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 ملخص البحث:

هدف البحث التعرف على )أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في 

تحصيل طالب الصف األول المتوسط في مادة األحياء( لذا افترض الباحث الفرضية 

 الصفرية اآلتية:

( بين متوسط درجات 05.0ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

الطالب الذين درسوا مادة األحياء باستخدام استراتيجية البيت الدائري وبين متوسط 

 رسوا مادة األحياء بالطريقة التقليدية.درجات الطالب الذين د

( طالباً من طالب الصف األول المتوسط , وتم اختيارهم 26تكونت عينة البحث من )

عشوائياً من ثانوية طرفة بن العبد, التابعة لمديرية تربية ديالى , وقسمت هذه العينة 

( طالباً درسوا مادة األحياء باستعمال 33عشوائياً على مجموعتين ,األولى تجريبية )

ري(, وكانت شعبة )أ( ,أما شعبة )ب( فهي المجموعة )استراتيجية البيت الدائ

( طالباً درسوا بالطريقة التقليدية, وعند جمع البيانات وتصحيحها 33الضابطة )

(  t.testوتحليلها احصائياً باستعمال الوسائل االحصائية منها:   )االختبار التائي ) 

علية البدائل الخاطئة معامل الصعوبة والقوة التمييزية و فا, ولعينتين مستقلتين 

( وأظهرت النتائج تفوق طالب ومعامل االرتباط بيرسونللفقرات الموضوعية , 

المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية البيت الدائري على طالب المجموعة 

 الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية.
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The Impact of Using Roundhouse Diagram Strategy on the 

Achievements of First Intermediate School Students in 

Biology 

 

Asst. Instructor. Qahtan Adnan Mohammed 

Asst. Instructor.Mohammad Qasim Mohammed 

Abstract : 
         The aim of identifying (The Impact of Using Roundhouse 

Diagram Strategy on the Achievements of First Intermediate 

School Students in Biology). So the researcher hypothesizes the 

following null hypothesis: 

 There are no statistically significant differences at the level 

of (0.5) between the mean scores of the students who have 

studied biology by using the Roundhouse Diagram Strategy and 

the mean scores of the students who have studied biology by 

using the traditional way. 

         The sample of the study consisted of (67) students from 

the First intermediate school students were randomly selected 

from Tarafa ibn Al-Abid, high school which is governed by the 

Directorate  General of Education in Diyala. The sample is 

randomly  divided on two groups, the first group is experimental 

group which consisted of (33) students who have studied 

biology by using (Roundhouse Diagram Strategy) , this group is 

represented by section (A), whereas section (B) is represented 

by the control group which consisted of (34) students who have 

studied in the traditional way. The data is collected and analyzed 

statistically by using the (statistical tools) and the results showed 

the superiority of the experimental group on the control group. 

 

 

 الفصل األول

 أوالً: مشكلة البحث

علىىى الىىرنم مىىن التطىىور العلمىىي والتكنولىىوجي مىىا يىىزال هنىىا  انخفىىاض فىىي مسىىتوى 

في مادة مبادئ االحياء مىن المشىكالت الرئيسىة التىي يعىاني  تحصيل المفاهيم االحيائية

 منها المتعلم في المدارس المتوسطة.

أظهىىرت الكثيىىر مىىن الدراسىىات وجىىود تىىدن فىىي مسىىتوى تحصىىيل المفىىاهيم ا حيائيىىة  

(,وقد تفاوتت اآلراء في أسباب الضعف فمنهم من رآها في طبيعىة 6100)الكرعاوي,
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اليب الطرائق التقليديىة فىي التىدريذ إذ يقتصىر فىي دور المادة ومنهم من ردها الى أس

المدرس على نقل الحقائق والمعلومات للطالب فقط. فضالً عن قلة الوقت المخصى  

لتىىدريذ هىىذه المىىادة المتمثلىىة بىىس)حصتين( اسىىبوعياً ممىىا ال يسىىمح للمىىدرس مراعىىاة 

 الفروق الفردية.

المالكىىات التدريسىىية  وكىىذلض ضىىعف ارتبىىاط المىىادة بحاجىىات الطىىالب وضىىعف بعىى 

واعتمادهىىا علىىى الملخصىىات المتىىوافرة فىىي المكتبىىات واالسىىواق مىىن دون الت كىىد مىىن 

مصدرها العلمي وتركيزهىا علىى تزويىد المىتعلم أكبىر كميىة مىن المعلومىات والمفىاهيم 

وهىىذا حمىىل المىىتعلم االعتمىىاد علىىى الحفىىن األمىىم مىىن دون فهىىم وهىىذا أدى إلىىى  وال 

معوبة استرجاعها عنىد الحاجىة إليهىا ممىا يىلدي الىى انخفىاض المعلومات ونسيانها و

( ودراسىة 6100مستوى تحصيل المفاهيم االحيائية وهذا ما اكدتى  دراسىة )المفرجىي,

( على ان هنا  ضعفاً واضحاً في تحصيل المفاهيم االحيائيىة لطلبىة 6100)العمشاني,

 الصف األول المتوسط في مادة مبادئ االحياء.

احثىىان تجريىىب اسىىلوباً جديىىداً لىىدعم طريقىىة التىىدريذ , وذلىىض بتوظيىىف لىىذا ارتىى ى الب

استراتيجية البيت الدائري وبيان أثره فىي تحصىيل طىالب الصىف األول المتوسىط فىي 

 مادة األحياء.

 

 ثانياً: أهمية البحث

 البحىث علىى المفكىرين والتربىويين ومتنوعة, فرضىت كثيرة تغيرات اليوم عالم يشهد

ف مىبحت مىفة التغيىر هىذه التغيىرات,  مثىل مىع للتعامىل لوسىائلوا أفضىل السىبل عىن

 اليوم من السمات الرئيسة التي تلثر في حياة ا نسان المعامر.

 (63: 6116)الزعانين ,                                                                        

الخىىاا الىىذي يلديىى  فىىي الحيىىاة وينحىىا  علىىم األحيىىاء مىىن بىىين العلىىوم األخىىرى بىىدوره 

والتربية المعامرة فهىو يعمىل علىى تنميىة القىدرات والمهىارات العلميىة وأمىبح علمىاً 

 تجريبياً يسعى إلى إكساب المتعلمين المهارات التي تناسب المستويات العليا.

