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 ممخز الجراسة

في الستحخؾ(  –)الثابت كذف عغ مجػ فاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظالسة إلى: ىجفت الجرا
سية ميارات حل السدألة الػراثية في العمػـ الحياتية لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي تش

   .بغدة
 .ىجاؼ الجراسة استخجمت الباحثة السشيج التجخيبيأل تحقيقا   مشيج الجراسة:

سجرسة بالرف العاشخ  شالبات ( شالبة مغ116) يشة الجراسة مغتكػنت ع عيشة الجراسة:
ثبلث مجسػعات، السجسػعة لى إحيث قدست العيشة  ،سكيشة بشت الحديغ الثانػية لمبشات

السجسػعة التجخيبية و (، 41)االنفػجخافيظ الثابت( وعجدىا ) وتع تجريديا بػاسصة التجخيبية األولى
 ( 35السجسػعة الزابصة )و (، 40فػجخافيظ الستحخؾ( وعجدىا ))االن وتع تجريديا بػاسصةالثانية 

 وتع تجريديا )بالصخيقة التقميجية(.     

تع التحقق مغ قج أداة اختبار ميارات حل السدألة الػراثية، و  استخجمت :أدوات ومػاد الجراسة 
 .ة ا صجؽ وثبات األد

    أىع نتائج التي تػصمت الييا الجراسة:

( بيغ متػسط α=  0.01إحرائية عشج مدتػػ )فخوؽ ذات داللة  وجػدتػصمت الجراسة إلى 
و السجسػعة التجخيبية الثانية ، درجات شالبات السجسػعة التجخيبية األولى )االنفػجخافيظ الثابت(

في التصبيق البعجؼ الختبار ميارات حل السدألة  السجسػعة الزابصة، و )االنفػجخافيظ الستحخؾ(
 سػعة التجخيبية الثانية. ولرالح السج الػراثية

 وفي ضػء ىحه الشتائج أوصت الجراسة بسا يأتي:

 وفي ضػء ما أسفخت عشو الجراسة مغ نتائج، أوصت الباحثة بػ: 

الستحخؾ( في تجريذ السيارات التي يػاجو الصمبة  –تػضيف تقشية االنفػجخافيظ  )الثابت -
 صعػبة فييا.

 فييداعج  مسا ؛ميا في العسمية التعميسيةاالستفادة مغ تقشية االنفػجخافيظ واستخجا -
 اخترار السعمػمات وتدخيع عسمية التعمع.

والعسل عمى تػضيف التقشيات الحجيثة  ،تجريب الصمبة عمى ميارات حل السدألة الػراثية -
 .تشسيتيامغ أجل 
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Abstract 
 

The study aimed: exploring The effectivenees of using Infographic Technology 

(illustrative graphics – animated graphics)in developing genetic problem solving 

skills in Life Sciences among female Tenth Graders in Gaza 

Study Methodology: To achieve the objectives of the study the researcher used 

the experimental approach. 

The study sample: consisted of (116) students of the tenth grade at the Sakina 

Bint Al Hussein Secondary School for Girls. The sample was divided into three 

groups, the first experimental group (41 girls) was taught by illustrative graphics, the 

second experimental group (40 girls) was taught by animated graphics, the control 

group (35 girls) was taught by the traditional method. 

Tools and Materials: used the tool of testing the skills of solving the genetic 

problem, The researcher verified the validity and reliability of the tool.  

The main findings of the study: 

that there were statistically significant differences at the level of (α= 0.01) between 

the mean scores of the students of the first experimental group (the illustrative 

infographics) and the second experimental group (the animated infographics) and  

control group students in the post application of the test of skills of solving the 

genetic problem in favor of the second experimental group. 

In light of the findings of the study, the researcher recommended the following: 

- Using the technique of infographics (illustrative graphics – animated graphics) in 

teaching the skills that are difficult to students. 

- Taking advantage of the technology of infographics and using it in the educational 

process, which helps to summarize the information and accelerate the learning 

process. 

- Training students on the skills of solving the genetic problem and working on the 

use of modern technologies for its development. 
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ـَِن الرَِّحيم  بِْسِم اّلّلِ الرَّْْح

ْنداَف ِمْغ ُسبلَلٍة ِمْغ ِشيٍغ ) ﴿ عَّ َجَعْمشاُه ُنْصَفة  ( ثُ 12َوَلَقْج َخَمْقَشا اإْلِ
( ُثعَّ َخَمْقَشا الشُّْصَفَة َعَمَقة  َفَخَمْقَشا اْلَعَمَقَة ُمْزَغة  13ِفي َقخاٍر َمِكيٍغ )

ـَ َلْحس ا ُثعَّ َأْنَذْأناُه َخْمق ا آَخَخ  َفَخَمْقَشا اْلُسْزَغَة ِعطام ا َفَكَدْػَنا اْلِعطا

 ﴾ ( 14َفَتباَرَؾ َّللاَُّ َأْحَدُغ اْلخاِلِقيَغ)

 

 َصَدَق اّلُل الَعِظيم 
 ] 23-21السؤمشػف:[                                               
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 ْاإِلىَجْاءُ 

 

حكْخُتظ كمظ، تإليَظ يا مغ غبت عشي، لع أعر معظ لكششي عذتظ، حفطُت بعزا  مغ مبلمحظ و 
 ..بيإليَظ أيا شييج، إليَظ أ، تبعثخُت يػما  ولسمستشي جخاحظ و تزحياتظ

 

 ..إليِظ أمي ىجيِظ يا نبزي، يا َسَكشي وسكشاؼ، يا صانعة األمل في ُمَحّياّؼ،أُ 
 

سشجؼ بعج رحيل أبي، إلى مغ تتدابق إليو العبارات لتخخج، وتعجد أف تعبخ عغ مكشػنيا، إلى 
 ..إليَظ أخي حاـز

 

تذعخني بالخضا تطافخت ثساِف نجػـٍ في الدساء، وتآلفت تديج ضياء القسخ ضياء ، تدّخ نطخؼ و 
 ..إليكع يا عدوتي وقػتي إخػتي دمحم، أحسج، عراـ، الجائع

 ..وأخػاتي ندخيغ، خمػد، شيخيغ، مخيع، حشيغ
 

 ..خػتي وأخػاتيإإلى أبشاء  إلى وردات بدتاني، وعبيخ أجػائي،

 

كل مغ كاف لو فزٌل عمّي، عّمسشي، قّػمشي، صحح لي صجيقاتي، إلى أقخبائي ،إلى  إلى
 .معمسيّ ّدغ مغ أدائي، إليكع أساتحتي و أخصائي، وح

 

 

 

 



 خ

 

 وتقجيخٌ شكٌخ 

آلو  وعمى دمحم سيجنا السخسميغ أشخؼ عمى والدبلـ والربلة العامميغ رب هلل الحسج
 بعج،، أما الجيغ، يـػ إلى دربو عمى سار ومغ وصحبو

 اختارنا حؼال هلل الحسج هللا، ىجانا أف لػال لشيتجؼ كشا وما لئلسبلـ، ىجانا الحؼ هلل فالحسج
 يتع أف هللا أسأؿ و صعػباتو، وذلل الصخيق ىحا لشا سيل الحؼ هلل الحسج العمع، شمبة لشكػف مغ

 . .عمس ا ويديجنا ّعمسشا بسا يشفعشا وأف نعسو السدمسيغ سائخ وعمى عمي

ػ داود وانصبلقا مغ قػؿ  الحبيب السرصفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: "اليذكخ هللا مغ اليذكخ الشاس" )أب
أتقجـ بخالز الذكخ والتقجيخ إلى الجامعة اإلسبلمية الرخح العمسي ( 4، ص403،د.ت ،ج

 الذامخ  التي احتزشت آمالي وشسػحاتي في الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ. 

واعتخاف ا لحوؼ الفزل بفزميع فإني أتػجو بجديل الذكخ واالمتشاف إلى األستاذ الجكتػر دمحم 
 ىحه عمى بقبػؿ اإلشخاؼ لتفزميسا مذخفا  والجكتػر دمحم أبػ عػدة  مذخفا ورئيدا عدقػؿ 
 هللا فجدىسا العسل، ىحا تثخؼ  التي الستسيدة ممحػضاتيسا ليزعا جيج مغ بحلػه ما وعمى الخسالة،

 خيخ الجداء. عشي

 :الجكتػر والحكع السشاقذة لجشة إلى عزػؼ  الجديل بالذكخ أتقجـ أف لي يصيب كسا
امشاق مججؼ عقل  ا محسػد بخغػتوالجكتػر:  داخمي ا، ذ   .خارجي ا مشاقذ 

إلى الدادة محكسي أدوات الجراسة لسا قجمػه إلي  شكخؼ  بخالز أتقجـ ،واعتخاف ا بالفزل
 مغ تػجيو ومداعجة، والحيغ لع يبخمػا عمي بعمسيع ووقتيع وتػجيياتيع الدجيجة.

يشة بشت الحديغ الثانػية لمبشات وإقخار ا بالجسيل أتقجـ بالذكخ والتقجيخ إلى مجرسة سك
وىيئتيا التجريدية وأخز بالحكخ األستاذة ندخيغ أبػعخيباف لسا بحلتو مغ جيج في تصبيق 

 الجراسة.

 لو كاف كسا أتقجـ بالذكخ الجديل إلى أخي مرسع االنفػجخافيظ عراـ أبػ عخيباف الحؼ
 .وتقجيخ شكخ كل مشي فمو في إنتاج االنفػجخافيظ، الكبيخ الفزل

 أدعي وال الكخيع, ىحا لػجيو خالراا  العسل ىحا يكػن  أن تعالى هللا أسأل الختام وفي
 .نفدي فسغ أخصأت هللا, وإن مغ فبتػفيق أصبت وحجه, فإن الكسال هلل ألن الكسال؛ لشفدي
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 الفرل األول

 اإلشار العام لمجراسة

 مقجمة:
ت مغ نصاؽ جاذبيتو ف يفمأسػد الحؼ ال يسكغ ألؼ جدع عرخ كالثقب األفي  عيرن
في معاييخ الثقافة والتخبية  جحريا   ا  حجث تغييخ أفاالنفجار السعخفي والتكشػلػجي العطيع  اليائمة،

وفي خزع تمظ  فأخح يتشافذ مػاكبة لتمظ التغيخات والتحػالت، ،الحؼ انعكذ عمى العالع بخمتو
ب الحمػؿ والسقػمات ندأيجاد إالتصػرات العرخية وقع عمى عاتق التخبػييغ والستخرريغ 

نتاج بجاع واإلمجبخة وفعالة قادرة عمى اإل لجعميا عقػال   ؛قػيا   مشيعا   لتخميع العقػؿ وبشائيا بشاء  
 رض.يحتحػ بو في شتى بقاع األ ومذعبل   حزاريا  فتكػف تمظ العقػؿ قبدا    والتشافذ،

جيا التعميع كأسمػب يأتي دور تكشػلػ  وىشا فكاف لتمظ التصػرات تأثيخ بالغ عمى التعميع،"
بجاع اإلنداف والسرادر إلى تػضيف كل السرادر البذخية و إمشيجي وشخيقة في التفكيخ تيجؼ 

اء السػاقف التعميسية أثخ و  جيدة والبخمجيات لحل مذكبلت الشطع التخبػية،متسثمة في األ ،السادية
  .15)ـ، ص2006)الحمفاوؼ ،"ودعسيا

أصبحت الرػرة تحيط بشا في كل  وثػرة السعمػمات، وفي ضل التقجـ التقشي والتكشػلػجي"
واستخجاـ الرػرة ليذ  وباتت الرػرة لغة عرخية تذكل أحج مكػنات الثقافة العرخية، ،مكاف

وكاف ذلظ مغ الشقػش  ،فيشاؾ شػاىج ودالئل عمى استخجاـ اإلنداف لمرػرة ،باألمخ السدتحجث
الرػرة مع الكمسة يديل تختيب السعمػمات  إف ارتباط ،عمى ججراف الكيػؼ قبل مبلييغ الدشيغ

 .(ـ2015)عربة،". اليائمة في ىياكل أساسية تديل عسمية التحكخ واالستخجاع

حجث تقشيات تكشػلػجيا التعميع، فيي عبارة عغ شخيقة مبتكخة أوتعج تقشية االنفػجخافيظ مغ 
 ألػاف وأشكاؿ متشاسقة،ا، بسا تحسمو مغ لعخض السعمػمات  مغ خبلؿ تجسيع الرػرة والكمسة مع  

