2لبياف رأييـ في سالمة صياغتيا ومدى مالءمتيا
لممستويات المعرفية وتغطيتيا لمحتوى الموضوعات  ،وفي ضوء مالحظاتيـ وأرائيـ
حوؿ األىداؼ فقد أجريت التعديالت التي تخص األىداؼ فأصبح عدد األىداؼ

بصيغتيا النيائية (  ) 83ىدفاً سموكيا شممت (  )46تذكر و(  )24فيـ و( )13

تطبيؽ  ،وحصمت عمى نسبة اتفاؽ (.)%80
التريسية
 -إعداد الخطط د

في ضوء محتوى الفصوؿ الثالثة األولى مف كتاب العموـ واإلغراض السموكية تـ

إعداد (  )16خطط تدريسية لكؿ مف ا لمجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مدى الوقت
المقرر لمتجربة في ضوء محتوى الكتاب المقرر واألىداؼ السموكية لممادة

وقد نظمت

الخطط التدريسية التي أعدت لممجموعة التجريبية بحيث تالئـ طريقة االستقصاء الموجو ،
والخطط التدريسية التي نظمت لممجموعة الضابطة بحيث تالئـ الطريقة االعتيادية  ،كما
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تـ عرض الخطط التدريسية عمى مجموعة مف الخبراء مف ذوي االختصاص والخبرة (

ممحؽ  )2لبياف أرائيـ بشأنيا .

سابعاً  :أداة البحث ( االختبار التحصيمي )

لما كاف البحث الحالي يتطمب بناء اختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ طالبات

مجموعتي البحث فقد قاـ الباحثاف بإعداد الخارطة االختبارية بيدؼ توزيع فقرات االختبار

التحصيمي عمى مختمؼ أجزاء المادة العممية وعمى جميع اإلغراض السموكية بصورة

متجانسة حيث احتوت عمى الفصوؿ وشممت فقرات االختبار بصيغتو األولية عمى ()32

فقرة حيث اعتمدت الباحثاف االختبارات الموضوعية ( االختيار مف متعدد والخطأ

والصواب واكماؿ الفراغات ) وتتصؼ االختبارات الموضوعية بأنيا أكثر شيوعاً وثباتاً
واقتصاداً في الوقت (ميخائيؿ  :1997 ،ص.) 35

وتـ عرض االختبار التحصيمي عمى مجموعة مف الخبراء في طرائؽ تدريس العموـ
وطرائؽ التدريس العامة (ممحؽ  )2وحصمت فقر ِ
اتو عمى نسبة اتفاؽ  %75وبذلؾ تبدو

فقرات االختبار صادقة لما تقيسوُ .
إعداد جدول المواصفات

لكي يكوف االختبار صادقاً وعمى قدر كبير مف الشموؿ والتمثيؿ الجيد لممحتوى

المقرر البد مف إعداد جدوؿ مواصفات االختبار ( الصادؽ  : 2001 ،ص. )238لذلؾ
أعد الباحثاف خارطة اختبارية شممت الفصوؿ الثالثة مف الكتاب المقرر تدريسو لطمبة

الصؼ الثاني المتوسط واألىداؼ السموكية لممستويات الثالثة مف المجاؿ المعرفي

لتصنيؼ بموـ وحدد عدد الفقرات االختيارية ب ػ( )32فقرة اختبارية موزعة عمى حقوؿ
الخارطة االختيارية وىي كاآلتي :

عدد
الساعات

المحتوى

جدوؿ المواصفات

نسبة
المحتوى

المستويات الثالثة لبموـ

تذكر %55.42فيـ %28.91
تطبيؽ%15.66

المجموع

4

الفصؿ األوؿ

%25

4

2

1

7

5

الفصؿ

%32

6

3

2

11
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%43

8

2

4

14

اؿثالث

16

المجموع
%100

18

5

9

32

العينة االستطالعية

طبؽ االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية مؤلفة مف (  )30طالبة مف