( ,وبمىىا ان التربيىىة عمليىىة مخطىىط لهىىا تهىىدف الىىى أحىىدا  6:6113)الدبسىىي ومىىالح,

( ولعل معلىم 031:6111ة في سلو  المتعلم وتفكيره ووجدان  ) يتون,تغيرات ايجابي

العلوم المفتاح الىرئيذ لتحقيىق تلىض التغيىرات التىي البىد مىن اتبىاظ خطىة من مىة يمثىل 

المنهج أحد جوانبهىا إذ يمثىل المىنهج الحىديث مخططىاً تربويىاً يتضىمن عنامىر مكونىة 

تقىويم مىدى تحقىق ذلىض كلى  من أهداف ومحتىوى وخبىرات تعليميىة وطرائىق تىدريذ و

 (  11:6100لدي  )الحريري,

إلى الحاجة الماسة في استعمال أجود الطرائق واالستراتيجيات  (6113وأشار)الحيلة 

التعليمية التىي تىلدي الىى تحقيىق األهىداف والغايىات التعليميىة فىي أقصىر وقىت ممكىن 

لمجتمىع والمدرسىة وأقل جهد, والتي نواج  بواسطتها التغير السريع الذي يحىد  فىي ا

, والنتىائج التعليميىة مثىل ادرا  المفىاهيم الماديىىة والمحسوسىة والمفىاهيم المجىردة هىىي 

( واالسىتراتيجية هىي مجموعىة 36:6113نتائج تعليمية مرنوب في تحقيقها.) الحيلة,

تحركات المدرس داخل الصف التي تحد  بشكل منت م ومتسلسىل تهىدف إلىى تحقيىق 
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معىىدة مسىىبقاً, أي ان المىىدرس يسىىير وفقىىاً ألسىىلوب  الخىىاا فىىي األهىىداف التدريسىىية ال

 (031:0111التدريذ )سليمان,

ومن هىذه االسىتراتيجيات مىا يعىرف )باسىتراتيجية البيىت الىدائري(, إذ قىد تسىاعد هىذه 

االسىىتراتيجية علىىى تىىوفير بيئىىة تعليميىىة تبعىىث علىىى التفكيىىر, ومسىىاعدة المىىتعلم ليكىىون 

وتن يمها ومتابعتهىا وتقويمهىا فىي أثنىاء عمليىة الىتعلم, وقىد  ايجابياً في جمع المعلومات

يساعد أيضاً على  يادة قدرة المتعلم علىى التفكيىر بطريقىة أفضىل, وتنميىة االتجاهىات 

 (61:6111االيجابية نحو المواد)المزروظ,

(, ان لهذه االستراتيجية أهمية للمتعلم أيضاً فقد Ward&Lee,18:2006وأوضح )

تساعده على ربط المعلومات التي يستخلصها من الموضوظ الدراسي بعضها مع 

بع , كذلض تساعده في بناء قاعدة معرفية ملبة وتشجع المتعلم على الثقة بنفس , 

معبة كذلض تنمي عنده االبداظ والتفكير وتسهل المعلومات إذ تحولها من كونها 

 معقدة إلى معلومات واضحة وبشكل أسهل. 

 Concept( ان الرسىوم التخطيطيىة الدائريىة للمفهىوم )wandersee 1987ويىرى)

diagram circle تزودنا بطبيعة فهم الطلبة لموضوظ معىين , إذ يطلىب مىن الطلبىة )

تصميم خريطة عن موضوظ ما ممىا يجعلهىم يبىدءون بالتخيىل والتفكيىر التى ملي بجديىة 

 (  2:6113نشطين خاليا ذاكرتهم,)أبو دالخ,م

تنىىاظر البنيىىة  والرسىىم التخطيطىىي الىىدائري للمفهىىوم هىىو أشىىكال ثنائيىىة البعىىد )دوائىىر (

المفاهيمية لجزيئىة محىددة مىن المعرفىة, وترفىق بعنىوان المفهىوم مىع جملىة شىارحة أو 

 (.013:6113مفسرة لمكونات الرسم التخطيطي)كمال,

البيت الدائري يكون الىتعلم مسىلولية الطلبىة فىي حىين دور المعلىم ان استراتيجية شكل 

هىىو الموجىى  والمشىىار  لتعزيىىز المعرفىىة عنىىد الطلبىىة الىىذين يقومىىون بصىىو  األفكىىار 

الرئيسة ووضعها فىي الشىكل ب نفسىهم, فيعمىل علىى ربىط المعلومىات الجديىدة بالسىابقة 

 (063:6110لسالم,التي تساعدهم على القدرة على تعلم وتذكر المعرفة)عبد ا

لىذا ارتىى ى الباحثىىان اجىىراء هىذه الدراسىىة لتجريىىب هىىذه االسىتراتيجية فىىي تىىدريذ هىىذه 

المادة, أمالً منهما أن تسهم نتائجها في معالجة بع  أسباب ضىعف الطىالب فىي مىادة 

 االحياء.

 

 ثالثاً: هدف البحث وفرضيته

ئري في تحصىيل طىالب يهدف البحث التعرف على أثر استخدام استراتيجية البيت الدا

الصىىف األول المتوسىىط فىىي مىىادة األحيىىاء. ولتحقيىىق هىىدف البحىىث وضىىعت الفرضىىية 

 الصفرية اآلتية:

( بىين متوسىط درجىات 05.0ال يوجد فرق ذات داللة إحصىائية عنىد مسىتوى داللىة ) -

الطىىالب الىىذين درسىىوا مىىادة األحيىىاء باسىىتراتيجية البيىىت الىىدائري ومتوسىىط درجىىات 

 الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية.تحصيل الطالب 

 

 رابعاً: حدود البحث
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طالب الصف األول المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النهارية في ديىالى  -0

 قضاء بعقوبة)المركز( التابع الى مديرية تربية ديالى.

 م.6102 -6101الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي -6

 لمصطلحاتتحديد ا خامساً:

 االستراتيجية/ -0

ب نها " مجموعة من ا جراءات والممارسات التىي  : 5112* عرفها شحاتة وزينب 

يتبعها المعلم داخل الفصل للومول إلى مخرجات, فىي ضىوء األهىداف التىي وضىعها 

 (31: 6113" )شحاتة و ينب,

ب نها "مجموعة من ا جراءات واألنشىطة واألسىاليب التىي  : 5118* عرفها الحيلة 

يختارهىىا المعلىىم ويخطىىط ألتباعهىىا الواحىىدة تلىىو األخىىرى وبشىىكل متسلسىىل مسىىتخدماً 

 6111ا مكانىىات المتاحىىة, لمسىىاعدة طلبتىى  علىىى إتقىىان األهىىداف التربويىىة " )الحيلىىة,

:011) 

 التعريف اإلجرائي :

ا واتبعهىا الباحثىان فىي تىدريذ محتىوى المىادة هي ا جراءات واألنشطة التي خطط له

 لمساعدة الطالب على تحقيق األهداف المحددة سلفاً.

 استراتيجية البيت الدائري/ -2

استراتيجية تعلم من أجىل تمثيىل مجمىل لموضىوعات واجىراءات * عرفتها المزروع :

دة مىن وأنشطة وتركز على رسىم أشىكال دائريىة تنىاظر البنيىة المفاهيميىة لجزئيىة محىد

المعرفة بحيث يمثل مركز الدائرة الموضوظ الرئيسي المىراد تعلمى  وتمثىل القطاعىات 

 )6111السبعة الخارجية األجزاء المكونة للموضوظ )المزروظ ,

مجموعىىة فعاليىىات تعليميىىة تعلميىىة تقىىوم علىىى اعىىداد مىىن م بصىىري * عرفتهااا مهنااا: 

اعىات تحتىوي علىى أهىم دائري الشكل يساعد على عرض المفهوم من خالل سىبعة قط

أفكىىار المفهىىوم فضىىالً عىىن مىىور أو رمىىو  لهىىذه األفكىىار ممىىا يسىىاعد علىىى سىىهولة 

 (01:6103)مهنا,استرجاعها . 