فخاد، فيعتبخ االنفػجخافيظ عامبل  أساسيا  في تػصيل السعمػمات إلى ذىغ األانتباه بحيث تجحب 
 األفخاد.
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وبالخغع مغ حجاثة االنفػجخافيظ كتكشػلػجيا حجيثة إال أنو أجخيت العجيج مغ البحػث حػلو 
خفة فاعمية االنفػجخافيظ التي ىجفت إلى مع (Kos, Sims, 2014 )دراسة كػز وسيسد مثل

التي ( kibar,Akkoyunlu,2014 أكػنيمػ )  كيبار،الثابت في ميارة كتابة السقاالت، ودراسة 
، وأجخيت غيخىا نفػجخافيظ الثابت السػضف تخبػيا  معخفة أفزل التراميع التعميسية لبلىجفت إلى 

مجػ وبيشت  اختمفت في ىجفيا،مغ الجراسات في تػضيف االنفػجخافيظ في العسمية التعميسية التي 
دراسة حدغ و  (،ـ2016دروير )مثل دراسة  الخضا عغ تصبيقو في مخاحل تعمسية مختمفة

 .(ـ2014دراسة الجخيػؼ )و ـ( 2015دراسة عربة )و  ،(ـ2015دراسة مشرػر )، و (ـ2016)

لى إ لى تحػيل السعمػمات والبيانات السعقجةإمرصمح تقشي يذيخ ويعخؼ االنفػجخافيظ بأنو: "
 "لى قخاءة الكثيخ مغ الشرػصإرسػـ مرػرة يديل عمى مغ يخاىا استيعابيا دوف الحاجة 

 .(ـ2014 )عيدى،

سمػب التفكيخ تجاه البيانات أعمى تغييخ  تقشية االنفػجخافيظ بترسيساتيا الستشػعة تعسل
لبيانات في و نقل اأ وعخضيا لجسع السعمػمات اججيج   امخئي   وتزفي شكبل   ،والسعمػمات السعقجة

وتداعج القائسيغ عمى العسمية التعميسية في تقجيع السشاىج الجراسية  ،لى الستعمعإصػرة جحابة 
لحا البج مغ البحث في شخيقة ججيجة لتصبيق ىحه التقشية في خجمة العسمية  ،سمػب ججيج وشيقأب

   .(ـ2014)شمتػت، التعميسية ودمجيا في السقخرات الجراسية

شبيعة السعمػمات التي يتع تػصيميا باستخجاـ " فأ( ـ 2015اسط)ضاؼ عبج البأكسا 
فكار والتدمدل التاريخي والػصف ات واألجخاءواإل حرائياتاإل لى:إاالنفػجخافيظ  تقدع 

 ."الجغخافي والتذخيح والتدمدل اليخمي والعبلقات والذخريات

والسعمػمات بذكل  تػجج أنػاع مختمفة مغ االنفػجخافيظ التي تعسل عمى تقجيع البيانات
تشاسب السعمػمات السخاد تقجيسيا، وتكسغ فعالية االنفػجخافيظ في قجرتو عمى اخترار وقت 
التعمع، واعتساده عمى حاسة اإلبرار حيغ يخػ العمساء أف العيغ يسكشيا التقاط الرػرة في أقل 

ى بخامج عالية التكمفة مغ الثانية، وإف إعجاد االنفػجخافيظ بذكمو الشيائي ال يحتاج إل(  0.1 )مغ
 أو معجات، بل يحتاج إلى إبجاع فشي وتقشي.

فيػ عمع ييتع بجراسة الكائشات الحية وشبيعتيا  ؛ىع العمػـأ حياء مغ يعتبخ عمع األ
سخار الصبيعة واستخجاـ أحياء في فيع العجيج مغ وييتع عمع األ ،ياأنػاعوصفاتيا وشخؽ عيذيا و 

 اء مغ حػلشا.شيسمػب العمسي لتعبيخ عغ األاأل
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حج العمػـ الحجيثة التي نحتاجيا في أحياء ىػ ف عمع األ"أ لىإـ( 2010شارت فػذه )أ
عزاء أ جدامشا مغ أحيث يعخفشا بسا في  ،فيػ مغ العمػـ السيسة والزخورية ،حياتشا اليػمية

يئة وىػ كحلظ يعخفشا بالكائشات الحية والشباتات وما يػجج حػلشا في الب ،وخبليا وضائف حيػية
 ."السحيصة

 الثػرة ركائد أحج أنو عمى ليوإحياء ىػ عمع الػراثة الحؼ يشطخ حج فخوع عمع األأومغ "
 ثع عذخ، القخف التاسع في مشجؿ العالع شخيق عغ نذأتو مشح أىسيتو اكتدب وقج العمسية الحجيثة،

 ؼ الشػو  الحسس لتخكيب ـ1953عاـ في وكخيظ واتدغ العالسيغ اكتذاؼ مع أىسيتو زادت
 العمساء بجأ تخكيبو، ومعخفة الحسس ىحا اكتذاؼ وبعج، (DNAاألكدجيغ ) مشقػص الخايبػزؼ 

مثل:  والشبات والحيػاف لئلنداف وحيػية ميسة عجيجة مجاالت في عمع الػراثة تػضيف في
 العمع ىحا وألىسية، والسكافحة الحيػية العالع، في الغحاء ونقز الػراثية، واليشجسة االستشداخ،

ا مكػن ا باعتباره الصمبة يجرسيا التي العمػـ واألحياء مادة في تزسيشو التخبػية الشطع بجأت  رئيد 
مكػنا   أصبح كسا الجامعي، التعميع السخحمة في أو العاـ، التعميع في مخحمة سػاء مكػناتيا مغ

 .ـ( 2014 )بمػشي وسعيج،"األحياء معمع وخاصة السعمع إعجاد بخامج مكػنات مغ ميسا  

صبحت أو  رعب تكػيغ ترػر كمي لمبيػلػجيا لجػ دارسي ىحا العمع دوف فيع الػراثة،وي
وتؤثخ في قجراتيع  ،قزايا الػراثة تسذ برػرة مباشخة حياة كثيخ مغ الصبلب الذخرية

 .(319ـ، ص2002)زيتػف ، "السدتقبمية

ج العمع الحؼ يبحث ذ تع، إا في مشاىج البيػلػجيا بالسخحمة الثانػيةا رئيد  تسثل الػراثة جدء  "
والدعي لتفيع تػارث الرفات  فخاد الكائشات الحية،أسباب التذابو والتبايغ بيغ أمغ خبللو عغ 

 خخ.الػراثية مغ جيل آل

نو يتشػاوؿ إإذ  ،حج السجاالت السيسة في العمػـ الحياتية )البيػلػجية(أعمع الػراثة ىػ "
 ،ىحا العمع بأنػو ذو شبيعػة مفاىيسيػة مػضػعات ذات صمة بحياة اإلنداف ومدتقبمو، ويترف

كسا  ،بحيث يشجرج تحتو العجيج مغ السفاىيع التي تسثل المبشات األساسية لفيع شبيعة ىحا العمع
وتعتبخ مغ أكثخ مػضػعات العمػـ صػعػبة  ،أنيػا تذكل مرجر صعػبة في تعمسيا وتعميسيا

 .(ـ 1995)الذيخاني ، ". بالشػدبة لمسعمسيغ والصبلب
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وقػج  ،ا ويعتبخ حل السدائل في العمػـ مغ أكثخ الرعػبات التي يعاني مشيػا الصمبػةكس
وىحا يتصمب مغ معمع العمػـ بحؿ  ،التجريذ ات السدتخجمة فيستخاتيجيااليخجع الدبب إلى 

السديػج مغ الجيج إلكداب الستعمسيغ السيارات البلزمة لحل السدائل بحيث تتشػع ىحه السيارات 
 لة فيديائية أو كيسيائية أو بيػلػجية.ألة سػاء كانت مدأع السدباختبلؼ نػ 

ىع السػضػعات التي شغمت العامميغ في أ ف حل السدألة الػراثية مغ أشظ فيو  ومسا ال
ا صعػبة في حل حياء والسيتسيغ بيا وبصخائق تجريذ يػاجو الصمبة عسػم  مجاؿ تجريذ األ

كداب شمبة القجرة إمغ نػع  ةفي الػقت نفدو صعػبحياء كسا يجج معمسػ األ ،السدائل الػراثية
 عمى حل السدائل الػراثية.

ف أحتى يتسكغ الصالب في السخحمة الثانػية مغ حل السدألة الػراثية مغ الزخورؼ 
والتي يصمق عمييا ميارات حل السدألة الػراثية،  زمة لحلظ،بليكتدب مجسػعة مغ السيارات ال

وحجدىا  وتشتيي بحميا برػرة صحيحة، وفيسيا، السذكمةا ما تبجأ بتحجيج والتي غالب  
ربع ميارات رئيدة يسكغ مغ خبلليا حل السدألة الػراثية وىي: أ( 322ـ، ص2002زيتػف)

التيجيغ  إجخاء اء،باستشتاج التخكيب الجيشي آل تحجيج الحالة الػراثية التي تشتسي إلييا السدألة،
 وضع التفديخ الػراثي. باء،بيغ اآل

أف معطع الجراسػات التػي تشاولػت  وججتبلؿ مخاجعة الباحثة لمجراسات الدابقة ومغ خ
ميارات حل السدائل في العمػـ ركدت عمى الكذف عغ صػعػبات تعمػع السػدائل الفيديائيػة 

حجابي  ( )الرع،ـ2010( ودراسة )عخبيج،ـ2013دراسة )حسػدة ، حيث تشاولتوالكيسائية 
ـ( (2015ـ(، ودحجوح 2015، ودراسة شمبة ))ـ2015فتاح )دراسة م، و ـ(2016والذامي، 

(، ودراسة أبػ ـ2008زنكشو ) ، ودراسة(ـ2015دراسة )رمزاف، بيشسا حل السدألة الفيديائية 
 تشاولت حل السدألة الكيسائية. )ـ2009عجػة )

 ومغ ،لة الػراثيةأالتي تشاولت حل السد تسااالجر يشاؾ نجرة في فوعمى حج اشبلع الباحثة 
سية التي تشاولت تش ـ(2001عبج الحكيع )، و (ـ2011 )ماضي ىحه الجراسات كانت دراسة

 السفاىيع وميارات حل السدألة الػراثية.
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كاف فقج سدألة الػراثية مثشاء تجريدو لأا لسا يػاجيو معمع العمـػ الحياتية مغ صعػبات ونطخ  
لى استخجاـ شخؽ إوىحا يحتاج  ،ف نشسي لجػ شبلبشا ميارات حل السدألة الػراثيةأالبج مغ 

ف ىشاؾ حاجة ماسة أوججت الباحثة  تجريذ وتقشيات حجيثة تػاكب عرخ الثػرة التكشػلػجية،
سية ميارات حل ضيفو في تشتػضيف التقشيات التكشػلػجية الستسثمة في تقشية االنفػجخافيظ وتػ إلى 

 السدػألة الػراثية.

س الثانػية وبالتحجيج الرف العاشخ وقج المدت الباحثة مغ خبلؿ عسميا في مجار 
وتجريذ مبحث العمػـ الحياتية خبلؿ فتخة التخبية العسمية صعػبة لجػ الصالبات في ميارات حل 

 السدألة الػراثية.

 والتي تخجع الى:

حل السدألة ميارات  ال تثيخ دافعية الصبلب نحػ تعمع استخجاـ السعمسيغ الستخاتيجيات_ 1
 .الػراثية

أنو ال يجرؾ  غ عوعجـ تسكشيع مغ السادة العمسية فزبل   ،اءة السيشية لجػ السعمسيغنقز الكف_ 2
 ما لمػراثة مغ أىسية كبيخة.