طالبات مدرسة فاطمة لمبنات يوـ  2008/12/12لمتأكد مف وضوح الفقرات وفيـ
الطالبات لو وتقدير الوقت الالزـ لإلجابة عمى فقر ِ
اتو حيث تراوح ما بيف ( )50-45
دقيقة  .وتـ إيجاد مستوى الصعوبة لفقرات االختبار التحصيمي حيث تراوحت ما بيف
( )0.61-0.33إذ تعتبر فقرات االختبار جيدة الف الفقرة تعد جيدة إذا كاف معامؿ
صعوبتيا يتراوح بيف ( ( )0.80-0.30احمد سميماف  ، 1985ص . )129كما تـ
إيجاد القوة التمييزية لفقرات االختبار التحصيمي حيث تراوحت ما بيف (

-0.22

 )0.54وىذا يعني إف فقرات االختبار تميز بيف المجموعتيف العميا والدنيا .
ثبات االختبار :
تـ إعادة االختبار بعد مرور أسبوع عمى التطبيؽ األوؿ في يوـ
 2008/12/19ـ  ،وحسب الثبات عف طريؽ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف حيث
بمغ (  )0.81وتـ تصحيحو بمعادلة سبيرماف حيث بمغ (  )%85وىو معامؿ ثبات
جيد ليذا النوع مف االختبارات .
تطبيق االختبار عمى مجموعتي البحث
بعد إف أنيت الباحثاف مف اإلجراءات واإلحصاءات

لألختبار وفقراتو أصبح

االختبار جاى اًز بصيغتو النيائية مؤلفاً مف (  )32فقرة طبقت الباحثاف االختبار عمى
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عينة البحث في مدرسة العدنانية لمبنات في يوـ

 ، 2008/12/23وقد أشرفت

الباحثاف عمى أجراء االختبار وبمساعدة بعض المدرسات .
تصحيح اإلجابات
صحح الباحثاف أوراؽ اإلجابات عمى وفؽ شروط التصحيح آالتية :
 .1الدرجة الؾؿية لالختبار ىي ( )32درجة بواقع درجة واحدة لكؿ فقرة اختباريو
 .2تعطى درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة  ،وصف اًر لإلجابة غير الصحيحة  ،وقد
عوممت الفقرات التي وضعت ليا أكثر مف اختيار والمتروكة معاممة اإلجابة غير

الصحيحة في جميع األسئمة  .وبعد تصحيح اإلجابات تراوحت الدرجات بيف ( )32
بوصفيا درجة عميا و( )16درجة بوصفيا أوطأ درجة .
 الوسائل اإلحصائية . 1االختبار التائي ( ) T-Test
س – 1س2
ت=
ع1

2

+

ع2

2

 /ن

–1

( البياتي  : 1977 ،ص ) 260
. 2معامؿ الصعوبة .
ص=ـ/ؾ
( الزوبعي  ، 1981 ،ص ) 75
 . 3معامؿ تمييز الفقرة .
عدد اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا  -عدد اإلجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا
م.ت=
عدد إفراد إحدى المجموعتين

( أبو لبدة  ، 1979 ،ص ) 340
 . 4معامؿ ارتباط بيرسوف
ن مج س ص – ( مج س ) ( مج ص )
ر=

2

( البياتي  ، 1985 ،ص .) 193
2

[ ن مج س ( – 2مج س ) ] [ ن مج ص ( – 2مج ص ) ]
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الفصـــل الرابع
عرض النتائج وتفسيرىا
أوالً  :نتيجة االختبار التحصيمي .