 

 التعريف االجرائي الستراتيجية البيت الدائري: -

اسىىىتراتيجية يىىىتعلم فيهىىىا طىىىالب الصىىىف األول المتوسىىىط, عينىىىة البحىىىث )المجموعىىىة 

التجريبية( بإشراف الباحث بتحديىد المفهىوم الرئيسىي ووضىع  فىي المحىور المركىزي 

( باعتمىاد أدوات الىربط 2لشكل دائري مقسم على سبعة قطاعىات )قىد تزيىد أو تىنق  

مىىا القطاعىىات المحيطىىة بىىالمحور )مىىن( أو)فىىي( أو)الىىواو(, ويقىىوم الطىىالب أنفسىىهم ب

المركىىزي بالمعلومىىات والرسىىوم البسىىيطة لغىىرض توضىىيح العالقىىات التىىي تىىرتبط بهىىا 

 المفاهيم االحيائية بهدف  يادة تحصيلهم بمادة األحياء.

 

 /التحصيل -2

ب ن  " مقدار ما يحصل علي  الطالىب مىن معلومىات  : 5112* عرفه شحاتة وزينب 

عىىد بشىىكل يمكىىن معىى   عبىىراً عنهىىا بىىدرجات فىىي االختبىىار الما أو معىىارف أو مهىىارات, ما

 (11: 6113قياس المستويات المحددة " )شحات  و ينب,
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 التعريف اإلجرائي :

ويمكىن هو محصلة ما تعلم  طالب عينة البحث من معلومات بعد مرور مىدة التجربىة 

التعبير عنى  بالدرجىة التىي يحصىل عليهىا الطالىب فىي االختبىار التحصىيلي الىذي أعىده 

 الباحث في مادة األحياء .

 المرحلة المتوسطة/ -4

)هي المرحلة التي تلىي المرحلىة االبتدائيىة وتضىم ثالثىة مىفوف فىي ن ىام التعلىيم فىي 

 (3:0112عراق,جمهورية العراق ومدة الدراسة فيها ثال  سنوات()جمهورية ال

 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

 (:5112دراسة )المزروع , -0

أجريىت الدراسىة فىىي السىعودية ,وهىىدفت إلىى التعىىرف علىى فاعليىىة اسىتراتيجية البيىىت 

الدائري في تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة 

 الثانوية .

ريبىىي , واعتمىىدت التصىىميم القبلىىي والبعىىدي للمجموعىىة اسىىتعملت الباحثىىة المىىنهج التج

الضابطة نير المتكافئة, شمل مجتمع البحث طالبات الصف الثىاني العلمىي ,أمىا عينىة 

البحىث فت لفىت مىىن شىعبتين مىىن الصىف الثىاني فىىي احىدى المىىدارس الثانويىة, احىىداهما 

( 33واقىىع )( طالبىىة واالخىىرى المجموعىىة الضىىابطة ب33المجموعىىة التجريبيىىة بواقىىع )

طالبىىىة, أعىىىدت الباحثىىىة مقيىىىاس الىىىوعي بمهىىىارات وراء المعرفىىىة واختبىىىار تحصىىىيلي 

واختبار االشىكال المتقاطعىة. وباسىتعمال تحليىل التبىاين األحىادي ثنىائي االتجىاه وسىيلة 

 احصائية اسفرت الدراسة عن النتائج األتية :

ريبيىىة وطالبىىات لىىيذ هنىىا  فىىرق ذو داللىىة احصىىائية بىىين طالبىىات المجموعىىة التج -0

 المجموعة الضابطة في مقياس الوعي بمهارات ما وراء المعرفة.

هنىىا  فىىرق دال احصىىائياً بىىين طالبىىات المجموعىىة التجريبيىىة وطالبىىات المجموعىىة  -6

 (.61:6111الضابطة في التحصيل.)المزروظ,

 -(:5100دراسة )الشباني, -5

ليىة التىدريذ باسىتراتيجية أجريت الدراسة في العراق وهىدفت الىى التعىرف علىى فاع 

البيت الدائري في اكتساب المفىاهيم ا حيائيىة وتنميىة االتجىاه نحىو البيئىة لىدى طالبىات 

 الصف الرابع العلمي.

( طالبىة فىي 31( طالبة. و عن علىى مجمىوعتين بواقىع )12ت لفت عينة الدراسة من )

ختبىارين األول ( في المجموعىة الضىابطة, أعىدت الباحثىة ا62المجموعة التجريبية و)

لقياس اكتساب المفاهيم االحيائية مىن نىوظ االختبىار مىن متعىدد واألخىر لقيىاس االتجىاه 

نحو البيئة من نوظ االختيار من متعدد, وباسىتعمال االختبىار التىائي لعينيتىين مسىتقلتين 

 لمعالجة البيانات, اسفرت الدراسة عن النتائج األتية:
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( بىىين متوسىىط درجىىات طالبىىات 1011مسىىتوى )لىىم ي هىىر فىىرق دال إحصىىائياً عنىىد  -0

المجموعىىىة التجريبيىىىة ومتوسىىىط درجىىىات طالبىىىات المجموعىىىة الضىىىابطة فىىىي اختبىىىار 

 اكتساب المفاهيم االحيائية.

( بين متوسطات الفىروق لىدرجات 1011لم ي هر فرق دال إحصائياً عند مستوى ) -6

البيئىىىىىىىة. المجمىىىىىىىوعتين التجريبيىىىىىىىة والضىىىىىىىابطة فىىىىىىىي مقيىىىىىىىاس االتجىىىىىىىاه نحىىىىىىىو 

 (031:6100)الشباني,

 

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:   -ثانياً:

 اعداد أداة البحث, واجراءاتها المالئمة للدراسة الحالية. -0

 اختيار الوسائل االحصائية لمعالجة البيانات المتعلقة بالدراسة. -6

 تفسير نتائج البحث الحالي. -3

 

 الفصل الثالث

 واجراءاتهمنهجية البحث 

اعتمد الباحثان المنهج التجريبي في بحث , إذ يستطيع الباحث على وفق هذا المنهج أن 

 (33:6116يحدد مشكلة بحث  ويضع الفرضيات المناسبة ل  ويختبرها.    )البياتي,

 

 __ اجراءات البحث:

التصىىميم التجريبىىي مخطىىط وبرنىىامج عمىىل لكيفيىىة تنفيىىذ -أوالً: التصااميم التجريبااي:

 جربة, تم اختيار التصميم التجريبي اآلتي:الت

المتغيىىىىىىىىىىىىىر  المتغير المستقل المجموعة

 التابع

 األداة

اختبار تحصيل  التحصيل استراتيجية البيت الدائري التجريبية

 _________ الضابطة بعدي

 

 -ثانياً: مجتمع البحث وعينته:

التي علىى الباحىث إن ينفىذها ياَعّد تحديد مجتمع البحث من المهمات الرئيسة في البحث 

بدقىىة وإتقىىان , وهىىو مجموعىىة العنامىىر أو األفىىراد الىىذين ينصىىب علىىيهم االهتمىىام فىىي 

 (010: 6111دراسة معينة. )مبحي ,

 يتمثل مجتمع البحث الحالي بطالب المدارس المتوسطة والثانوية في محاف ة ديالى.