كجوا عمى ضخورة استخجاـ أراء بعس معمسي مبحث العمػـ الحياتية الحيغ آلى معخفة إإضافة 
عية الصمبة وخاصة في ثارة دافإة التي تديج مغ يساليب تجريدأاالستخاتيجيات والتقشيات الحجيثة و 

سية إلى نجرة الجراسات التي تتبشى تشمػضػعات الػراثة التي تددحع بالسدائل الػراثية إضافة 
 ػا لمباحثػة لسػضػع الجراسة.ميارات حل السدألة الػراثية نبعت أىسية الجراسة مسػا شػكل دافع  

 مذكمة الجراسة:

 تشحرخ مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيذ التالي:

سية ميارات حل السدألة الػراثية الستحخؾ( في تش –ا فاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثابتم
 لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة؟ الحياتية في العمػـ

 ويشبثق مغ ىحا التداؤل األسئمة الفخعية اآلتية:

سية ميارات حل السدألة تشالستحخؾ( البلزمة ل –_ ما اإلشار العاـ لتقشية االنفػجخافيظ )الثابت1
 الػراثية؟

 ؟األساسي بغدة سيتيا لجػ شالبات الرف العاشخت حل السدألة الػراثية السخاد تش_ ما ميارا2
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بيغ متػسط درجات  (α ≤(0.05 عشج مدتػػ داللة  إحرائيةىل تػجج فخوؽ ذات داللة _ 3
جسػعة التجخيبية الثانية الس، و شالبات السجسػعة التجخيبية األولى )االنفػجخافيظ الثابت(

السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار ميارات حل السدألة و  ،)االنفػجخافيظ الستحخؾ(
 ؟الػراثية

سية ميارات حل وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تشتحقق تقشية االنفػجخافيظ الثابت فاعمية _ ىل 4
 ؟ لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة السدألة الػراثية

سية ميارات وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تشتحقق تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ فاعمية _ ىل 5
 ؟لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة  حل السدألة الػراثية

 فخوض الجراسة:

 ولإلجابة عغ أسئمة الجراسة تدعى الجراسة إلى التحقق مغ صحة الفخوض التالية: 

( بيغ متػسط درجات α ≤(0.05إحرائية عشج مدتػػ داللة   ال تػجج فخوؽ ذات داللة_ 1
السجسػعة التجخيبية الثانية و  شالبات السجسػعة التجخيبية األولى )االنفػجخافيظ الثابت(

)االنفػجخافيظ الستحخؾ( و السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار ميارات حل السدألة 
 الػراثية.

سية ميارات حل وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تشافيظ الثابت فاعمية تحقق تقشية االنفػجخ  ال_ 2
 .بغدة لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي السدألة الػراثية

سية ميارات حل وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تش تحقق تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ فاعمية ال_ 3
 .بغدة لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي السدألة الػراثية

 ف الجراسة: أىجا

 ىجاف التالية:سعت ىحه الجراسة إلى تحقيق األ

 شار العاـ لتقشية االنفػجخافيظ السخاد تػضيفيا في ىحه الجراسة.اإلإلى التعخؼ _ 1

 سيتيا لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي.ت حل السدألة الػراثية السخاد تشبشاء قائسة ميارا_ 2

سية ميارات حل السدألة الػراثية لجػ الثابت في تشتقشية االنفػجخافيظ أثخ  _ الكذف عغ3
 شالبات الرف العذخ األساسي بغدة.
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سية ثابت وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تشالكذف عغ مجػ فاعمية تػضيف االنفػجخافيظ ال_ 4
 ميارات حل السدألة الػراثية لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة.

سية ميارات حل السدألة الػراثية لجػ شالستحخؾ في ت أثخ تقشية االنفػجخافيظ _ الكذف عغ5
 شالبات الرف العذخ األساسي بغدة.

سية تحخؾ وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تشالكذف عغ مجػ فاعمية تػضيف االنفػجخافيظ الس_ 6
 ميارات حل السدألة الػراثية لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة.

  :أىسية الجراسة

  في الشقاط التالية:راسة ىسية الجأ تتسثل

جعػة التخبػييغ لسدايخة االتجاىات الحجيثة وتجخيب تقشيات حجيثة مثل تقشية لاالستجابة _ 1
تأىيل السعمسيغ لتدويجىع بصخؽ وتقشيات حجيثة في مسا يفيج معجؼ الجورات  ؛االنفػجخافيظ

 لتجريذ العمػـ.
فاؽ ومجاالت بحثية مختبصة في آفتح  العميا مغ خبلؿ تالجارساقج تفيج الباحثيغ وشمبة _ 2

 سية ميارات حل السدألة الػراثية.استخجاـ التقشيات الحجيثة في تش كيفية
ا لسيارات حل السدألة الػراثية بػحجة الػراثة تفيج مذخفي ومعمسي تػفخ ىحه الجراسة اختبار  _ 3
 حياء.األ
، الستحخؾ( -)الثابت قشية االنفػجخافيظباستخجاـ تفي وحجة الػراثة لمسعمع  تػفخ الجراسة دليبل  _ 4

ف ػ سية ميارات حل السدألة الػراثية بصخيقة فعالة قج يدتفيج مشو السذخفلى تشإوالحؼ يؤدؼ 
 تصػيخ شخؽ التجريذ.في ف ػ والسعمس
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  :حجود الجراسة

 الباحثة في ىحه الجراسة بالحجود التالية:التدمت  

بسحافطة  )سكيشة بشت الحديغ الثانػية لمبشات( شالبات الرف العاشخ األساسي بسجرسة
 (.2016-2017الػسصى في الفرل الجراسي الثاني مغ  العاـ )

مغ كتاب العمػـ الحياتية لصالبات الرف العاشخ  تجريذ الػحجة الثالثة )الػراثة(اقترخت عمى 
رات حل سية مياه عمى تشأثخ وقياس  متحخؾ( –االنفػجخافيظ )ثابت تقشية  مغ خبلؿ تػضيف 

 السدألة الػراثية.

 :مرصمحات الجراسة

 كالتالي: جخائياا إتعخيف مرصمحات الجراسة 

 االنفػجخافيظ: .1

تقشية تعسل عمى إخخاج األفكار والسعمػمات الستزسشة في وحجة الػراثة مغ الحيد الشطخؼ 
تمقي بحيث تجحب آلية العخض السدتقببلت البرخية والدسعية لمس ،السجخد الى الحيد الترػيخؼ 

إنتاج تع وي ،دراؾ ماىية السعمػمة الشطخية التي لجيوإبصخيقة يديل وصػليا وفيسيا واستيعابيا و 
 سية ميارات حل السدألة الػراثية.جل تشأمغ خبلؿ بخامج  ترسيع االنفػجخافيظ مغ  االنفػجخافيظ

 الثابت: االنفػجخافيظ. 2

عغ شخيق  شة في وحجة الػراثةالستزسعبارة ترسيسات ثابتة تذخح السعمػمات واألفكار 
إنتاجيا عمى شكل تع صػر ورسػمات بديصة تسكغ الفخد مغ فيسيا واستيعابيا بديػلة، حيث ي

سية ميارات جل تشأمغ  الثابت ترسيع االنفػجخافيظمخترة ببخامج نساذج مصبػعة مغ خبلؿ  
 .حل السدألة الػراثية

 الستحخك: االنفػجخافيظ .2

 ،الستزسشة في وحجة الػراثة بذكل متحخؾ ذخح السعمػماتىي عبارة عغ رسع ترػيخؼ ي
إنتاجيا تع ، حيث ييدتخجـ رسػمات االنفػجخافيظ لتسثيل السعمػمات ،يطيخ عمى ىيئة فيجيػ

سية جل تشأمغ  الستحخؾ ترسيع االنفػجخافيظب مخترة مغ خبلؿ بخامجعمى شكل فيجيػىات 
 ميارات حل السدألة الػراثية.
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  ية:. السدألة الػراث5

ف يفكخ بكيفية استخجاـ السعصيات والخمػز أمػقف مذكل يتعخض لو الستعمع تتصمب مشو 
 يجاد الحل السشاسب.إل أجسفاىيع التي تتزسشيا السدألة مغ الو 

 . ميارة حل السدألة الػراثية:6

ىي مجسػعة مغ السيارات العقمية التي يقػـ بيا الصالب أثشاء حل السدائل الػراثية مغ 
الحل حتى الػصػؿ إلى الشتائج والتفديخات الشيائية بكل دقة وإتقاف عاٍؿ، وتقاس بالجرجة بجاية 

تحجيج ) التي يحرل عمييا الصالب باالختبار السخرز لحلظ، وتتسثل في السيارات التالية
التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة  -الحالة الػراثية التي تشتسي إلييا السدألة

تحجيج الصخز الجيشية  -تحجيج الصخز الذكمية لؤلبػيغ - راثية التي تشتسي إلييا السدألةػ ال
 .(التفديخ الػراثي -إجخاء التيجيغ بيغ األبػيغ  -لؤلبػيغ

 الرف العاشخ األساسي: .7

ويكػف  ىي السخحمة العاشخة مغ مخاحل التعميع األساسي حدب الشطاـ التعميسي الفمدصيشي،
 سشة.  (16صبلب فييا )عسار الأ متػسط 
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 اإلشار الشطخي 
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 الفرل الثاني

 اإلشار الشطخي 

يتزسغ اإلشار الشطخؼ محػريغ رئيديغ. يتسثل السحػر األوؿ في تقشية االنفػجخافيظ 
بشسصيو الثابت والستحخؾ، والتي تجعسيا الشطخية البشائية، والسحػر الثاني الستسثل في ميارات 

 السدألة الػراثية، وفيسا يمي تفريل ذلظ: حل

 الشطخية البشائية:

شيج البحث التخبػؼ الشفدي تحػال  جػىخي ا في رؤيتو لعسمية التعميع بذكل عاـ وعسمية 
التعمع بذكل خاص، وقج تسثل ذلظ التحػؿ مغ التخكيد عمى العػامل الخارجية السؤثخة في تعمع 

لجاخمية التي تؤثخ في الستعمع ذاتو، وبخاصة ما يجخؼ داخل الستعمع إلى التخكيد عمى العػامل ا
 عقل الستعمع بسا في ذلظ دماغو ومجركاتو، وكيفية اكتدابو لمسعخفة.

"ويؤكج التخبػيػف في السشاىج وتجريديا عمى أف التجريذ لع يعج مجخد نقل السعخفة 
السعخفة الدابقة لمصالب، )تقميجيا ( إلى الصالب وحفطيا واستخجاعيا، بل عسمية تعشى بتشذيط 

وببشاء السعخفة واكتدابيا وفيسيا واالحتفاظ بيا واستخجاميا، وذلظ مغ مشطػر نسػ الصالب 
 (22، صـ2007)عقميا  ووججانيا  ومياريا ( وتكامل شخريتو مغ مختمف جػانبيا". )زيتػف،

 مفيػميا:

سشو السفيػـ مغ معاني "ال يسكغ تحجيج تعخيف مػحج لمبشائية يحػؼ بيغ ثشاياه كل ما يتز
أو عسميات نفدية، بل حاوؿ بعس مشطخؼ البشائية تعخيفيا مغ خبلؿ رؤػ تعكذ التيار الفكخؼ 
الحؼ يشتسػف إليو سػاء كاف تيارا  جحري ا، أو اجتساعي ا، أو ثقافيا ، أو نقجي ا، وذىبػا إلى أف 

استقباؿ تحػؼ إعادة بشاء  خبلصة تحميل تمظ الخؤػ تجور حػؿ تعخيف البشائية عمى أنيا عسمية
)زيتػف ع خبخاتيع الدابقة وبيئة التعمع"الستعمسيغ لسعاني ججيجة داخل سياؽ معخفتيع اآلنية م

 (212، صـ2002،

 بيغ تفاعل عسمية ىي"ة: البشائي الشطخية أف (39ـ، ص2006) حممػ  وأبػ نةاعف ويخػ 
 لمستعمع، السقجمة التعميسية فالسػاق الدابقة، تخاالخب :التعميسي السػقف في عشاصخ ثبلثة

 ججيجة معخفية كيبتخا بشاء أجل مغ وذلظ ؛التعمع عسمية فيو تحجث الحؼ البيئي والسشاخ
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 السعخفية كيبخاالت ىحه واستخجاـ الدابقة، بالسعخفة مقارنة والعسػمية بالذسػلية تستازو  وتصػيخىا،
 ."ججيجة بيئية مػاقف معالجة في الججيجة

فمدفة قائسة عمى بشاء السعخفة مغ قبل الستعمع " (12ص ـ،2008) خكسا وعخفيا األسس
 ،أو التفاوض االجتساعي مع األقخاف ،نفدو بصخيقة فاعمة وذات معشى مغ خبلؿ خبخاتو الػدابقة

وىي تؤكج في أساسيا عمى الجور الشذط لمستعمع فػي وجػػد السعمع السيدخ والسداعج عمى بشاء 
 ". تداعج عمى التعمعالسعشى بذكل سميع في بيئة 

 التعمع خبلليا مغ يقـػ تخبػية فمدفة: "البشائية أف( 13، صـ2015فياض ) ويخػ 
 معخفية وتصػيخ وتخكيب بشاء أجل مغ التعميسية، السػاقف في والحالية الدابقةبخاتو خ بتػضيف

 ."التعميسية لمعسمية السيدخ والسعمع لمتعمع، السشاسبة الرفية البيئة وجػد في ججيجة 

"فمدفة تخبػية تؤكج عمى الجور الشذط لمستعمع في  (13،صـ  2016وتعخفيا اصميح )
 بشائو لسعخفتو الججيجة مغ خبلؿ خبخاتو الدابقة والسػاقف التعميسية التي تحجث في عسمية التعمع". 