يتضح مف نتيجة االختبار التحصيمي إف متوسط درجات طالبات المجموعة

التجريبية (  )68.58واالنحراؼ المعياري (  )9.980وبمغ متوسط درجات طالبات
المجموعة الضابطة (  )63.75واالنحراؼ المعياري (  )8.931وبعد استخداـ
االختبار التائي

 T-Testلعينتيف مستقمتيف وجد إف القيمة التائية المحسوبة

( )2.490عند مستوى داللة (  )0.05ودرجة حرية(  )64وىي اكبر مف القيمة
التائية الجدولية البالغة (  )2.000وىذا يدؿ عمى إف الفرؽ ذو داللة إحصائية تدؿ
عمى تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية التي تُدرس باستخداـ طريقة االستقصاء
الموجو عمى طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس باستخداـ الطريقة االعتيادية .
وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى انو " ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة (

 )0.05بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة

التجريبية التي تدرس باستخداـ طريقة االستقصاء الموجو ومتوسط درجات طالبات
المجموعة الضابطة التي تدرس باستخداـ الطريقة االعتيادية في التحصيؿ " والجدوؿ
التالي يوضح ذلؾ :
جدوؿ رقـ ()3
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المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة لدرجات طالبات
مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي
المجموع
ة

عدد
الطالبا
ت

التجريبية

32

الضابطة

34

المتوس
ط
الحساب
ي
68.5
8
63.7
5

القيمة التائية

االنح ار

د.

ؼ
المعياري

ح

المحسو
بة

9.980
2.490 64
8.931

الداللة

الجدوؿ اإلحصائ
ية
2.00
0

ية

دالة
إحصائيا

تفسير النتائج
يمكف تفسير تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسف باستخداـ طريقة
االستقصاء الموجو عمى طالبات المجموعة الضابطة في التحصيؿ عمى النحو االتي
:
 .1فاعمية ىذه الطريقة إذ اتضح أنيا ساىمت بتعميـ طالبات المجموعة التجريبية
لممفاىيـ الخاصة بمادة األحياء كما ساىمت برفع مستوى التحصيؿ الدراسي والعممي
لدييف وذلؾ مف خالؿ خطوات الطريقة وما تستخدـ فييا مف أنشطة تعميمية بدليؿ
ارتفاع درجاتيـ في اختبار التحصيؿ وتفوقيف عمى طالبات المجموعة الضابطة .
 .2كما جعؿ الطالبات أكثر استعداداً لتمقي المعمومات الخاصة بالمفاىيـ العممية .
 .3إضافة إلى إف التدريس باستخداـ طريقة االستقصاء الموجو قد جعؿ الطالبة
محور عممية التعمـ .
الفصــــل الخامس
االستنتاجات
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 .1فاعمية استخداـ طريقة االستقصاء الموجو في عممية تدريس مادة العموـ لطالبات
الصؼ الثاني المتوسط أي إنيا أسيمت في رفع مستوى التحصيؿ .
 .2إف استخداـ ىذه الطريقة يجعؿ الطالبة نشيطة وفعالة طواؿ وقت الدرس  ،فالدور
اإليجابي الذي تقوـ بو الطالبة في التفكير يعطييا مسؤولية التركيز والتذكر والفيـ
لما تتعممو وتذكره وتدفعيف إلى المثابرة .

ِ
لكونيا تساعد
 .3تأكيد الدراستيف السابقتيف عمى استخداـ طريقة االستقصاء الموجو
عمى إبقاء المعمومات والمفاىيـ في ذىف الطالبة ويشد انتباىيا ويوسع قدراتيا العقمية
باستخداـ ىذه الطريقة .

التوصيات
 . 1إدخاؿ طريقة االستقصاء الموجو ضمف مناىج طرائؽ التدريس في الكميات التربوية
لتدريسيا في المراحؿ المتوسطة .

 . 2تدريب مدرسي األحياء عمى كيفية استخداـ خطوات طريقة االستقصاء الموجو في
التدريس

المقترحات

 . 1إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى الذكور .
 .3دراسة اتجاىات مدرسي األحياء نحو استخداـ طريقة االستقصاء الموجو في مادة
األحياء العامة ولمراحؿ دراسية مختمفة.