 -__ عينة البحث:

(,وهىي ثانويىة طرفىة 0عشىوائياً, كمىا فىي الجىدول )اختار الباحثان عينة بحث  اختياراً 

 بن العبد الواقعة في مركز بعقوبة / حي اليرمو , لتطبيق تجربت  لاسباب األتية:سس
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(0جدول)  

 عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده

عىىىىدد الطىىىىالب  الشعبة المجموعة

 قبل االستبعاد

عىىىىدد الطىىىىالب 

 الراسبون

عىىىىدد الطىىىىالب 

 االستبعادبعد 

 33 6 31 )ب( التجريبية

 33 3 36 )أ( الضابطة

 26 1 66 المجموظ

 

 -ثالثاً: تكافؤ مجموعتي البحث:

حرا الباحىث علىى تكىافل طىالب مجمىوعتي البحىث احصىائياً فىي بعى  المتغيىرات  

وعىىدم ت ثيرهىىا فىىي مصىىداقية نتىىائج البحىىث لىىذا قىىام الباحىىث بىىإجراءات عمليىىة تكىىافل 

 قبل البدء في تطبيق التجربة في المتغيرات االتية :مجموعتي البحث 

 العمر الزمني محسوباً بالشهور. -0

 اختبار الذكاء. -2

 التحصيل السابق في مادة االحياء. -3

 العمر الزمني بالشهور: -0

يقصىىد بىى  عمىىر الطىىالب محسىىوبا باألشىىهر, وقىىد حصىىل الباحثىىان علىىى بيانىىات اعمىىار 

المدرسية, وبعد حساب المتوسط الحسابي والتباين لمتغير العمىر الطالب من بطاقاتهم 

باألشهر لكل من المجموعة التجريبيىة والضىابطة وباسىتعمال االختبىار التىائي لعينتىين 

مستقلتين نير متساويتين أظهرت النتىائج ان المجمىوعتين متكافئتىان فىي متغيىر العمىر 

 ( .6الزمني, كما في جدول )

 (5جدول )

حسابي والتباين والقيمة التائية لمجموعتي البحث في متغير العمر المتوسط ال

 الزمني

 

 المجموعة

 

 عدد أفراد

 العينة

 

 المتوسط

 الحسابي

 

 التباين

  القيمة التائية

 الداللة

 الجدولية المحسوبة ا حصائية

  63,632 011,313 33 التجريبية

1,611 

 

6,11 

 نير دالة

 عند مستوى

 06,030 031,161 33 الضابطة 1,11

 اختبار الذكاء: -6

تم اختيار اختبىار رافىن للمصىفوفات المتتابعىة, إذ انى  ياعىد مىن أكثىر مقىاييذ الىذكاء  -أ

( فقىرة 21شيوعا واستعماالً في قياس القىدرة العقليىة العامىة, ويشىتمل االختبىار علىى )
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متزايىد ( فقىرة 06مصنفة في خمىذ مجموعىات متسلسىلة كىل مجموعىة تحىوي علىى )

 6111الصىىىعوبة, ويمكىىىن تطبيقىىى  جماعيىىىا بتعليمىىىات شىىىفوية بسىىىيطة جىىىدا. ) عىىىالم, 

:312-316 ) 

وبعىىد االنتهىىاء مىىن تطبيىىق االختبىىار وتصىىحيح ا جابىىات تىىم اسىىتخرا  المتوسىىط  -ب

الحسىىىابي والتبىىىاين لىىىدرجات طالبىىىات المجمىىىوعتين فىىىي اختبىىىار الىىىذكاء, وباسىىىتعمال 

ن نيىىىىر متسىىىىاويتين أظهىىىىرت النتىىىىائج إلىىىىى تكىىىىافل االختبىىىار التىىىىائي لعينتىىىىين مسىىىىقلتي

 ( .3المجموعتين)التجريبية والضابطة(في هذا المتغير, وكما هو موضح في جدول )

 (2جدول )

 المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية لمجموعتي البحث في متغير الذكاء

 

 المجموعة

عدد 

 أفراد

 العينة

 

 المتوسط

 الحسابي

 

 التباين

  التائيةالقيمة 

 الداللة

 الجدولية المحسوبة ا حصائية

  11,113 31,161 33 التجريبية

1,211 

 

6,11 

 نير دالة

 عند مستوى

 013,633 31,116 33 الضابطة 1,11

 التحصيل السابق في مادة االحياء: -3

يقصد ب  درجىات طىالب عينىة البحىث فىي مىادة االحيىاء للصىف األول المتوسىط, وقىد 

عليهىىىا الباحثىىىان مىىىن البطاقىىىات المدرسىىىية للطىىىالب, وعنىىىد حسىىىاب المتوسىىىط حصىىىل 

الحسابي والتباين لدرجات كل مجموعىة وتطبيقهىا فىي معادلىة االختبىار التىائي لعينتىين 

مستقلتين نير متساويتين, أظهرت النتائج تكافل المجموعتين في هذا المتغير, كما فىي 

 (3الجدول )

 

 (4جدول )

لتباين والقيمة التائية لمجموعتي البحث في متغير التحصيل المتوسط الحسابي وا

 السابق

 

 المجموعة

 

 عدد أفراد

 العينة

 

 المتوسط

 الحسابي

 

 التباين

  القيمة التائية

 الداللة

 ا حصائية
 الجدولية المحسوبة

  12,632 16,131 33 التجريبية

1,331 

 

6,11 

 نير دالة

 عند مستوى

1,11 
 013,661 11,623 33 الضابطة

 

 رابعاً: مستلزمات البحث

 تم تحديد المادة العلمية قيد البحث الحاليتحديد المادة العلمية :  -0
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االسىىىىىعافات وهىىىىىي )كيىىىىىف تعمىىىىىل اجسىىىىىام الكائنىىىىىات الحيىىىىىة , مكونىىىىىات البيئىىىىىة ,

مىىىىىىىىن كتىىىىىىىىاب مبىىىىىىىىادئ األحيىىىىىىىىاء للصىىىىىىىىف األول المتوسىىىىىىىىط لسىىىىىىىىنة  (األوليىىىىىىىىة

(6101 – 6102.) 

: تشىير األنىراض السىلوكية إلىى " النىواتج التعليميىة  السالوكيةصياغة األغراض  -6

المتوقعىىة مىىن المتعلمىىين بعىىد عمليىىة التىىدريذ ويمكىىن ان ياالح هىىا المعلىىم ويقيسىىها " 

 (  20: 6100)الخزرجي,

( نرضىاً سىلوكياً علىى 61وبعد االطالظ على محتوى قيد البحىث الحىالي تىم مىيانة )

التطبيىىق (مىىن تصىىنيف بلىىوم  -االسىىتيعاب -لتىىذكروفىىق المسىىتويات الثالثىىة األولىىى )ا

( لبيىان آرائهىم 0للمجال المعرفي . تم عرض االهداف علىى عىدد مىن الخبىراء ملحىق)

 %.11ومالح اتهم فيها ,تم اجراء التعديالت عليها حيث حصلت على نسبة اتفاق 

ة يقصد بالتخطيط للتىدريذ فىي العلىوم ب نى  "مجموعى -إعداد الخطط التدريسية : – 2

مىىن ا جىىراءات والتىىدابير التىىي يتخىىذها معلىىم العلىىوم لضىىمان نجىىاح العمليىىة التعليميىىة 

 (.611: 6111التعلمية وتحقيق أهدافها ") يتون, 

( خطط تدريسية, وقىد عىرض 6( خطة تدريسية لكل مجموعة )03وقد أعد الباحثان )

 الخطط جميعها على مجموعة من الخبراء لبيان آرائهم ومالح اتهم .