أف محػر الشطخية البشائية ىػ الستعمع، بحيث يبشي بشيتو تخػ الباحثة ومغ خبلؿ ما سبق 
فية  بشفدو، قائسة عمى خبخات سابقة، بحيث يدتخجميا في معالجة مػاقف ججيجة، ودور السعخ 

 السعمع ميدخ لمعسمية التعميسية ومداعج في بشاء السعشى بذكل سميع.

الشطخية البشائية عمى أنيا عسمية مقارنة تجور في ذىغ الستعمع بيغ الخبخة  وتعخؼ الباحثة
مغ الخبخات الدابقة، فإما أف يقخىا، وإما أف يعجؿ فييا، عمى  الججيجة والسعخفة التي تع تكػيشيا

أف يكػف دور السعمع متسثبل  في قجرتو عمى إيجاد صمة بيغ السفاىيع التي تداعج الستعمسيغ عمى 
 ذاتية معاف خاصة بيع.

 مختكدات الشطخية البشائية:

طخية البشائية أصبحت الشطخة إلى التعمع كعسمية معخفية اجتساعية نذصة تبشتيا الش
بتػجياتيا الفكخية السختمفة. وذكخ زيتػف أف الشطخية البشائية تختكد عمى ثبلثة مختكدات أو أعسجة 

 أساسية وىي:

_ يبشى السعشى ذاتي ا مغ الجياز السعخفي لمستعمع نفدو، وال يتع نقمو مغ اآلخخيغ عغ شخيق 1
عتسادا  عمى خبختو الدابقة التي تسكشو التمقيغ، بل يدتشج إلى فيسو الحاتي في تفديخ ما يحجث ا 

 مغ ربط السعمػمات الججيجة بسا لجيو؛ لتذكيل معشى لسعخفتو.
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_ تذكيل السعاني عشج الفخد )الستعمع( عسمية نفدية نذصة تتصمب جيجا  عقميا ، إذ يبقى البشاء 2
ذا كانت غيخ متفقة السعخفي عشج الستعمع  متدنا ، ما دامت الخبخات تأتي متفقة مع التشبؤات، أما إ

مع تػقعاتو التي بشاىا عمى ما لجيو مغ فيع سابق، فيربح بشاؤه السعخفي غيخ متدف، فيشذط 
 عقمو إلعادة االتداف، فأماـ الستعمع ثبلثة خيارات:

  :خيار البشية السعخفية القائسة أو الدميسة 

عو ويقجـ وفي ىحا يشكخ الستعمع الخبخة الججيجة مجعيا  أنيا غيخ صحيحة أو تخز
 مدػغات الستبعادىا، وىكحا ال يحجث تعمع ججيج لجػ الستعمع، ويبقى عمى ما ىػ عميو.

  :خيار إعادة تذكيل البشاء السعخفي 

ويقػـ الستعمع في ىحا الخيار بتعجيل البشية السعخفية، وذلظ بالتػاؤـ مع )الخبخات( 
 السعخفية الججيجة واستيعابيا، وبالتالي يحجث التعمع. 

 البلمباالة:  خيار 

وفي ىحا الخيار ال يكتخث الستعمع بسا يحجث، وال ييتع بإدخاؿ الخبخات في بشائو 
السعخفي، ويشدحب مغ السػقف، وبيحا ال يحجث تعمع نطخا  لتجني دافعية الستعمع لمتعمع، 
وىحا يتصمب مغ السعمع اختيار األنذصة والتجارب إلثارة دافعية التعمع، تدتغل أخصاء 

 .لترحيحيا الستعمع

البشى السعخفية لجػ الستعمع ليذ مغ الديل تغييخىا، إذ يتسدظ بسا لجيو مغ معخفو مع أنيا _ 3
قج تكػف خاشئة؛ ألنيا تقجـ تفديخات مقشعة بالشدبة إليو، وىشا يتزح دور السعمع عغ شخيق 

اف ذلظ تقجيع األنذصة والتجارب التي تؤكج صحة معصيات الخبخة، وتبيغ الفيع الخاشئ إف ك
 .(75ص ،ـ2012) في العفػف ،مكاوف،عشج الستعمع مػجػدا  
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 مبادئ البشائية وافتخاضاتيا:

تختكد البشائية عمى عجد مغ السبادغ األساسية، وتدتشج إلى عجة افتخاضات ذكخىا زيتػف 
 ( كاآلتي:44ص ـ،2007)
  :مبادئ البشائية 

 ة التعميسية.معخفة الستعمع الدابقة ىي محػر ارتكاز في العسمي  .1
 إف الستعمع يبشي معشى لسا يتعمسو بشفدو بشاء ذاتيا .  .2
 ال يحجث تعمع ما لع يحجث تغييخ في بشيتو السعخفية.  .3
 عشجما يػاجو الستعمع مذكمة أو مػقف ا يحجث التعمع عمى أفزل وجو.   .4
 ال تبشى معخفة الستعمع بسعدؿ عغ اآلخخيغ.  .5

  :افتخاضات البشائية 

 ئية مدتسخة ونذصة. التعمع عسمية بشا .1
 السعخفة الدابقة شخط أساسي لبشاء التعمع.  .2
اليجؼ مغ عسمية التعمع ىػ إحجاث تكيفات مع الزغػط السعخفية السسارسة عمى خبخة  .3

 الستعمع.  
 تتييأ لمتعمع أفزل الطخوؼ عشجما يػاجو الستعمع مذكمة أو حقيقة واقعية. .4

 البشائية في تجريذ العمػم:

ي الشطخية البشائية ىي األفكار السدبقة التي يسكغ أف يػضفيا الستعمع في الشقصة الخئيدة ف
فيع السعمػمات والخبخات الججيجة، وبالتالي تحجث عسمية التعمع عشجما يكػف ىشاؾ تغييخ في 
أفكار الستعمسيغ السدبقة، وذلظ مغ خبلؿ إعادة تشطيع ما يعخفو بالفعل، أو تدويج الستعمع 

 لظ يربح التعمع ذا معشى.بسعمػمات ججيجة، وبح

إذ يتغيخ البشاء السعخفي لمستعمع ويتخح بشاء  ججيجا  قادر ا عمى استيعاب معصيات الخبخة 
الحدية الججيجة، أؼ إف عقل الستعمع يتغيخ، بحيث يكػف حجوث تغيخات في البشية السعخفية 

ات الججيجة متشاقزة مع لمستعمع ىي الصخيقة الػحيجة لحجوث عسمية التعمع، فعشجما تكػف السعمػم
ما يعخفو الستعمع ال يسكغ تجاخمو مع البشية السعخفية، وىشا يحجث التعارض، ويسكغ التخمز مشو 
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بإعادة تذكيل البشية السعخفية، فالستعمع يقػـ ببشاء السعشى أو تكػيشو مغ السعمػمات السػجػدة 
 سخة.نتيجة التفاعل بيغ معخفتو الدابقة والخبخات وممحػضاتو السدت

وفي ضػء ما سبق يجب تذجيع الستعمسيغ عمى بشاء معارفيع بأنفديع، وىشا يأتي دور 
السعمع بسداعجتيع عمى أف يجعمػا أفكارىع الخاصة واضحة، ويقجـ ليع أحيانا أحجاثا  تتحجػ ىحه 

ا األفكار، وال يقترخ دور السعمع عمى نقل السعخفة، بل يجب أف يعسل عمى تشذيصيا واستشباشي
 .(153ـ، ص2012)عاذرة ،ييل عسمية التعمع وتػجييياوتد

 دور السعمع والستعمع:  

( إلى أف التعميع البشائي يخكد عمى التعمع باعتباره عسمية، 57ـ، ص2007أشار زيتػف )
ويذجع استقبللية الصالب الستعمع ومبادراتو ويقبميا. ويتصمب تدويج الصمبة الستعمسيغ بالفخص 

ؼ الججيجة وفيع السعاني الججيجة مغ خبلؿ الخبخات وأنذصة التعمع األصيمة الكافية لبشاء السعار 
 الحقيقية.

 أوالا_ دور السعمع:

يفخض عمى السعمع دور ميدخ أو مدانج لمتعمع، ولتحقيق ذلظ فإنو يتصمب مغ السعمع البشائي 
 القياـ بأدوار، والستسثمة في الشقاط اآلتية:

 .تػفيخ بيئة صّفية بشائية تفاعمية  .1
 تذجيع استقبللية الصالب الستعمع وذاتيتو ومبادراتو وتقبميا.  .2
 ترسيع استخاتيجيات تجريدية ومسارسات تشصمق مغ فكخ البشائية وتبشييا. .3
 تذجيع الستعمسيغ عمى الحػار والسشاقذة والسشاضخة مع زمبلئيع والتعاوف فيسا بيشيع.  .4
 تعميسية. -تػفيخ بيئة تعمسية ومسارسات تعمسية .5
 ة الفزػؿ الصبيعي وحب االستصبلع العمسي لجػ الستعمسيغ.تغحي  .6
 التعميسية.  –تػضيف الخبخات الدابقة لمصمبة في السػاقف التعمسية   .7
 التعخؼ إلى خرائز الصبلب.  .8
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 ثانياا_  دور الستعمع: 

صمب مغ الستعمع دور )بشائي( مسيد ونذط في عسمية التعمع والتعميع السػجو استقرائيا  يُ 
 ومشصمقاتيا، وفيسا يمي عخض ليحه األدوار: ألفكار البشائية وفق ا

الفخد الستعمع الشذط، فالسعخفة والفيع يكتدباف بشذاط، والستعمع يأخح مختمف وجيات  .1
 الشطخ بجال  مغ الدساع أو القخاءة أو القياـ باألعساؿ الخوتيشية التقميجية. 

الفيع اجتساعيا ، فالستعمع ال يسكشو البجء الفخد الستعمع االجتساعي، وفي ىحا تبشى السعخفة و  .2
 بالسعخفة بذكل فخدؼ، وإنسا بذكل اجتساعي عغ شخيق الحػار والسشاقذة مع اآلخخيغ.

الفخد الستعمع السبجع، فالسعخفة والفيع يبتجعاف ابتجاعا ، فالستعمسػف يحتاجػف إلى أف  .3
 يبتجعػا السعخفة، وال يكتفي بافتخاض دورىع الشذط فقط.

 االنفػجخافيظ: تقشية

مغ سسات عرخنا الحاضخ التصػر الدخيع في السعخفة والتكشػلػجيا، حيث أصبح إدخاؿ 
 الػسائل والتقشيات التكشػلػجية السختمفة في العسمية التعميسية أمخا  ضخوريا  مغ أجل تجعيع التعميع.