Abstract
The study aimed at knowing the effect of using the
directed – exploration method in the achievement of the
second – year
( intermediate stage ) female
students in biology .
The sample of the research consists of (66) female
students , (32) out of which are in the experimental group
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and (34) are in the control group . the researcher has
matched the two groups , and the experimental design of
the partial control has been used .
The researcher has constructed an achievement test
of which it’s validity and reliability has been verified . the
test reliability is (0.81) .
The data has been analyzed statistically using T-Test
for tow – independent samples and Pearson correlation
formula .
The results indicated that the performance of
 students who have been taught by using directedexploration method is better than those who have taught
by using the traditional method .
The researcher recommended to use this method in
teaching biology .
المصادر
 .1أبو جادو  ،صالح محمد عمي  :عمـ النفس التربوي  ،ط

 ، 2دار المسيرة

لمطباعة والنشر  ،عماف .2000 ،
 .2أبو الكشؾ  ،محمد نايؼ  :الدور الجديد لممعمـ العربي في مواجية التحديات
في القرف الحالي  ،ممحقات بحوث المؤتمر الفكري السابع التحاد التربوييف العرب ،
بغداد ( 8-5شباط ) . 2000 ،
 .3أبو النيؿ  ،محمود السيد

 :اإلحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي  ،ط ، 4

مكتبة الخانجي  ،القاىرة .1984 ،
 .4ألعبيدي  ،ثائر سمماف  : :اثر استخداـ طريقة االستقصاء الموجو في اكتساب
المفاىيـ العممية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ العامة  ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة ديالى  /كمية التربية األساسية .2005 ،
 .5البياتي  ،عبد الجبار توفيؽ وزكريا اثناسيوس  :اإلحصاء الوصفي
واالستداللي في التربية وعمـ النفس  ،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية  ،بغداد ،
. 1977
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 .6أبو لبدة  ،سبع محمد  :مبادئ القياس النفسي والتقييـ التربوي لمطالب الجامعي
والمعمـ العربي ،ط ،1جمعية عماؿ المطابع التعاونية  ،عماف . 1979 ،
 .7توؽ  ،محيي الديف وآخروف  :أسس عمـ النفس التربوي  ،ط  ، 1دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع  ،عماف .2001 ،
 .8الحيمة  ،محمد محمود :

 ،دار المسيرة ،

تصميـ وانتاج الوسائؿ التعميمية

عماف . 2000،
 .9الحيمة  ،محمد محمود  :التصميـ التعميمي  ،نظرية وممارسة

 ،ط ، 1دار

المسيرة لمطباعة والنشر .1999 ،
 . 10الحيمة  ،محمد محمود  :ميارات التدريس الصفي  ،ط ، 3دار المسيرة لمطباعة
والنشر .2009 ،
 . 11الخميمي  ،يوسؼ  .التحصيؿ الدراسي لدى طمبة التعميـ
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 . 12الخوالدة  ،محمد محمود وآخروف  :طرؽ التدريس العامة  ،ط ،1مطبعة و ازرة
التعميـ العالي .1997 ،
 . 13داود  ،عزيز حنا وأنور حسيف عبد الرحمف  :مناىج البحث التربوي  ،بغداد ،
دار الحكمة لمطباعة والنشر .1990 ،
 . 14الدبسي  ،احمد عصاـ وصالح سعيد الشيابي  :طرائؽ تدريس العموـ الطبيعية
 ،جامعة دمشؽ . 2003 ،
 . 15الزوبعي  ،عبد الجميؿ وآخروف  :االختبارات والمقاييس النفسية  ،و ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي  ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ . 1981 ،
 . 16زيتوف  ،عايش محمود

 :أساليب تدريس العموـ

 ،ط ، 1العدد  ، 4دار

الشروؽ لمنشر والتوزيع  ،األردف . 2001 ،
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االجتماعية والتربية .
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ممحق ()1

أنموذج لخطة تدريسية وفق طريقة االستقصاء الموجو لممجموعة التجريبية
اليوـ والتأريخ /

المادة  /عمـ األحياء

الصؼ  /الثاني المتوسط

الموضوع  /عالـ البدائيات

( البكتيريا وفوائدىا ) .
الشعبة  /ب
أوال  :األىداف السموكية  /جعؿ الطالبة قادرة عمى أف -:
 .1تعرؼ البكتيريا .