 

 خامساً: إعداد أداة البحث

 بناء االختبار التحصيلي: -0

( فقىىىرة اختباريىىىة, وتىىىم بنىىىاء خارطىىىة اختباريىىىة )جىىىدول 31قىىىام الباحثىىىان بإعىىىداد  )

موامفات( وهو جدول ذو باعدين يعمل على ربط المحتوى واألهىداف المىراد تحقيقهىا 

يوضىىح ذلىىض , ( 1(,والجىىدول )316:6111بمسىىتوياتها ومجاالتهىىا المختلفىىة )الحيلىىة,

وقىد عىرض االختبىار علىى مجموعىة مىىن الخبىراء فىي طرائىق تىدريذ العلىوم,  بىىداء 

% 11آرائهىىىم ومالح ىىىاتهم فىىىي مىىىالحية الفقىىىرات إذ حصىىىلت علىىىى نسىىىبة اتفىىىاق 

 ( يوضح ذلض.6وامبحت فقرات االختبار مادقة لما تقيس  والملحق )
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 (2جدول  )

نة من األغراض السلوكية لتمثيلها في االختبار الخارطة االختبارية الخاصة بعي

 التحصيلي
  االهداف المحتوى

  المجموع

 الفصل

 

 عدد

 الحصص

 نسبة

 نسبة     المستوى

 المحتوى

 تذكر

42% 

 استيعاب

20% 

 تطبيق

2% 

كياااااااف تعمااااااال 

اجسام الكائنات 

 الحية

 

2 

5,,4% 

~ 

 

5,% 

4,, 

~ 

 

2 

2,, 

~ 

 

2 

1,2 

~ 

 

0 

 

05 

  مكونات البيئة

, 

25,,% 

~ 

22% 

,,0 

~ 

, 

01,8 

~ 

00 

0,5 

~ 

0 

 

50 

 االسعافات

 األولية

 

2 

0,,2% 

~ 

08% 

 

 

2 

2,2 

~ 

4 

1,4 

~ 

 صفر

 

, 

  المجموع

0, 

 

011% 

 

0, 

 

50 

 

5 

 

41 

 

عينىىة اسىىتطالعية أوليىىة مكونىىة مىىن طبىىق االختبىىار علىىى  التجربااة االسااتطالعية: –5

فقىىرات االختبىىار ومىىىدى ( طالىىب . لغىىرض تحديىىد الىىىزمن الىىال م ل جابىىة عىىىن 63)

وضوح فقرات  ,وبعد استخرا  المتوسط الزمني لوقىت انتهىاء أول طالىب مىن ا جابىة 

 ( دقيقة . 31( دقيقة فكان متوسط الزمن )  21 -61وآخر طالب ) 

تم اعادة تطبيق االختبار بعد مرور اسبوعين علىى  حساب معامل الثبات لالختبار: -2

ويعىد االختبىار جيىداً  (90.0ثبات لالختبار حيث بلى  )التطبيق االول وحساب معامل ال

 ف كثر. 0).67اذ بل  معامل ثبات )

 

 سادساً: تطبيق التجربة

عنىىىىد اسىىىىتكمال متطلبىىىىات اجىىىىراء التجربىىىىة بىىىىدأ بتطبيىىىىق التجربىىىىة فىىىىي يىىىىوم  -0

, واسىىتمر تىىدريذ المجمىىوعتين )التجريبيىىة والضىىابطة(لغاية يىىوم 60/6/6102االحىىد

 .66/3/6102االربعاء

تم تطبيق االختبار التحصيلي على مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( يوم  -6

( أيام من الموعد 6(,و تم ابال  الطالب قبل )3/6102/ 66االربعاء الموافق)

( يبين النتائج النهائية للمجموعة التجريبية والضابطة في االختبار 3ملحق ) المحدد.

 التحصيلي
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 االحصائية / تم استعمال الوسائل اإلحصائية اآلتية:سابعاً: الوسائل 

   ( لعينتين مستقلتين t.testاالختبار التائي )  -0

t = 
 ̅    ̅ 

√(    )  
 
 (    )  

 

        
(
 

  
   

 

  
)

 

 ( 36: 6113)النبهان,                                                                  

: لحسىىاب مىىعوبة كىىل فقىىرة مىىن فقىىرات  قاارات الموضااوعيةمعاماال الصااعوبة للف -6

 االختبار التحصيلي واختبار عمليات العلم

معامل الصعوبة = 
مجموظ ا جابات الخاطئة

مجموظ( ا جابات الصحيحة  ا جابات الخاطئة)
 

 (13: 6111) الدليمي وعدنان,                                                             

: لحسىىاب القىىوة التمييزيىىة لكىىل فقىىرة مىىن  القااوة التمييزيااة للفقاارات الموضااوعية– 3

 فقرات االختبار التحصيلي.

ت = 
ا ظ– ا د

 ظ  د
 

 

 (                                               11: 6111) الدليمي وعدنان,                                             

:  لفقىىرات االختبىىار التحصىىيلي واختبىىار عمليىىات العلىىم ةفاعليااة الباادائل الخاطئاا– 3

 )االختيار من متعدد(

ف م =
ن ظ م– ن د م

ظ  د
 

 

 (13: 6111) الدليمي وعدنان,                                            

 : معامل االرتباط بيرسون  -1

r  =                         n x y -x y 

      ] n ( x
2
) – (x)

2
 [ ] n (y

2
) – (y)

2 
 [

                                  

(611: 6111)سامي :   

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 أوالً: عرض النتيجة:

تم حساب المتوسط الحسابي والتباين لدرجات طالب كل مىن المجمىوعتين )التجريبيىة 

المجموعىىة والضىىابطة( ,وأظهىىرت النتىىائج وجىىود فىىرق بىىين متوسىىط درجىىات طىىالب 

التجريبية ومتوسىط درجىات طىالب المجموعىة الضىابطة. وباسىتعمال االختبىار التىائي 

 (.2لعينتين مستقلتين تم اختبار داللة هذا الفرق, كما هو موضح في جدول)
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 (2جدول )

المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية لدرجات المجموعتين )التجريبية 

 لتحصيليوالضابطة( في االختبار ا

 

 المجموعة

 عدد افراد

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 

 التباين

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة االحصائية

  63,1 61,3 33 التجريبية

3,126 

 

6,11 

 دالة

عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

 مستوى

1,11 

 01,161 63,161 33 الضابطة

( اكبىىر مىىن القيمىىة 3,126يتضىىح مىىن الجىىدول أعىىاله ان القيمىىة التائيىىة المحسىىوبة )

( األولىىى, وهىىذا 21( ودرجىىة حريىىة )1,11( عنىىد مسىىتوى داللىىة )6,111الجدوليىىة )

يعنىىي تفىىوق طىىالب المجموعىىة التجريبيىىة الىىذين درسىىوا باسىىتراتيجية )البيىىت الىىدائري( 

أي ان اسىتعمال ريقىة االعتياديىة. على طىالب المجموعىة الضىابطة الىذين درسىوا بالط