مفة، أخحت ومغ إحجػ ىحه التقشيات تقشية االنفػجخافيظ التي تحتػؼ أشكاال  برخية مخت"
مكانيا في االتجاىات الججيجة لشيج التعمع السعاصخ، وعمى الخغع مغ أنيا تقشية حجيثة بيغ 
السػاد التعميسية إال أف السكػنات السدتخجمة في إعجادىا في الػاقع ليدت ججيجة، وىي الرػر 

برخية مغ أجل والخسػمات واألرقاـ والخمػز، والججيج الحؼ جمبو االنفػجخافيظ تجسيع السكػنات ال
 .(yilidrim,2016)"عخض السعمػمات 

يتعمع األفخاد ويتحكخوف  أنو  (Dunlap, Lowenthal,2016ويخػ دنبلب ولػنثاؿ ) 
بكفاءة وفعالية أكبخ مغ خبلؿ استخجاـ الشرػص والسخئيات والخمػز واألشكاؿ، فاالنفػجخافيظ 

كثيف بصخيقة تجعع السعالجة السعخفية ىي تقشية تعسل عمى تقجيع السحتػػ السعمػماتي السعقج وال
 وتديل استخجاعيا في السدتقبل.
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 االنفػجخافيظ: تصػر  

يذيخ الباحثػف حػؿ االنفػجخافيظ إلى أف اإلنداف استخجـ الرػر مشح آالؼ الدشيغ، 
ويعػد تاريخ االنفػجخافيظ إلى العرخ الحجخؼ القجيع، حيث كانت الخسػـ عمى ججراف الكيػؼ 

 copponex, 2013)) شبيعة الحياة البذخية آنحاؾ، ووضح كل مغ كػبشكذتجلل عمى 
 ـ( تاريخ االنفػجخافيظ، وتحكخىا الباحثة  في الشقاط التالية: 2016وشمتػت )

 ( ضيخت المغة الخمدية في آسيا وأوروبا والذخؽ األوسط.   4000-7000ما بيغ )ؽ.ـ 
 مفية، حيث كانت ىشاؾ أمثمة ؽ.ـ( تصػرت عمى صػرة الكتابة الييخوغي  (3000عاـ

واضحة مغ خبلؿ استخجاـ الخمػز واأليقػنات الترػرية في الكتابة الييخوغيمفية السرخية 
 القجيسة.

 ( استخجـ عمساء السدمسيغ الخسػـ في شخح  800-1300وفي الحقبة الدمشية ما بيغ )ـ
 اختخاعاتيع وتػضيح نطخياتيع. 

 ( قاـ الفيمدػؼ الفخندي1350وفي عاـ )نيكػال دؼ أزومية بػضع نساذج ترػيخية  ـ
 أولية تػضح  شخيقة قياس األجداـ الستحخكة.

 ( بيغ1510في العاـ )األشكاؿ التػضيحية السكتػبة عشج وضع دليل  ليػرنادو دفشذي ـ
 متكامل لمتذخيح البذخؼ.

 ( 1786في العاـ )إلى الترػيخ البرخؼ أشار السيشجس األسكتجلشجؼ ولياـ ببليفيخ ـ
انات، وكانت كتابة األشمذ التجارؼ والدياسي والسخترخ اإلحرائي ىػ أوؿ عسل يذخح لمبي

 البيانات العجدية باستخجاـ رسػـ خصية ومخصصات وأعسجة بيانات.
 ( اختخعت نايتيشج مخصط السشصقة القصبية في رسػماتيا البيانية. ـ1857عاـ ) 
 ( استخجـ أوتػ ني1930-1940وفي بجاية العرخ الحجيث )ػراث االنفػجخافيكذ مغ ـ

 خبلؿ الشسػذج الحؼ وضعو لذخح األفكار والسفاىيع باستخجاـ األيقػنات والرػر.   
 ( قاـ تػفتي بشذخ العخض السخئي لمسعمػمات الخقسية الحؼ أسذ ـ1982في عاـ )

 أفزل مسارسات لترسيع السعمػمات.                                               

ج إحياء االنفػجخافيظ في خزع التصػر التكشػلػجي والسعخفي، وتدايج استخجاـ ومغ ثع أعي
االنتخنت ووسائل التػاصل االجتساعي التي ىي في مػاكبة مدتسخة؛ لتػسع مجارؾ العقل البذخؼ 
في اختخاع كل ججيج، حيث تع تػضيفو في االستخجامات التجارية والجعائية ومجاالت عجيجة 

 في تػصيل السعمػمات بصخيقة تجحب انتباه األفخاد. أخخػ، وكاف لو األثخ
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 مفيػم االنفػجخافيظ:  

لقج ورد في األدب التخبػؼ متخادفات عجة لمجاللة عمى مفيػـ االنفػجخافيظ: مشيا ما ذكخىا 
 (:111ـ، ص2016)شمتػت

 (        تجديج البرخؼ لمبياناتdata visualization) 

 (              ترسيع السعمػماتinformation design) 

           العسارة السعمػماتية    (information architecture) 

( ىي عبارة عغ مرصمح مجمج infographicوتخػ الباحثة أف كمسة االنفػجخافيظ )
( graphic( وتعشي السعمػمات، أما الثاني )informationيذتسل عمى مقصعيغ، السقصع األوؿ )

 يسكغ فيسيا بأنيا ترػيخ لمسعمػمات بصخيقة تجحب انتباه الستمقي. ويعشي الترػيخؼ، وبالتالي

وعمى اختبلؼ تعخيفات االنفػجخافيظ إلى أنيا ترب في نفذ السعشى، فقج عخفيا عيدى 
ـ( بأنيا: "مرصمح تقشي يذيخ إلى تحػيل السعمػمات والبيانات السعقجة إلى رسـػ 2014)

 لحاجة إلى قخاءة الكثيخ مغ الشرػص".مرػرة يديل عمى مغ يخاىا استيعابيا دوف ا

( بأنو: "اخترار لمسعمػمات السرػرة، smiciklas, 2012, p3كسا وعخفو سسيكيكبلس )
يتع فيو خمط البيانات بالترسيع، يداعج األفخاد والسؤسدات عمى التػاصل بػضػح بحوؼ الرمة 

 بيع".  

ر ورسػـ يسكغ فيسيا "فغ تحػيل البيانات والسعمػمات والسفاىيع السعقجة إلى صػ 
واستيعابيا بػضػح وتذػيق، وىحا األسمػب يتسيد بعخض السعمػمات السعقجة والرعبة بصخيقة 

 (    111ـ، ص2016سمدة وسيمة وواضحة". )شمتػت ،

( إلى أف كمسة االنفػجخافيظ تعشي: "األدلة الفعالة ذات krum، 2013كسا وأشار كـخ )
رػر والخسػمات السرػرة السجعسة بالشرػص والذخوحات الترسيع الجخافيكي السذتسل عمى ال

 والتعميسات في شكل واحج؛ لعخض القرز والسػاضيع عجيجة االتجاىات".

ـ( في تعخيف االنفػجخافيظ "ىي تسثيبلت برخية لتقجيع  2015كسا أضاؼ عبج الباسط )
صخيقة سخيعة وبذكل البيانات أو السعمػمات أو السعخفة، وتيجؼ إلى تقجيع السعمػمات السعقجة ب

واضح، ولجييا القجرة عمى تحديغ اإلدراؾ مغ خبلؿ تػضيف الخسػمات في تعديد قجرة الجياز 
 البرخؼ لجػ الفخد في معخفة األنساط واالتجاىات".
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التعخيفات الدابق ذكخىا اتفقت عمى أف االنفػجخافيظ يذتسل عمى تبلحع الباحثة أف 
شكل رسػمات وأيقػنات يديل عمى الفخد فيسيا، معمػمات وأفكار وبيانات مرػرة عمى 

 واستيعابيا وإدراكيا. 

بأنيا: تقشية  تعخؼ الباحثة تقشية االنفػجخافيظومغ خبلؿ االشبلع عمى التعخيفات الدابقة 
تعسل عمى إخخاج األفكار والسعمػمات مغ الحيد الشطخؼ السجخد إلى الحيد الترػيخؼ، بحيث 

البرخية والدسعية لمستمقي بصخيقة يديل وصػليا وفيسيا  تجحب آلية العخض السدتقببلت
 واستيعابيا وإدراؾ ماىية السعمػمة الشطخية التي لجيو.

 أنػاع االنفػجخافيظ: 

أنو يسكغ إعجاد االنفػجخافيظ بصخؽ مختمفة، ويرشفيا إلى  (yilidrim,2016يخػ يمجيـخ )
ا لسكػنات الػسائط الستعجدة ا  لتي تحتػؼ عمييا. تفاعمي وغيخ تفاعمي تبع 

: يتع فيو استخجاـ السعمػمات والرػر والخمػز باإلضافة إلى االنفػجخافيظ التفاعمي .1
 الرػت والخسػـ الستحخكة.

: ىػ االنفػجخافيظ الحؼ يعخض السعمػمات عمى شكل نز االنفػجخافيظ غيخ التفاعمي .2
 وصػر ورمػز ثابتة، ويسكغ استخجامو مغ خبلؿ السصبػعات.

 أف االنفػجخافيظ يشقدع إلى ثبلثة أنػاع: 114)ص ـ،2016)وبيغ شمتػت 
 الشػع األول: مغ حيث شخيقة العخض:  .1

 ويعشي بو  شبيعة الترسيع والسخخج الشيائي لبلنفػجخافيظ. 
 ىػ ترسيسات ثابتة يختار محتػاىا السرسع أو الجية التي االنفػجخافيظ الثابت" :

كل صػر ورسػمات تديل فيسيا، تخخجيا، وتكػف معمػمات عغ مػضػع معيغ في ش
 وليا عجة أشكاؿ كالسصبػعة أو بذكل ترسيسات تشذخ عمى صفحات االنتخنت".

 وىػ نػعاف:االنفػجخافيظ الستحخك : 
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 ترػيخ فيجيػ عادي )بجاخمو انفػجخافيظ(: . أ

"عشج إعجاد ىحا الشػع يكتب لو سيشاريػ إخخاجي يخاعي تشاوؿ معمػمات وبيانات تػضيحية سػؼ 
خ بالفيجيػ متحخكة ؛ إلضيار بعس الحقائق والسفاىيع في أثشاء عخض الفيجيػ بشدختو تطي

 الشيائية عمى السذاىج، وىػ مغ األنػاع التي تحتاج إلى إبجاع العامميغ عمى إخخاج الفيجيػ".
 الترسيع الستحخك )مػشغ جخافيظ(:  . ب

بل ، حيث يتصمب ىحا الشػع "ىػ ترسيع البيانات والتػضيحات والسعمػمات ترسيسا  متحخكا  كام
كثيخا  مغ اإلبجاع واختيار الحخكات السعبخة التي تداعج في إخخاجو بصخيقة شيقة مستعة، وكحلظ 

 يكػف ليا سيشاريػ كامل لئلخخاج الشيائي ليحا الشػع، وىحا أكثخ األنػاع استخجاما  وانتذار ا اآلف".
 االنفػجخافيظ التفاعمي: 

اىج أف يتحكع فيو عغ شخيق بعس أدوات التحكع مغ أزرار وعخفو عمى أنو: "يسكغ لمسذ
( معيشة، تكػف مػضػعو، ولكي يتحكع السذاىج في االنفػجخافيظ وترسيع ىحا codeوبخمجة )

الشػع يتصمب أف يكػف بو ترسيع بعس األجداء التي سػؼ يكػف بيا التحكع السصمػب 
 وتخجستيا".

 الشػع الثاني مغ حيث الذكل والتخصيط: .2

بياني، وخخائط، وعبلقات، وقػائع، وشعاعي، وتجرج عسميات، وججاوؿ، ورسـػ  مخصط
 تػضيحية.
 الشػع الثالث مغ حيث اليجف: .3

يتحجد اليجؼ مغ استخجاـ االنفػجخافيظ مغ بيغ األىجاؼ اآلتية: ديشي، وتعميسي، وتقشي، 
 .وثقافي، ورياضي، وسياسي، وشبكات اجتساعية، وصحي، وتاريخي، وتجارؼ، وأعساؿ
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 ( االنفػجخافيظ حدب الذكل والغخض كالتالي:21ـ، ص2015وقدع عيج ودمحم والجخشي )
 الشػع األول حدب الذكل: .1

 عبارة عغ دعاية ثابتة إما أف تصبع أو تػزع أو تشذخ عمى االنفػجخافيظ الثابت :
 صفحات االنتخنت،  ومحتػػ االنفػجخافيظ الثابت يذخح بعس السعمػمات عغ مػضػع معيغ

 يختاره صاحب االنفػجخافيظ.

 وىػ عبارة عغ قدسيغ:االنفػجخافيظ الستحخك : 

  :ترػيخ فيجيػ عادؼ، ويػضع عميو البيانات والتػضيحات بذكل جخافيظ القدع األول
 متحخؾ؛ إلضيار بعس الحقائق والسفاىيع عمى الفيجيػ نفدو.