 .2تعدد أشكاؿ البكتيريا .

 .3تذكر كيؼ تتكاثر البكتيريا .

 .4توضح فائدة البكتيريا بالنسبة لإلنساف .
 .5تشرح مضار البكتيريا .

 .6تصمـ نشرة أو لوحة جدارية توضح فييا الفيروسات واألمراض التي تسببيا .
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ثانياً  :الوسائل التعميمية :

 .1السبورة والطباشير األبيض والمموف لرسـ أنواع البكتيريا وتمييز إشكاليا
ولكتابة الممخص عمى السبورة
 .2بعض الرسوـ التوضيحية .

خطــــوات الدرس  ) 40 ( /دقيقة
أوالً  /التمييد ( المقدمة )

( المدة خمس دقائق )

تعرفنا في الدرس السابؽ عمى موضوع الرواشح التي ىي عبارة عف دقائؽ صغيرة ال
يمكف مشاىدتيا إال بالمجير وذلؾ لصغر حجميا  ،واف الرواشح مادة نووية محاطة
بطبقة واقية مف البروتيف وتختمؼ عف بعضيا مف ناحية التركيب الكيميائي والشكؿ
والحجـ .
وتعرفنا عمى مرض االيدز الذي يعتبر مرض خطير يدمر جياز المناعة لدى
اإلنساف وكيفية انتقالو إلى اإلنساف الوقاية منو  .وسنأخذ في الدرس الحالي موضوع
البكتيريا الذي يعتبر مف عالـ البدائيات وقد سمي بعالـ البدائيات ؟
ثانياً  /العـــرض

( المدة ثالثون دقيقة ) .

سيتـ في ىذه الخطوة عرض الدرس بالخطوة االستقصائية والتي تتضمف خطواتيا
المتسمسمة وعمى النحو اآلتي :
الشعور بالمشكمة :
مف خالؿ معرفتنا لصفات عالـ البدائيات ومنيا البكتيريا التي نسمع عنيا في حياتنا
اليومية سواء تمؾ المسببة لألمراض مثؿ مرض السؿ والكزاز أو تمؾ المسببة لمتخمر
.
المعممة  :إذف لماذا سمي بعالـ البدائيات ؟
الطالبة  :ألنيا ال تحتوي عمى نواة محددة وانما توجد المادة النووية منحمة في
السايتوبالزـ .
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المدرسة  :أحسنت  ،وما ىي صفاتيا العامة ؟
ُ

إحدى الطالبات  :تعتبر كائنات حية مجيريو يتكوف جسميا مف خمية واحدة .

طالبة أخرى  :تكاثرىا بالطرؽ الالجنسية كاالنشطار والتقطع والتبرعـ وتكويف االبواغ
ومف أمثمتيا البكتيريا إضافة إلى الفقرة التي ذكرتيا زميمتي في بداية الدرس .
تحديد بالمشكمة :
ولكي تكوف المشكمة بالنسبة لمطالبة مثارة لمبحث والتقصي .
ويمكف صياغة السؤاؿ بالشكؿ التالي  :لمبكتيريا فوائد كثيرة بالنسبة لإلنساف
برأيكف ماىي فوائد البكتيريا وكيؼ تستدليف عمييا ؟
صياغة الفرضيات :
 .1ربما أىميتيا في التخمر أو التفسخ العضوي .
 .2قد تكوف موجودة في ا تالؼ المواد الغذائية .
 .3ربما توجد أىميتيا في بعض أنواع التعفف البكتيري الذي يصيب بعض الفواكو
والخض اروات .
فحص الفرضيات :
يتـ تقديـ بعض الدالئؿ إلثبات صحة إحدى الفرضيات واسقاط بقية الفرضيات
الخاطئة مف خالؿ إجراء التجارب العممية :
المدرسة  :تستطيع البكتيريا إف تتكاثر بواسطة االنشطار البسيط عند توفر الظروؼ
ُ
المالئمة وذلؾ باف تزداد خاليا البكتريا طوال وتتخصر في الوسط ثـ تنقسـ إلى
خميتيف بعد عشر ساعات وأكثر  .ولمبكتريا فوائد عديدة لإلنساف لنتقصى معا عف
فوائدىا  ،عمى سبيؿ المثاؿ إذا تركنا الحميب معرضاً لميواء في غرفة دافئة أو حارة
عدة ساعات يصبح حامضي الطعـ الحظوا ىذا النموذج ( جمب لبف متخمر مف
المدرسة ) دليؿ عمى عممية التخمر ويمكنكـ إجراء ىذه التجربة في البيت مف
قبؿ ُ