كان ذا ت ثير ايجابي في تحصيل تفىوق طىالب المجموعىة )البيت الدائري( استراتيجية 

وعليى  , في االختبار التحصيليالتجريبية مقارنةً بتحصيل طالب المجموعة الضابطة 

 .ترف  الفرضية الصفرية

 

 ثانياً: تفسير النتيجة:

اسىىتراتيجية البيىىت الىىدائري تسىىاعد الطىىالب فىىي تن ىىيم ويعىىزو الباحثىىان ذلىىض الىىى ان 

التفكير من خالل تركيزها على التعلم ذي المعنى ويتم ذلض من خىالل ادرا  العالقىات 

بىين المفىىاهيم وتحقيىىق التكامىل والتىىرابط بىىين المعلومىات السىىابقة والمعلومىىات المقدمىىة 

تعىد اداة جيىدة لىربط الى الطىالب فىي موضىوظ الىدرس ممىا يدفعى  الىى االبىداظ وبهىذا 

المعلومات الجديىدة بالسىابقة بطريقىة من مىة ومقصىودة, وكىذلض تسىاعد الطىالب علىى 

ممارسة األنشطة البصىرية ,فهىو يرسىم ويلصىق الصىور لتمثيىل ال ىاهرات والمفىاهيم 

نيىىر المحسوسىىة ,وبالتىىالي تكىىون هنىىا  معالجىىة ذهنيىىة لاشىىكال والصىىور ويحللهىىا 

رجاظ المعلومىات مىن الىذاكرة, كمىا يسىهم فىي ايجىاد بيئىة ويدركها, وهذا يسهم في است

 مفية محفزة للتفكير البصري.

 

 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات/

 أوالً: االستنتاجات:

 في ضوء نتائج البحث تم التومل الى االستنتاجات اآلتية:

الب الصىف األول اثر استراتيجية شكل البيت الدائري في رفع مستوى التحصيل لط -

 المتوسط.

 

 

 



  6102لسنة  كانون االولوالستون . لثامن .........العدد ا...................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq                                                               

 

-533- 

 

 يومي الباحثان بما ي تي :ثانياً: التوصيات/ 

استعمال استراتيجية البيت الىدائري فىي تىدريذ مىادة األحيىاء لجميىع المراحىل  -0

 الدراسية.

عمىىىل دورات تدريبيىىىة للمعلمىىىين والمدرسىىىين لتىىىدريبهم علىىىى كيفيىىىة توظيىىىف  -6

 الدراسية.استراتيجية البيت الدائري في كل المواد 

ا فىىادة مىىن اسىىتراتيجية البيىىت الىىدائري ضىىمن مىىادة طرائىىق التىىدريذ فىىي قسىىم  -3

علىىوم الحيىىاة فىىي كليىىات التربيىىة والتربيىىة األساسىىية, وذلىىض لتعلىىيم الطلبىىة علىىى كيفيىىة 

 تطبيقها بعده تخرجهم ومزاولتهم لمهنة التدريذ.

 

البحو  العلمية للتعىرف يقترح الباحثان اجراء عدد من الدراسات وثالثاً: المقترحات/ 

 على:

 اثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في مراحل دراسية أخرى. -0

دراسىىة مماثلىىة للدراسىىة الحاليىىة للتعىىرف علىىى أثىىر اسىىتراتيجية البيىىت الىىدائري فىىي  -6

 متغيرات اخرى.

 اثر استراتيجية البيت الدائري في مواد دراسية أخرى. -3

 

 المصادر

 العربية:أوالً: المصادر 

أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة (:6113أبودالخ, نائلة سلمان عوض, ) -0
المفاهيمية على التحصيل العلمي ودافع االنجا  وقلق االختبار والملجل لطلبة الصف 

, رسالة التاسع في الكيمياء وعلوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية

 جاح الوطنية في نابلذ.ماجستير نير منشورة, جامعة الن

البحث التجريبي واختيار الفرضيات في (: 6116البياتي, عبد الجبار توفيق,) -6
 عمان االردن. -, دار جهينة للنثر والتو يعالعلوم النفسية والتربوية

, دار 3, طتصميم التعليم ن رية وممارسة(, 6111الحيلة, محمد محمود,) -3

 المسيرة, عمان.

, الطبعة الثالثة, طرائق التدريذ واستراتيجيتها(:6113محمود, ) الحيلة, محمد -3

 دار الكتاب الجامعي, األمارات.

, دار 0ط ,اساليب معامرة في تدريذ العلوم(, 6100الخزرجي, سليم ابراهيم,) -1

 أسامة, عمان.

طرائق تدريذ العلوم (.6113الدبسي ,أحمد عصام ومالح سعيد الشهابي,) -2
 ,العدد الثالث.66,منشورات جامعة دمشق, كلية التربية,المجلدحياء(الطبيعية)علم األ

القياس والتقويم في العملية (, 6111الدليمي, احسان وعدنان المهداوي,) -6
 , مكتب احمد الدبا , بغداد.6, طالتعليمية

, دار الشروق, 0ط ,اساليب تدريذ العلوم(, 6111 يتون, عايش محمود,) -1

 القاهرة.
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, دار الشروق , عمان ,  أساليب تدريذ العلوم(  6111 يتون , عايش )  -1

 .األردن

التغيرات العلمية و التكنولوجية المتوقعة ( : 6116الزعانين , جمال عبد رب  ) -01
في مطلع القرن الحادي والعشرين في المجتمع الفلسطيني و دور التربية العلمية في 

ا  – 60مية , المجلد العاشر , العد الثاني ا , مجلة الجامعة ا سال مواجهتها

061. 

معجم المصطلحات التربوية (, 6113شحاتة, حسن و ينب النجار,) -00
 , الدار المصرية اللبنانية, القاهرة.0,طوالنفسية

فاعلية التدريذ باستراتيجية البيت (, 6100الشباني, هدى مباح مالض,) -06
ائية وتنمية االتجاه نحو البيئة لدى طالبات الصف الدائري في اكتساب المفاهيم األحي

 , رسالة ماجستير نير منشورة(, جامعة القادسية, كلية التربية.الرابع العلمي

, دار االتجاهات الحديثة في تدريذ العلوم(,: 6110عبد السالم, مصطفى, ) -03

 الفكر العربي, القاهرة.

التدريذ التبادلي في تحصيل فاعلية (,6100العمشاني , حيدر حسين حسن,) -03
, رسالة ماجستير نير طالب الصف األول متوسط واتجاههم نحو مادة علم االحياء

 منشورة ,جامعة بغداد, كلية التربية/ ابن الهيثم.

)فاعلية التدريذ بالخرائط (. 6100الكرعاوي , ختام عدنان عبد السادة ,) -01
الذهنية في تحصيل طالبات الصف األول المتوسط في مبادئ االحياء وتنمية 

 رسالة ماجستير منشورة , جامعة القدسية , كلية التربية.تفكيرهن االبداعي( 

, رؤية من ومي , 6, طتدريذ العلوم للفهم(: 6113كمال عبد الحميد  يتون, ) -02

 عالم الكتب, القاهرة.