 ت بذكل متحخؾ : "عبارة عغ ترسيع البيانات والتػضيحات والسعمػماالقدع الثاني
كامل، حيث يتصمب ىحا الشػع الكثيخ مغ اإلبجاع واختيار الحخكات السعبخة التي تداعج في 
إخخاجو بصخيقة شيقة ومستعة، وكحلظ يكػف ليا سيشاريػ كامل لئلخخاج الشيائي ليحا الشػع، وىحا 

 أكثخ األنػاع استخجام ا اآلف".
 الشػع الثاني حدب الغخض: .2
 رائي:االنفػجخافيظ االستق . أ

يعخض بو كع ىائل مغ السعمػمات والحقائق حػؿ مػضػع ما برػرة أكثخ تفريمية، وبصخيقة 
 شيقة وجحابة.

 االنفػجخافيظ الحػاري:   . ب

يستاز بإعصاء فكخة عامة عغ السػضػع الحؼ ىػ برجد معالجتو، ويتع العخض والتػضيح بو في 
 نقاط مخترخة.

 االنفػجخافيظ الجعائي:   . ت

االنفػجخافيظ انتذارا  عبخ شبكات التػاصل االجتساعي، ويدتخجـ في األغخاض وىػ أكثخ أنػاع 
 اإلعبلنية. 

 نفػجخافيظ العالقات العامة: ال ا  . ث

 يعسل عمى تحجيج االتجاىات واالىتسامات تجاه قزايا محػرية وميسة.
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 االنفػجخافيظ التفديخي: . ج

عخض التفديخات األعسق يذابو االنفػجخافيظ االستقرائي بذكل كبيخ في حيغ يخكد عمى 
 لمسػضػع بالرػر األكثخ مغ الشرػص.

 :لى  نػعيغإالثابت يشقدع  ( إلى أف االنفػجخافيظSiting, dai,2014,P17سيتشغ ) وأشار

: معطع ترسيسات االنفػجخافيظ الثابت تكػف بذكل رأسي بحيث االنفػجخافيظ الثابت الخأسي .1
لمعخض عمى أجيدة الكسبيػتخ  ةا أنيا متاحيديل عمى األفخاد التشقل بيغ محتػياتيا، كس

في السقابل تتسثل سمبياتو في صعػبة تخكيبو في العخوض التقجيسية  واألجيدة الشقالة،
  .والصباعات الػرقية

: يتع استخجاـ ىحا الشػع مغ ترسيسات االنفػجخافيظ الثابت النفػجخافيظ الثابت األفقيا .2
 تاريخي.ضيح حجث مثل تػ  ،كػسيمة لتقجيع الججاوؿ الدمشية

ومغ خبلؿ ما سبق تخػ الباحثة اتفاؽ الباحثيغ في مجاؿ االنفػجخافيظ بتقديسو إلى 
 نػعيغ، وىسا: االنفػجخافيظ الثابت، واالنفػجخافيظ الستحخؾ.

 : وعميو تعخف الباحثة

 عبارة ترسيسات ثابتة تذخح السعمػمات واألفكار عغ شخيق االنفػجخافيظ الثابت بأنو :
 مات بديصة، تسكغ الفخد مغ فيسيا واستيعابيا بديػلة.صػر ورسػ 

 عبارة عغ رسع ترػيخؼ يذخح السعمػمات بذكل متحخؾ  :بأنو االنفػجخافيظ الستحخك
 ويتع ترسيسو  ،يدتخجـ رسػمات االنفػجخافيظ لتسثيل السعمػمات ،يطيخ عمى ىيئة فيجيػ

 .نفػجخافيظبلمغ خبلؿ بخامج الترسيع ل
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 نفػجخافيظ:خصػات ترسيع اال 

لمػصػؿ إلى ترسيع انفػجخافيظ ناجح وقادر عمى اإلقشاع البج مغ اتباع خصػات ميسة، 
ـ، 2016مغ شأنيا التدييل عمى السرسع إلنتاجو بذكل مشدق ومتكامل، وضحيا شمتػت)

 (:118ص
 الفكخة:  .1

تاج ىي كل ما يخصخ في العقل البذخؼ مغ أشياء وحمػؿ أو اقتخاحات مدتحجثة، فالفكخة ىي ن
تفكيخ، والتفكيخ ىػ أحج مسيدات الشػع البذخؼ، فكل عسل سػاء كاف ترػيخي ا أو كتابي ا أو 

 غيخىسا يكػف وليج فكخة، ولعل الجدء األضخع واألصعب عمى السرسع ىػ إيجاد الفكخة. 

 البحث:  .2

في بعج التػصل إلى الفكخة تأتي مخحمة البحث، ويتفخع مشيا الكثيخ مغ التفاصيل التي تداعج 
 وصػؿ أفزل إلى انفػجخافيظ مسيد. 

  .تحجيج الغخض مغ االنفػجخافيظ 

  .تحجيج أىجاؼ االنفػجخافيظ 

  .تحميل الفئة السدتيجفة 

 .جسع السعمػمات وتحميميا 
 إنذاء مخصط وىيكل لإلنفػجخافيظ: .3

وتعتبخ ىحه الخصػة تخجسة لسخحمة البحث مغ تجسيع السعمػمات والبيانات وتحميميا إلى ىيكل 
 مخصط، ويتكػف مغ العشػاف، واألجداء الخئيدة، واألجداء الفخعية، واختيار األلػاف. و 

 األدوات:  .4

  األدوات في البخامج السدتخجمة في ترسيع االنفػجخافيظ:وتتسثل 

 بخامج ترسيع االنفػجخافيظ الثابت. . أ

 أدوبي إلدتخيتخ             Adobe illustrator)  ) 

            أدوبي فػتػشػب (Adobe photoshop) 
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 (                    إندكيبInkscape) 

 (                       تابمػهTableau) 

 بخامج ترسيع االنفػجخافيظ الستحخؾ: . ب

 (          أدوبي أفتخ إفكتAdobe Aftereffect) 

     بخنامج مػشغ         (Apeel Motion) 

 تشقيح الترسيع: .5

 مغ جسيع جػانب االنفػجخافيظ، وذلظ مغ خبلؿ مخاجعة اآلتي:  وىي مخحمة السخاجعة والتأكج 

 .التأكج مغ أف السحتػػ مثٌل كامٌل ومتدمدٌل 

  .التأكج مغ صحة الخسـػ السدتخجمة 

   .التشديق 
 اإلخخاج:  .6

يخخج في ىحه السخحمة الترسيع الشيائي )مشتج انفػجخافيظ( ليشذخ ويتجاوؿ، سػاء أكاف مصبػعا  
 أـ متحخكا .
 ػيق والشذخ: التد .7

عشج إخخاج االنفػجخافيظ بذكمو الشيائي، يحيغ الػقت لشذخه، حيث إنو مغ السسكغ أف يشذخ عبخ 
 وسائل متعجدة.

 مبادئ ترسيع االنفػجخافيظ السسيد الشاجح وشخوشو:

استخجاـ مبادغ الترسيع ميع ججا  لزساف أف يكػف االنفػجخافيظ مسيدا  وناجحا ، حيث إنو 
ا فعاال    لتقجيع السعمػمات فقط، بل ىػ ترسيع برخؼ؛ لحلظ مغ السيع أف يكػف ىشاؾ ليذ نيج 

تحميل معمػمات ذات صمة واستخجاميا، ومغ السيع تفعيل نساذج الترسيع التعميسي عشج إعجاد 
 االنفػجخافيظ.

 



14 

 

(  الشقاط التي يجب أخحىا بعيغ االعتبار عشج ترسيع yilidrim,2016وأوضح  يمجيـخ )
 ظ: االنفػجخافي

 تحجيج الغخض مغ االنفػجخافيظ.  .1
 اتخاذ قخار بذأف السكػنات التي يسكغ استخجاميا في االنفػجخافيظ. .2
 تحجيج نػع االنفػجخافيظ الحؼ سيتع إنذاؤه.  .3
 تقجيع السعمػمات بصخيقة تدسح لمستعمسيغ أف يفيسػا السػضػع.      .4

إنتاج االنفػجخافيظ  عشج امخاعاتيالسبادغ الػاجب  (Çifçi Tanar ،(2016كسا وحجد 
 وترسيسو في الشقاط التالية:

 اليجؼ مغ الترسيع.  .1
 تحجيج السػضػع.   .2
 يجب أف تكػف بديصة ومفيػمة.  .3
 مخاجعيا تكػف مػثػقة.  .4
 التكامل بيغ عشاصخىا.  .5

 شخوط ترسيع االنفػجخافيظ الشاجح  كاآلتي: (ـ2015)دمحم والجخشي و عيجكسا وبيغ 

عمى التعبيخ عغ الخسالة السخاد تػصيميا بصخيقة فعالة، بحيث اإلقشاع البرخؼ: وىػ قجرتو  .1
 تؤثخ عمى سمػؾ الستمقي.

 اختيار الخسػمات واألشكاؿ السعبخة عغ السػضػع.  .2
عخض السعمػمات باستخجاـ عبلمات التخقيع والتشقيط التي تديل عسمية حفع السعمػمات  .3

 واستخجاعيا فيسا بعج.
 االنفػجخافيظ. تخكيده عمى مػضػع واحج لسعالجتو ب .4
 مخاعاة  التدمدل في السعمػمات.  .5
 مخاجعة األخصاء اإلمبلئية والشحػية.  .6
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ا،  تمخز الباحثةوفي ضػء ما سبق  مبادغ وشخوش ا لخخوج االنفػجخافيظ مسيد ا وناجح 
 وتمخريا فيسا يمي:

 تػحيج مػضػع االنفػجخافيظ، بحيث يكػف ذا تخكيد ووضػح وال يذتت انتباه الستمقي.  .1
 االستيبلؿ بعشػاف الفت لبلنتباه.  .2
 الحخص عمى صحة السعمػمات التي يتع عخضيا.  .3
 مخاجعة األخصاء اإلمبلئية والشحػية.  .4
 تحميل السحتػػ، واختيار البيانات والسعمػمات التي يسكغ تسثيميا برخي ا.  .5
 تشاسب األلػاف السدتخجمة مع السعمػمات السعخوضة.  .6
 عمػمات. التدمدل والتخابط في عخض الس .7
 البعج عغ التعقيج في الترسيع ليكػف أكثخ جساال . .8
 إرفاؽ االنفػجخافيظ بقائسة مخاجع السعمػمات الحقيقة.   .9

 ضافة بيانات السرسع أسفل الترسيع إلمكانية التػاصل معو.  إ .10

 خرائز االنفػجخافيظ:  

 كالتالي: أف االنفػجخافيظ يتسيد بعجة خرائز، وىي (ـ2015)دمحم والجخشي و عيجيخػ  

 التخميد واالخترار:  .1
وىي مغ أىع خرائز االنفػجخافيظ، وتعشي قجرتو عمى تخميد السعمػمات والسفاىيع والبيانات، 
إما عمى شكل رسػـ ثابتة أو متحخكة، باإلضافة إلى قجرتو عمى اخترار وقت التعمع بجال  مغ 

 ارؼ خاصة بسػضػع ما. أف يقزي وقت ا أشػؿ في تعمع ميارة أو التعخؼ عمى معمػمات ومع

 االتراؿ البرخؼ:   .2
 إف صياغة السعمػمات في صػرة برخية يجعميا أسيل لمفيع والتخميد داخل العقل البذخؼ. 

 القابمية لمسذاركة:  .3

مغ أىع الخرائز التي يختز بيا االنفػجخافيظ قابميتو لمسذاركة، وذلظ عبخ شبكات التػاصل 
 أو شبكات التعمع اإللكتخوني.
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 سيع الجحاب: التر .4
وىػ التشػيع باستخجاـ األلػاف، والرػر، والخصػط، واألسيع، وجسيعيا ليا دور في جحب 

 الستمقي.

 عالقة االنفػجخافيظ بفديػلػجيا السخ البذخي:

ندتخجـ فييا العيغ  التيوالصخؽ  براربحاث الجماغ السختبصة بفديػلػجيا األأ تجم"ق
 ،خجاـ االنفػجخافيظ في االتراالت اليػمية الستجاخمةلسعالجة السعمػمات مبخرات مقشعة الست

 technology  massachusetts ofحيث اكتذف العمساء في معيج ماساتذػستذ لمتكشػلػجيا
lnstitue  تقخيبا  مػجية  (%50)ف حػالىأكبخ في فديػلػجيا السخ و ف الخؤية تعتبخ الجدء األأ

ف : إحداس القائلالشتائج اإل هوتؤكج ىح ،برارو غيخ مباشخ نحػ وضيفة اإلأبذكل مباشخ 
لمشرػص  وقل تعقيجا  مغ معالجتأمعالجة السخ لمسعمػمات السرػرة )االنفػجخافيظ( يكػف 

 (ـ2015)عبج الباسط،  ."ـالخا

 وكذفت بعس البحػث عغ جػانب قػة استخجاـ االنفػجخافيظ بأف:

 مرػرة.  مغ السعمػمات التي تشتقل إلى السخ ىي معمػمات (%90 )حػالي 

 أفزل لمسعمػمات السرػرة مقارنة بالسعمػمات  يدتجيبػف مغ الشاس  (%40)حػالي
 الشرية.