599

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

خالؿ وضع قميؿ مف الحميب في إناء داخؿ غرفة ستالحظف إف الحميب أصبح
طعمو حامضي ويمكنكـ تذوؽ طعمو قبؿ وبعد التخمر لتتأكدوا مف إف التخمر قد
حصؿ بالفعؿ .
المدرسة  :ىؿ تستطيعوف إف تفسروف سبب ذلؾ ؟
ُ

إحدى الطالبات  :نعـ يعزى الطعـ الحامضي إلى تكوف الطعـ المبني في الحميب

حيث تخمر الحميب بسبب تحوؿ معظـ سكر الحميب إلى حامض نتيجة النشاط
الحيوي لبعض أنواع البكتيريا .
المدرسة  :الحظتوا عممية التخمر التي حصمت لمحميب وىناؾ فائدة أخرى تقوـ بيا
ُ
البكتيريا الحظوا بعض ىذه الحشرات الميتة قد أخذت أجساميا بالتفسخ بعد فترة مف
الوقت  ..ما سبب ذلؾ ؟
إحدى الطالبات  :وذلؾ بفعؿ البكتريا إذ تحولت ىذه الكائنات سواء كانت نباتية أو
حيوانية مف مواد معقدة إلى مواد بسيطة وتفيد ىذه المواد الناتجة عف التفسخ في
خصوبة التربة .
المدرسة  :الحظتـ أىمية البكتريا بالنسبة لمتربة مف التفسخ العضوي لمنباتات
ُ
والحيوانات جربوا ذلؾ في البيت مف خالؿ جمب عدد مف الحشرات الميتة والحظوا
كيؼ بعد فترة زمنية تتفسخ أجساميا  ،كذلؾ بالنسبة إلى اوراؽ األشجار الميتة كيؼ
تتفسخ وتتحوؿ إلى مواد بسيطة .
المدرسة  :وىناؾ أىمية ثالثة بالنسبة لمتربة؟
ُ

إحدى الطالبات  :توجد في التربة الزراعية نوع مف أنواع البكتريا تستطيع إف تأخذ
النتروجيف الحر مف اليواء الجوي وتحولو إلى مركبات نتروجينية تستفيد منيا في