استراتيجية شكل البيت الدائري ,فاعليتها في تنمية ( : 6111المزروظ, هيا, ) -06
مهارات ما وراء المعرفة وتحصيل العلوم لدى طالبات المرحلة الثانوية ذوات السعة 

 (, الرياض.12, بحث منشور, مجلة رسالة الخليج العربي, ظ)العقلية المختلفة

استراتيجية شكل البيت الدائري   )فاعلية(: 6103)مهنا , مروة علي عبدالهادي  -01
 لدى  في العلوم الحياتية  في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير المن ومي

رسالة ماجستير نير منشورة, الجامعة ).طالبات الصف الحادي عشر في نزة

 .ا سالمية :نزة

نيال وهيلدا تابا في أثر استخدام انموذ  داالمفرجي, ميادة عبد الستار عباس : -01
, رسالة ماجستير نير تحصيل المفاهيم االحيائية لدى طالبات الصف األول المتوسط

 منشورة ,الجامعة المستنصرية ,كلية التربية األساسية.

, جامعة 0, طاساسيات القياس في العلوم السلوكية(, 6113النبهان, موسى, ) -61

 ملتة, عمان.

 ثانياً: المصادر األجنبية:

1-Ward , R.E and Lee , W.D , (2006): understanding the 

periodic table of elements viaiconic mapping and sequential 

diagramming the round house strategy , science activities . 
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 (0ملحق )

 السادة الخبراء والمختصين الذين تمت االستعانة بخبراتهم أسماء
 مكان العمل التخص  العلمي واالسماللقب  ت

الجامعىىىىة المستنصىىىىرية / كليىىىىة  طرائق تدريذ الفيزياء أ.د. يوسف فاضل 0

 التربية األساسية

هنىىىىىىىىىاء محمىىىىىىىىىود  م.د 6

 القيسي

الجامعىىىىىة المستنصىىىىىرية/ كليىىىىىة  ادارة تربوية

 التربية األساسية

أ.م.د. ناديىىىىىىىة حسىىىىىىىين  3

 العفون

 التربية ابن الهيثمكلية  طرائق تدريذ علوم الحياة

أ.م.د. بسىىىىىىىمة محمىىىىىىىد  3

 احمد

 كلية التربية ابن الهيثم طرائق تدريذ الكيمياء

 م.د توفيق 1

 قدوري

جامعىىىىة ديىىىىالى/ كليىىىىة التربيىىىىة  طرائق تدريذ الفيزياء

 األساسية

 متوسطة الطارق طرائق تدريذ العلوم م.م حسن علي 2

 العراقمتوسطة  مدرسة علم األحياء أشواق  كي هاشم 6

 متوسطة العراق مدرسة علم األحياء أسماء حسن جلوب 1

 

 

 (5ملحق )

 االختبار التحصيلي بصيغته النهائية

 اختر االجابة الصحيحة من بين الخيارات االربعة:

 ضروري لس : Kيكون فيتامين  -0

 بناء الخاليا  -د          نمو الع ام -       تخثر الدم       -ضربات القلب       ب -أ

 الجزء الملشر علي  في الصورة التي امامض  يمثل : -6

 سويق الورقة -القرا الوسطي           د -الشعيرات         -النصل           ب -أ
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 البقعة العينية هي التركيب المسلول عن الحذ في :  -3

 االميبيا . -د         الهايدرا .  - البراميسيوم .           -اليونلينا .           ب -أ 

 أحد المكونات التالية التدخل في التركيب الكيميائي لجزيئات الدهنيات :  -3

مجوعة  -.     داالوكسجين  -      الكاربون  -الهيدروجين .       ب -أ 

 .الكاربوكسيل

 يقصد باالنتحاء الضوئي , اتجاه : -1

 الخضري لاعلى والجذر لاسفلالجزء  -النبات نحو االجسام الغريبة             ب -أ

 النبات نحو مصدر الضوء -حبوب اللقاح نحو المبي               د - 

تفر  ندة البنكرياس االنسولين في الدم وتفر  انزيمات في االثني عشر لذا  -2

 فهي ندة  :

 ذات افرا ات معقدة  -ذات افرا  داخلي وخارجي                    ب -أ

 تفر  االنزيمات فقط -الخاليا                              دتن م عمل  - 

تقتصر ردود افعال النباتات على االستجابة للتغيرات في درجات الحرارة  -6

 والضوء بسبب : 

 عدم امتالكها لجها  عصبي  -عدم امتالكها لالسواط                            ب -أ

 امتال  بعضها للشعيرات-د           امتالكها لجها  عصبي                - 

 تتحور اوراق نبات الصبير الى اشوا  وساق  الى نصل ورقي لغرض :  -1

الحصول على كمية اكبر من -الحصول على كمية اكبر من مياه االمطار         ب -أ

 الضوء 

 جذب الحشرات اليها-تقليل تبخر الماء                                       د- 

 نف الفيتامينات حسب ذوبانها الى مجموعتين هما : تص -1

تذوب في االحماض, تذوب -تذوب في الماء, تذوب في الدهون                   ب-أ

 في الكحول

تذوب في الماء , تذوب في -تذوب في االحماض , تذوب في الدهون             د- 

 الكحول

 يدرات ألنها مصدرا اساسيا : يحتا  جسم االنسان لكميات كبيرة من الكاربوه-01

 لتخثر الدم والجروح     -لبناء االنزيمات                                         ب -أ

 لبناء الهرمونات -للطاقة وبناء الخاليا                                   د - 

 يعود نمو الطفل بمرور الوقت الى :-00

 تعوي  الخاليا الميتة -ب                    اضافة خاليا جديدة           -أ
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 الزيادة في و ن الطفل -الزيادة في حجم الخاليا                        د - 

 من الحيوانات التالية من يلجا الى الهجرة في الشتاء ويعود في الربيع  :   -06

      السالحف الصحراوية -االسما           -الثعالب الصحراوية      ب -أ

 اسراب الجراد -د 

 يقع المحيط الحيوي حسب رأي العلماء مابين : -03

 م دون )م.س.ب( 1366م فوق )م.س.ب( و 3111 -أ 

 م دون )م.س.ب( 1111م فوق )م.س.ب( و 0111 -ب 

 م دون )م.س.ب( 3666م فوق )م.س.ب( و6666  -  

 م دون )م.س.ب( 1111م فوق )م.س.ب( و 0111 -د 

 ينتمي الى العوامل األحيائية :أي من العوامل التالية ال  -03

 الماء . -د      الهواء .           -       الحرارة .          -الضوء  .          ب -أ

 اي من الملوثات التالية  ياعد ملوثا ً كيميائيا ً : -01

 فضالت مصافي النفط  .  -نبار مناعات االسمنت.                           ب -أ

 هباء )سخام( المداخن -المنزلية .                                دالفضالت  - 

 التلو  الناتج عن االكثار من استخدام الهاتف النقال يسبب تلوثا   : -02

 احيائي -ضوضائي .              د -اشعاعي .           -حراري .            ب -أ

 بنفسجية بالرمز : يرمز للطبقة الواقية لارض ضد االشعة الفوق -06

 O4 -د                         O2                       - O3 -ب                    O -أ