  مشرػر،  مخة أسخع مغ السعمػمات. 60,000السخ يعالج السعمػمات السرػرة بحػالي(
 .(ـ2015
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 أىسية االنفػجخافيظ في العسمية التعميسة:

في محاولة إلضفاء شكل مخئي ججيج قج ضيخ فغ االنفػجخافيظ بترسيساتو الستشػعة 
لتجسيع السعمػمات وعخضيا ونقل البيانات في صػرة جحابة إلى القارغ، حيث إف ترسيسات 
ا؛ ألنيا تعسل عمى تغييخ شخيقة األفخاد في التغييخ اتجاه السعمػمات  االنفػجخافيظ ميسة جج 

ا لبلستفادة مغ التقشيات(2014السعقجة. واقتخح شمتمػت  الحجيثة في العسمية التعميسية  ـ( نسػذج 
 ودمجيا في السقخرات الجراسية وىي كاآلتي:

 دراسة التقشية جيجا ، والخجػع إلى أصميا والعمع الحؼ تشتسي لو.  .1
 تحميل ىحه التقشية لمخخوج مشيا بسا يفيج التعميع والتعمع.   .2
 نيا تخجمو أو ال.اختيار مقخر دراسي بشاء  عمى ما تع تحميمو في التقشية، والتأكج مغ أ  .3
 اختيار الفئة العسخية السدتيجفة ودراستيا جيجا ، وىل ستفيجىا ىحه التقشية أو ال.  .4

ـ(، أنو يجب مخاعاة ما يمي عشج إدخاؿ االنفػجخافيظ في السجاؿ 2013وتخػ مكارتشي )
 التعميسي:

ي خصة يجب اختيار االنفػجخافيظ الرحيح باعتباره أىع جدء في استخجاـ االنفػجخافيظ ف .1
الجرس؛ لحا يجب استخجاـ الخسػمات التي تتيح فخصة لمصبلب الكتذاؼ االستشتاجات 
بأنفديع، ولتحقيق ذلظ فإنو يتصمب مغ السعمع أف يدأؿ نفدو عجة أسئمة قبل استخجاـ 
االنفػجخافيظ في الفرػؿ الجراسية، ىل يدتخجـ االنفػجخافيظ معمػمات يسكغ التحقق 

فزل مثاؿ لكيفية تقجيع السعمػمات ترػيخيا ؟ وىل مشيا؟ وىل تطيخ لمصبلب أ
 الخسػمات السعخوضة تذػه السعمػمات؟.

إعصاء الفخصة لمصبلب لتحميل الخسػمات مغ تمقاء أنفديع، بحيث يتع وضع الصبلب  .2
(، ويصمب مغ كل مجسػعة التعبيخ عغ فكختيع األولية (2-4في مجسػعات صغيخة مغ 

 عغ الجرس.
 عػعات واستخبلص األفكار السذتخكة، مع دعع استشتاجاتيالسجس تجسع استشتاجا  .3

ا أو ثابت ا.  وأفكارىع بأدلة وججوىا في االنفػجخافيظ سػاء كاف متحخك 
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 مسيدات استخجام االتفػجخافيظ في التعميع: 

 يستاز االنفػجخافيظ بسدايا عجة أدت إلى بخوز أىسيتو، وبخرت الحاجة إليو في العسمية التعميسية.

 مسيدات االنفػجخافيظ في عجة نقاط، وىي كاآلتي: (ـ2015)دمحم والجخشي و عيجلخز 

 االنفػجخافيظ لكل السجاالت. .1
 أداة مثالية لتػضح شكل األشياء غيخ السألػفة.  .2
 تعجد أنساط العخض وأساليبو. .3
 سيػلة إنتاجو وقمة التكمفة.  .4
 تقجـ السعمػمات في صػرة معمػمات برخية. .5

 استخجاـ االنفػجخافيظ في التعميع في الشقاط التالية: مسيدات وتمخز الباحثة

 كثخ أوتحػيميا مغ سياقيا السعقج إلى سياؽ  ،تختيب كع السعمػمات في ذىغ الصالب
 مغ شأنو تدييل الفيع عمى الصالب. ،بداشة

 بحيث يخبط السعمػمات بصخيقة ال يسكشو ، األلػاف والرػرو  إعساؿ ذىغ الصالب بالحخكات
 .ةلنديانيا بديػ 

                                            .زيادة دافعية الصبلب وجحب انتباىع وتذػيقيع لمتعمع 

 .تعديد التفاعل االجتساعي بيغ السذاركيغ في نفذ البيئة التعميسية 

  ا.نتاج السػاد التعميسية مشخفزة ندبي  إتكمفة 

  ف مذػقة وجحابة لسداعجتو في تحػيل السعمػمات والبيانات السعقجة إلى صػر مفيػمة تكػ
 فزل.                                                                                                 أفيع السعمػمات بذكل 

  ىحا يداعج عمى  تغيخ  فإف وبالتالي ،في عخض السعمػمات ةالخوتيشيتغييخ الصخيقة
 .السعمػماتاستجابات الصبلب وتفاعميع مع ىحه 
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 :لة الػراثيةأميارات حل السدـ

ا أساسي ا مغ عمػـ الحياة، وكانت بجايتو الجادة مشح نياية القخف " يعتبخ عمع الػراثة جدء 
التاسع عذخ تقخيب ا. ويعسل العجيج مغ العمساء والباحثيغ في أنحاء العالع في ىحا السيجاف؛ ألنو 

وعمع الػراثة مغ فخوع عمع  ،والدراعة مثل الصب ذو أىسية كبخػ في بعس العمػـ التصبيقية
بجراسة كيفية انتقاؿ الرفات مغ اآلباء إلى األبشاء، وتفديخ أوجو التذابو  ىاألحياء الحؼ يعش

 (ـ2008،)الشاشخؼ  ."واالختبلؼ بيغ أفخاد الشػع الػاحج

مغ محتػػ السباحث  أف السدائل العمسية جدء رئيٌذ "( 34ـ، ص2015)ويخػ رمزاف
عمسية في السخاحل الثانػية، وحل السدائل يتصمب امتبلؾ الصمبة لسيارات أساسية ومتكاممة، ال

عمى تحريميع  مسا جعميا عسمية صعبة يذكػ مشيا عجد كبيخ مغ الصمبة، وانعكذ ذلظ سمبا  
                    .                                                             "الجراسي واتجاىاتيع نحػ العمػـ

 بتجريديا االىتساـ لحا فإف يحتػؼ عمى مدائل، العمـػ باقي شأف شأنو الػراثة عمع إف
  .يبخره ما لو السشاسبة واألساليب بالصخؽ 

  :تعخيف السيارة

 نحكخ مشيا اآلتي: ،يذيخ األدب التخبػؼ إلى العجيج مغ التعخيفات الخاصة بالسيارة

( "السيارة ىي القجرة عمى إنجاز السياـ 349ـ، ص2009)غا ورد عغ المػلػ واأل ما
 العسمية بجقة وسخعة وىي تتصمب الفيع وحدغ الترػر عشج تغييخ العػامل السؤثخ عمى أدائيا،

 ."مخاعاة التتابع في استخجاـ األدوات لتحقيق اليجؼ السخاد تحقيقوو 

قياـ بعسل معيغ "قجرة الصالب عمى البأنيا: ( 46ـ، ص2009كسا عخفيا أبػ عجػة )
 ."تقافإبدخعة ودقة و 

في ىحا العسل  ػبحيث يؤد ،"قياـ الفخد بعسل مابأنيا: ( 23ص ـ،2010وعخفيا عخبيج )
 ."بجقة وإتقاف عاؿٍ ، و أقل وقت مسكغ

والقياـ  ،نجازهإ( بأنيا: "العسل السخاد 181ـ، ص2005) وعخفيا كل مغ عخيفج وسميساف
  .بو بدخعة، ودقة وإتقاف"
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 بدخعة بعسل جيج القياـ عمى الفخد مقجرة" بأنيا: (47ـ، ص2015فتيا دحجوح )كسا وعخ 
 ".ودقة وإتقاف

ف التعخيفات الدابق ذكخىا تتفق عمى أف  تعخيف السيارة  يحتػؼ عمى السرصمحات إ
 اآلتية:

 تقافوإسخعة و نجاز عسل وإ قجرة.  

قل أبحيث يقػـ بإنجازه ب ،بعسل ماعمى القياـ : قجرة الفخد بأنياوتعخؼ الباحثة السيارة 
 .تقاف عاؿٍ إوبجقة و  ،وقت مسكغ

 

  :عخيف السدألةت 

( بأنيا: "مػقف عمسي مذكل ومثيخ يعتخض الستعمع، 49، ص(2015عخفيا رمزاف
 ويحتاج إلى التفكيخ العسيق لمػصػؿ إلى الحل باالعتساد عمى السعارؼ الدابقة".

جيج يسخ بو الستعمع، يتصمب فيو ( بأنيا: "مػقف ج44ـ، ص2011كسا وعخفتيا ماضي )
 التفكيخ في الحل والػصػؿ إلى حل السػقف التعميسي".

( بأنيا: "مذكمة تػاجو الستعمع أثشاء عسمية التعمع، وتحتاج 23ص ـ،2010وعخفيا عخبيج )
 مغ الستعمع إلى أف يفكخ في إيجاد الصخؽ السشاسبة لحميا".

ججيج يػاجو الفخد، يحتاج إلى حل ( بأنيا: "مػقف 26ـ، ص2007وعخفيا البذيتي )
 يدتجعي درجة عالية مغ التفكيخ، يشتج تعمسا  ججيجا ".

( بأنيا: "مػقف ججيج ومسيد يػاجو الفخد، وال يكػف ليحا 90ـ، ص2007وعخفيا سبلمة )
 السػقف حل جاىد عشج ىحا الصالب في حيشو".

غمبية البحػث الحجيثة عمى الخغع مغ ضيػر العجيج مغ التعاريف لحل السدألة إال أف أ 
استخجمت مفيػـ بػليا رائج حل السذكبلت، ويقػؿ بػليا في ذلظ: "إف أؼ فخد يكػف في مػقف 
مذكل، ولجيو ىجؼ يخيج الػصػؿ إليو، ولجيو مغ الجوافع ما يسكشو مغ البحث الػاعي لمػصػؿ 

سشعو مغ الػصػؿ إلى اليجؼ واالستسخار فيو، ولػ مؤقت ا. عمى الخغع مغ وجػد العػائق التي ت
 .(300ـ، ص2002)زيتػف ، عميو أف يتغمب عمى ىحه العػائق". بدخعة إلى اليجؼ، فإنو يجب
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 وتخػ الباحثة أف التعخيفات الدابقة تتفق في الشقاط التالية:

  .ىي مػقف أو مذكمة ججيجة تػاجو الفخد 

 .تحجث السذكمة أثشاء التعمع 

 .تحتاج إلى تفكيخ إليجاد الحل 

 

أف السدألة ىي: "مػقف مذكل يتعخض لو الستعمع، يتصمب مشو أف يفكخ  احثةوتخػ الب
 بعسق إليجاد الحل السشاسب، معتسجا  عمى خبخاتو الدابقة".

"أف السدألة تسثل فجػة معمػماتية بيغ السعمػمات الستاحة في السػقف وبيغ معمػمات 
 السػقف، وأف السدألة تحتػؼ عمى ثبلثة أنػاع مغ السعمػمات:

 عمػمات ابتجائية: وىي تتعمق بالسعصيات.م 
 .معمػمات نيائية: وىي تتعمق بالسصمػب 
  معمػمات تتعمق بالعسميات: وتذسل األفعاؿ واألعساؿ البلزمة لسلء الفجػة بيغ

 السعمػمات االبتجائية والشيائية.