تكاثرىا وبناء أجساميا وتزيد مف خصوبة التربة  ،وتسمى ىذا النوع ببكتريا المثبتة
لمنتروجيف .
رغـ كؿ الفوائد التي ذكرت لمبكتيريا فاف ليا فوائد أخرى
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الطالبة  :نعـ لمبكتريا فوائد أخرى ىي استعماليا في الصناعة في تحضير المعادف
واألغذية البروتينية مف المواد العضوية األخرى .
المدرسة  :رغـ الفوائد التي ذكرت لمبكتريا فاف ليا مضار ويجب تجنبيا مف قبؿ
ُ
اإلنساف  .برأيكـ ما ىي مضار البكتريا رغـ الفوائد التي الحظتوىا مف خالؿ
التجارب التي استنتجتوا بيا فوائد البكتريا .
إحدى الطالبات  :تتمؼ المواد الغذائية المتروكة والمخزونة في ظروؼ غير مالئمة
وىذا ما نالحظو أحيانا عندما نخزف مادة غذائية داخؿ قدر مثال ونتركو فترة مف
الزمف نالحظ إف المادة الغذائية قد تمفت وال يمكف تناوليا ألنيا قد تسبب التسمـ
الغذائي وىذا ما نالحظو أيضا طعاـ الباعة المتجوليف الذي يسبب تسمـ غذائي
لبعض األشخاص .
المدرسة  :أحسنت وىناؾ نوع مف البكتريا تسبب إمراضا لإلنساف مثؿ مرض السؿ
ُ
والتيفوئيد وااللتياب المعوي .إضافة إلى أنيا تسبب إمراضا لمحيوانات مثؿ مرض
السؿ البقري .
الطالبة  :مف خالؿ مالحظتنا لبعض النباتات نالحظ إف بعضا منيا توجد عميو
التبقع البكتيري وىذا ما تصيب النباتات وتسبب بعض أنواع التعفف البكتيري .
التوصل إلى القرار :
المدرسة بكتابة ما تـ التوصؿ إليو عمى السبورة وكاالتي :
تقوـ ُ

 -إف لمبكتريا فوائد عديدة لإلنساف منيا التخمر ( إذ إننا ال نستطيع إف تناوؿ لبنا ما

لـ يحصؿ التخمر بالنسبة لمحميب وفي ىذا نعمة مف اهلل تعالى إذ لوال وجود البكتريا
المخمرة لمحميب ما أصبح لبنا ) إضافة إلى التفسخ العضوي الذي تـ شرحو.
الخالصة واالستنتاج  ( /المدة خمس دقائق )
المدرسة ممخصاً سريعاً عما شرحتو الطالبات ،
في نياية الدرس تذكر ُ
واإلشارة إلى قدرة الباري عز وجؿ في خمقو لمكائنات الحية  ،واإلشادة بدور العمماء
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الذيف أسيموا في ىذا المجاؿ  ،وكتابتو عمى السبورة وتوجيو بعض األسئمة في نياية
الدرس لمعرفة مدى استيعاب الطالبات لموضوع الدرس .

التقويـــــم /
توجيو عدد مف األسئمة  ،لمعرفة مدى فيـ الطالبات لموضوع الدرس وىي
كاآلتي :
 .1ما المقصود بالبكتيريا .
 .2ما أنواع البكتريا .
 .3ما أشكاؿ البكتريا .
 .4كيؼ تتكاثر البكتريا .
 .5ما فوائد البكتريا ومضارىا .
 .6كيؼ تحدث عممية التخمر .
الواجب البيتــــي /
تحضير موضوع الدرس القادـ ( عالـ الطميعيات ) وحؿ أسئمة المناقشة  .إضافة
إلى تطبيؽ التجارب عف التخمر في البيت ومالحظتيا .
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(ممحق )2
أ.ـ.د .إحساف عميوي

قياس وتقويـ

أ.ـ .د .فاطمة عبد

طرائؽ تدريس

األمير

أحياء

أ.ـ.د .يوسؼ فالح

طرائؽ تدريس عموـ

د.سممى مجيد حميد

قياس وتقويـ

د .نجمة محمود الربيعي

جامعة بغداد  /تربية ابف الييثـ
جامعة بغداد  /تربية ابف الييثـ
الجامعة المستنصرية  /التربية
األساسية
جامعة ديالى  /كمية التربية

طرائؽ تدريس

معيد إعداد المعممات  /ديالى

العموـ
أسماء الخبراء
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ممحق ()3