 من مصادر تلو  بيئتنا بالمواد المشعة  :   -01

 حواد  المفاعالت  -مصانع االجهزة الكهربائية                           ب -أ

 حدو  تلف في مصافي النفط -د               انعدام اجهزة الحماية في المصانع   - 

 تلدي الحرائق الكبيرة للغابات الى :  -01

 في الجو Co2قلة نسبة ال  -في الجو                  ب Co2 يادة نسبة ال  -أ

 في الجو O2قلة نسبة ال  -د                في الجو  O2 يادة نسبة ال  - 

 ان الهزات االرضية تلدي الى حدو  :  -61

 جرف لالراضي الزراعية  -اعامير وعوامف                           ب -أ

 انهيار في طبقات االرض -دذوبان في  الثلو                              - 

 يتم التخل  من المياه الملوثة بصورة محية عن طريق : -60

مبها  -الطمر الصحي         د -اعادة تدويرها         -ب       اعادة معالجتها  -أ

 في االنهار

 تسبب المبيدات الكثير من االذى للبيئة بسبب :  -66

 تركيزها السمي العالي  -تحللها السريع في الطبيعة                               ب -أ

معوبة السيطرة على  -د  تراكمها في االنسجة الدهنية                            - 

 تاثيرها

 يقصد بال اهرة المسماة باالحتباس الحراري بانها :  -63

خلو االرض من طبقة نا  ال  -ب        ارتداد قسم من اشعة الشمذ الى االرض  -أ

CO2 
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وجود طبقة تحمي االرض من  -الى االرض           د CO2ارتداد قسم نا  ال  - 

 اشعة الشمذ

 مطار يلدي الى تصحر االراضي بمرور الوقت بسبب : ان قلة سقوط اال -63

 حدو  العوامف الترابية    -قلة االبار المتوفرة                               ب -أ

 فقدان التربة للماء -الموقع الجغرافي للصحراء                     د - 

 تسمى نابات االمزون في البرا يل برئة العالم لكونها :  -61

 ننية بالغابات الطبيعية   -دلة درجة الحرارة                                     بمعت -أ

 وفيرة بالهواء النقي -وفيرة بالمياه العذبة                                       د - 

 ان ال اهرة المسماة بثقب االو ون هي عبارة عن :  -62

 حول االرض CO2طبقة من نا   -ب          فتحة فوق القطب الجنوبي لارض -أ

 من الغالف الغا يCO2خرو   -د                 اعل في طبقات الجو العليا   تف - 

 في الجو بسبب :  CO2تزداد نسبة نا  ثنائي اوكسيد الكاربون  -66

 احتباس سقوط االمطار  -النمو الهائل في اعداد النباتات                           ب -أ

  يادة سكان االرض  -ياد تصحر االراضي                                د  - 

 يمتا  االقليم االستوائي بتنوظ االحياء وذلض :  -61

 الرتفاظ درجات الحرارة  -النخفاض درجات الحرارة                       ب   -أ

 االمطار المتساقطةلكثرة  -لوجود اضاءة جيدة لاحياء                         د - 

 تسقط اوراق االشجار شتاءا ً في اقليم الغابات النف ية بسبب :  -61

 انخفاض درجات الحرارة -وجود النباتات العشبية                            ب -أ

 توفر المياه فيها -عدم توفر المياه فيها                             د - 

 توجد حيوانات قليلة في اقليم المناطق المتجمد القطبية :  -31

 لتجمد المياه في االقليم  -ب النعدام االشجار                                          -أ

 النخفاض درجة الحرارة-وجود حيوانات خطيرة                                 د -  

خل التربة فان هذه التربة تمتا  بكونها الكثير من القوارض تحفر انفاق لها دا -30

 تربة :

 مالحة م للة -طينية رطبة         د -حامضية             -ب               عضوية  -أ

 تسمى البكتريا بالمحلالت لكونها :  -36

 تاجزء  االجسام بعد موتها  -تقوم بعملية البناء الضوئي                                ب -أ

 تتغذى على الحيوانات -ى على النباتات                                      دتتغذ - 

 ان شدة االضاءة ذات ت ثير واضح على احد النباتات التالية : -33

 النباتات المزهرة -نبات االيرس          د -حوالق العنب       -نبات الصبير   ب -أ

 علي  هي :  اول خطوة يجب ان نقوم بها  سعاف الشخ  المغمى -33

 فتح ا رار المالبذ  -ب                                 وضع  بهدوء على االرض   -أ

 اجراء التنفذ االمطناظ -وضع يدنا تحت راس                                       د - 

 من اهم االسباب التي تلدي الى نزف االنف هي :  -31

 جفاف االنشية المخاطية في االنف -المغلقة   بوضع المدافئ النفطية في الغرف  -أ

 االمابة المستمرة بسيالن االنف -انخفاض ضغط الدم المزمن                  د - 
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 الشكل المجاور يمثل مورة لس :  -32

 

خلع                                                                -أ 

 
 كسر بسيط  -ب 

 كسر مضاعف  -  

 تورم   -د 

 عن االنسان ألكثر من ثال  دقائق يلدي الى وفات  بسبب: O2اظ ال عند انقط -36

 انخفاض نسبة السكر في دم   -في رئت                              ب CO2 يادة ال  -أ

 انخفاض ضغط دم  -موت خاليا دمان                                   د - 

 تتميز الحروق الشديدة عن الحروق البسيطة بكونها :  -31

 تلدي الى احمرار الجلد -ب                           تسبب تلفا ألنسجة تحت الجلد -أ

 تسبب حاالت انماء -تسبب حرقة وألم                                        د - 

 ة الن ذلض يلدي: يجب عدم مب الماء على وج  المصاب بالصعقة الكهربائي -31

 حدة الصعقة الكهربائية   -ب                              يادة حدة الصعقة الكهربائية  -أ

 تمزق جلد المصاب-تشوه جلد المصاب                                         د - 

 ينصح بوضع منديل من القماش بين فكي المصاب بالصرظ :   -31

للتقليل من ارتجاف                                         -لمنع ع  لسان           -ب            لمنع تكسر اسنان      -أ

 للتقليل من شدة تنفس  -د
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 (2ملحق )

 

 
 

النتائج النهائية للمجموعة التجريبية فىي 

 االختبار التحصيلي

النتىىائج النهائيىىة للمجموعىىة الضىىابطة فىىي 

 االختبار التحصيلي

درجىىىىىىىىىىات  ت

االختبىىىىىىىىىار 

 التحصيلي

درجىىىىىىىىىىات  ت

االختبىىىىىىىىىار 

 التحصيلي

درجىىىىىىىىىىات  ت

االختبىىىىىىىىىار 

 التحصيلي

درجىىىىىىىىىىىىىىات  ت

االختبىىىىىىىىىىىىار 

 التحصيلي

0 36 01 61 0 36 01 66 

6 32 01 61 6 30 01 66 

3 31 61 66 3 31 61 60 

3 31 60 66 3 61 60 60 

1 33 66 66 1 61 66 60 

2 33 63 66 2 61 63 60 

6 33 63 62 6 66 63 60 

1 36 61 63 1 66 61 61 

1 36 62 63 1 62 62 61 

01 30 66 63 01 62 66 61 

00 30 61 63 00 61 61 61 

06 31 61 63 06 61 61 01 

03 31 31 60 03 63 31 01 

03 31 30 61 03 63 30 01 

01 31 36 61 01 63 36 01 

02 61 33 06 02 63 33 02 

06 61   06 66 33 01 

 التفاميل  التفاميل

 613 المجموظ  133 المجموظ

 63,161 المتوسط الحسابي 61,3 المتوسط الحسابي

 01,161 التباين 63,1 التباين