فقرات االختبار التحصيمي
س /1اكمؿ الفراغات التالية :
 .1الحركة ىي . ..............................................
 .2يتركب المجير مف ................و  ................و  .................و
 .................و . .............
 .3الشكؿ الذي امامؾ يمثؿ خمية حيوانية نموذجية والسيـ يشير إلى
........................
 .4الرواشح ىي
. .................................................................
 .5سبب تحوؿ معظـ سكر الحميب إلى حامض يعود إلى
. ..........................
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 .6تعتبر ظاىرة التكيس في اليوغمينا ظاىرة وقائية وتكاثرية في آف واحد بسبب
. ...........................
 .7الفرؽ بيف اليوغمينا والبراميسيوـ ىو . .......................................
 .8التكاثر ىو . ..............................................................
 .9يتألؼ بروتوبالزـ الخمية مف جزئيف ىما  ..............................و
. .............................
 . 10مف الفروقات الموجودة بيف الخمية الحيوانية والنباتية ىي ...........
و ................و. ...............
 . 11تتكاثر البكتريا عف طريؽ . ................................
 . 12توجد في مقدمة اليوغمينا بقعة ممونة حمراء حساسة لمضوء تسمى
. .................
 . 13تتكاثر اليوغمينا بطريقة االنشطار الثنائي الطولي البسيط وضحيا بالرسـ
. .............................
 . 14مف مضار البكتريا ...........................
و...........................و. ...........................
س / 2اجب عف العبارات التالية يصح أو خطأ :
 .1الجسـ المركزي ىو جياز إفرازي يختمؼ في الشكؿ والحجـ مف خمية ألخرى
وتقع قرب النواة وتكوف بشكؿ طبقات ألكياس محاطة بأغشية ممساء وتكثر في
الخاليا اإلف ارزية كالبنكرياس .
 .2تتحرؾ اليوغمينا بوساطة السوط بينما يتحرؾ البراميسيوـ بوساطة األىداب .
 .3مف صفات عالـ البدائيات أنيا ال تحتوي عمى نواة محددة وانما توجد المادة
النووية منحمة في السايتوبالزـ.
 .4في البراميسيوـ نواتاف أحداىما صغيرة واألخرى كبيرة .
 .5الشكؿ الذي امامؾ يمثؿ شكؿ البراميسيوـ والسيـ يشير إلى فجوة غذائية .
 .6تسمى البكتريا المولبية بيذا االسـ الف شكميا يشبو العصا القصيرة .
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 .7ينتشر مرض االيدز مف شخص آلخر عف طريؽ السعاؿ .
 .8الشكؿ الذي امامؾ يمثؿ تركيب البكتريا.

 .9تتشابو اليوغمينا مع البراميسيوـ في أنيا تتواجد في المياه الراكدة .
 . 10تتكاثر اليوغمينا بطريقة االنشطار الثنائي العرضي البسيط .
س / 3اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف العبارات التالية :
 .1يتحرؾ البراميسيوـ سابحاً في الماء بواسطة :
االسواط

األىداب واالسواط

األىداب

 .2تمجأ اليوغمينا إلى اليدوء وفقداف السوط في ظروؼ غير مالئمة بحيث تتكيس
ثـ تنقسـ
خارج الكيس

داخؿ الكيس

ال تتكيس

 .3مف فوائد البكتريا
تمؼ المواد الغذائية

التبقع البكتيري

التخمر
 .4تبدأ النواة الصغيرة لمبراميسيوـ باالنقساـ مكونة
ثالثة نواة

نواة واحدة

نواتيف

 .5الطميعيات كائنات حية يتكوف جسـ الفرد فييا مف
خميتيف

ثالث خاليا خمية واحدة

 .6الشكؿ الذي امامؾ يمثؿ المظير العاـ لميوغمينا والسيـ يشير إلى
البمعوـ

المخزف

البقعة العينية

 .7يمكف الحصوؿ عمى اليوغمينا بفحص قطرة مف المياه الراكدة التي تكثر فييا
فضالت اإلنساف فضالت الحيوانات والمواد العضوية المتفسخة
فضالت النباتات والحيوانات
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 .8كائف حي ميدب وحيد الخمية بيضوي الشكؿ نيايتو األمامية مستديرة والخمفية
مدببة ىو
اليوغمينا

البراميسيوـ

البكتريا
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