أف حل السدألة ىػ سمػؾ يعتسج أساسا  عمى تصبيق السعارؼ وأساليب الحل الدابق   
سيا مغ قبل، بحيث تشتطع ىحه السعارؼ وتمظ األساليب بذكل يداعج عمى تصبيقيا عمى تعم

مػقف مذكل غيخ مألػؼ مغ قبل، بحيث يختار مغ بيغ ما سبقو تعمسو مغ معارؼ وما اكتدبو 
 في حل مػقف ما؛ ليصبقو في مػقف آخخ".   تواستخاتيجياأساليب 

 ويتزسغ حل السدألة مجسػعتيغ رئيدتيغ:

 ة العقمية. السعخف. أ

 وتتزسغ السعخفة ىشا الحقائق والسفاىيع والقػانيغ والقػاعج والصخؽ. 

 استخاتيجيات الحل. . ب

 ، وىي عمى نػعيغ: تباستخاتيجياوتتزسغ الخصػات والعسميات، وتدسى 

 عامة: وتتسثل في السحاولة والخصأ والقائسة السشطسة والتبديط والبحث عغ  اتاستخاتيجي
 ستشباط والحل العجدؼ والعسل مغ الشياية إلى البجاية. الشسط والتجخيب واال
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 ـ، 2002مداعجة:  الخسـػ والججاوؿ واألشكاؿ والقػائع والسعادالت. )زيتػف،  تاستخاتيجيا
 (300ص

أف حل مدألة يتصمب أف يكػف لجػ الستعمع متصمبات  يتزح لمباحثةومغ خبلؿ مسا سبق 
سخاد حميا، واستجعاء معمػمات ججيجة واردة مغ معخفية متسثمة بالسعمػمات حػؿ السدألة ال

الحل، عشج حل أؼ مدألة يحتاج ذلظ إلى  تاستخاتيجيامعصيات السدألة، باإلضافة إلى 
 مدتػيات عميا مغ التفكيخ مثل: الفيع والتصبيق والتحميل والتخكيب.                                                        

  :حل السدائل أىسية تعمع ميارات

مغ خبلؿ االشبلع عمى األدب التخبػؼ والجراسات الستعمقة بسيارات حل السدألة العمسية 
 أىسية تعمع ميارات حل السدائل العمسية في الشقاط اآلتية: الباحثة تمخز

 سية القجرات العقمية والسيارات االستجاللية لجػ الستعمسيغ.تش .1
 ت وتشطيسيا واستخجاعيا.مداعجة الستعمسيغ عمى تختيب السعمػما .2
 إثارة التداؤالت والفزػؿ الفكخؼ لتسحيز السدألة وإيجاد حمػؿ ليا. .3
 تسكغ الصبلب مغ إيجاد أكثخ مغ شخيقة تػصميع إلى الحل. .4
 تػسع مجارؾ الصبلب في تعمع مفاىيع ومعارؼ ججيجة. .5
 خمق حالة مغ االستعجاد الفكخؼ لحل أؼ مدألة غيخ مألػفة لجيو. .6
 لمصبلب عمى تحميل السذاكل التي تػاجييع في حياتيع اليػمية.تػفخ القجرة  .7
 تعديد ثقة الصالب بشفدو، ودحس الخػؼ الحؼ يتسمكو عشج حل السدائل. .8
خمق روح مغ التعاوف بيغ الصبلب مغ خبلؿ السذاركة في حل السدائل، وجسع العجيج مغ  .9

 األفكار تديل في الػصػؿ إلى حل لمسدألة.
 ميل الكثيخ مغ الطػاىخ الصبيعية التي يذاىجىا حػلو وتفديخىا. مداعجة الصبلب في تح  .10

 الرفات الػاجب تػافخىا في السدائل التي تع حميا في الغخفة الرفية:

إف السدائل التي يتع حميا في الرف يجب أف تتستع برفات ومعاييخ، وتحجدىا 
 في الشقاط التالية:( 62ـ، ص2011)ماضي

 لعقمي لمستعمسيغ.أف تشاسب السدتػػ السعخفي وا .1
 أف تخاعي الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ.  .2
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 أف تكػف واضحة وذات مغدػ لمستعمسيغ، ومشاسبة لؤلىجاؼ السخاد تحقيقيا. .3
 أف تكػف متشػعة مغ حيث درجة الرعػبة.  .4
 يفزل أف تكػف مغ خارج الكتاب؛ لديادة ميارة التجريب لجػ الستعمع.  .5

 يف إلى ذلظ عجة نقاط:مع ما سبق ذكخه وتز تتفق الباحثة

 صياغة السدألة عمى شكل مذكمة  تثيخ فزػؿ الصالب. .1
ا. .2  أف تكػف السعصيات والسصمػب مغ السدألة واضح 
 أف ال تكػف السدائل عمى وتيخة واحجة، بل يجب التشػيع إلعساؿ ذىغ الصالب.  .3

 سية ميارات حل السدألة:دور السعمع في تش

 وتمخز الباحثةميارات حل السدألة لجػ الستعمسيغ، سية يمعب السعمع دورا  ميس ا في تش
 اإلجخاءات التي يسكغ لمسعمع اتباعيا لسداعجة الستعمسيغ في حل السدألة: 

 أف يخبط السعمع مػقف السدألة بحياة الستعمع عمى قجر اإلمكاف. .1
 أف يخاعي الشسػ الستكامل والفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ.  .2
ذجع فيو الستعمسيغ عمى تػجيو أسئمة تداعجىع عمى فيع تػفيخ مشاخ تعميسي فعاؿ ي  .3

 السدألة.
 استخجاـ وسائل وأساليب مغ شأنيا إثارة تفكيخ الستعمسيغ في حل السدألة.  .4
 تذجيع الصمبة عمى الثقة بالحات، وندع شعػره بالفذل.  .5
 تعػيج الستعمسيغ عمى فخض الفخوض لمحل. .6
 ة بالسعخفة الدابقة لجييع.تعػيج الستعمسيغ عمى ربط خصػات حل السدأل  .7
 التجرج والتشػيع في شخح السدائل.  .8
 تحفيد الستعمسيغ عمى حل السدائل بأكثخ مغ شخيقة.  .9

 تجريب الستعمسيغ عمى حل السدائل.  .10

 الػراثية:ميارات حل السدألة  

"إف حقائق عمع الػراثة عخفت مشح القجـ، وتعشي عػدة ضيػر خرائز الكائغ الحي 
مثل اإلنداف، ونطخا  ألىسية ىحا العمع يؤخح بو في العسمية التعميسية كجدء ميع وصفاتو في ندمو 
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مغ مادة العمـػ الحياتية التي يجرسيا الصمبة باعتبارىا مكػنا  رئيديا ، سػاء في مخحمة التعميع 
 (.85ـ، ص2015العاـ أو في مخحمة التعميع الجامعي")أصبلف،

 

األجياؿ الستعاقبة مغ الكائشات الحية، ويحجد أوجو  عمع الػراثة يختز بجراسة التغايخ بيغ
الذبو واالختبلؼ بيغ األفخاد، ويبيغ كيفية انتقاؿ الجيشات عبخ األجياؿ، وألىسية ىحا العمع ومجػ 

بتحجيج الرعػبات التي ارتباشو بػاقع الستعمسيغ اىتست بعس الجراسات واألبحاث التخبػية 
في الشقاط ( 66ـ، ص2011)ػراثية وذكختيا ماضيتػاجو الستعمسيغ عشج حل السدائل ال

 التالية:

 .بالػراثة السختبصة السفاىيسية السعخفة نقز .1

  .السدألة في الػراثية والسرصمحات السفاىيع بيغ التسييد عجـ .2

  .الػراثية الحاالت عغ لمتعبيخ الخمػز استخجاـ عمى القجرة عجـ .3

  .السعمع يشتيجو الحؼ التجريذ أسمػب .4

 .الػراثة بعمع ودرايتو لسعمعا خبخة قمة .5
 مع ما سبق ذكخه، وتزيف عمى ذلظ: تتفق الباحثة

 الزعف في تحجيج الحالة الػراثية. .1
 افتقار الستعمسيغ إلى الثقة بالحات.   .2
 عجـ تحفيد السعمع لصبلبو عشج إجابتيع بذكل صحيح.   .3
 عجـ استخجاـ السعمع لتقشيات تعمع حجيثة تجحب انتباه الستعمسيغ.   .4
يتسكغ الستعمسػف في السخحمة الثانػية مغ حل السدألة الػراثية مغ الزخورؼ  لكي .5

 اكتداب ميارات تسكشيع مغ الػصػؿ إلى التفديخات والشتائج الشيائية بذكل صحيح.
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 السدألة الػراثية: ميارات تعخيف

 ت حل السدألة ليا العجيج مغ التعخيفات، مشيا:اميار 

: "ىي قجرة الستعمع عمى تحجيج السعصيات والسصمػب ( بأنيا75،ص2000نة )ايعخفيا عف
 مغ السدألة العمسية، واستخجاـ ميارتو الخياضية والػصػؿ إلى الحمػؿ السسكشة".

( بأنيا: "اإلجخاءات الطاىخة أو السكتػبة يشفحىا الصالب 147ـ، ص2007ويعخفيا شمبة )
 لمػصػؿ إلى الحل".

 تتصمب ما، مذكمة مػاجية عمى الستعمع ( بأنيا: "قجرة45ـ، ص2011وتعخفيا ماضي)
 والكفاءة".  والدخعة اإلتقاف مغ بجرجة عالية ليا السسكشة الحمػؿ إيجاد في التفكيخ مشو

وتعخؼ الباحثة ميارات حل السدألة بأنيا: "مجسػعة مغ الخصػات واإلجخاءات التي يقـػ 
                                   بيا الستعمع بذكل متتابع مغ أجل الػصػؿ إلى الحل".           

 مغ مجسػعة"ميارات حل السدألة الػراثية بأنيا:  (45ـ، ص2011)يوتعخفيا ماض
 إلييا السدألة، تشتسي التي الػراثية الحالة تحجيج عمى الصالب قجرة في تتسثل التي السيارات

 وتقاس بالجرجة ججيجة، مػاقف في عالي وإتقاف دقة بكل الخمػز باستخجاـ التػارث آلية وتفديخ
                                                        لحلظ". السخرز باالختبار الصالب عمييا يحرل التي

ميارات حل السدألة الػراثية بأنيا: مجسػعة مغ السيارات العقمية التي  وتعخف الباحثة
لحل حتى الػصػؿ إلى الشتائج والتفديخات يقػـ بيا الصالب أثشاء حل السدائل الػراثية مغ بجاية ا

 الشيائية.
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 نساذج ميارات حل السدألة الػراثية:

 والسيارات السعمػمات بتقري اىتسػا الحيغ الباحثػف  ركد الػراثة عمع ألىسية "ونطخا
 في جاء كسا يمي ما عمى "الػراثية السدائل وبخاصة لالسدائ حمػؿ لترسيع الستصمبة اإلجخائية

 :(320ـ، ص2002) زيتػف 

 السبتجئيغ مغ كل لجػوتجييدىا  العمسية السعمػمات تخديغ كيفية تػضح نساذج تصػيخ
 التي لئلجخاءات تحميميع كيفية إلى باإلضافة السعمػمات، لكسية زيادتيع وكيفية ،والخبخاء

 .السدائل لحل مختمفة مػاقف في السعمػمات تمظ لتصبيق يدتخجمػنيا

 عغ أو اتفريمي   السدائل حل في الصبلب يتبعيا التي خاءاتاإلج تػضيح عمى التخكيد
 تبخوتػكػال يدسى ما أو لمسدائل حميع أثشاء الصبلب فيو يفكخ لسا التفريمي الػثب شخيق

 في انغساسو عقب الصالب مغ يصمب حيث ،التحخيخية تالبخوتػكػال وأ مدسػع برػت التفكيخ
 تفريمي. وبذكل يدخد أفأو أثشاءىا  السدألة أو السذكمة حل نذاط

حل أؼ يسكغ مغ خبلليا  ،وقج حجد بػليا في كتابو البحث عغ الحل أربع ميارات رئيدة
 وىي كالتالي: ،(130-129ـ، ص ص2007نة وآخخوف)امدالة عمسية كسا أوردىا عف

  :فيع السدألة .1

دألة وإعادة عمى الستعمع أف يعقج العـد عمى حل السدألة، ويتع فيع السدألة بقخاءة الستعمع لمس
صياغتيا بأسمػبو. ويجب عشج اختيار السعمع لمسدألة أف ال تكػف صعبة فيعجد الستعمع عغ 

 حميا أو سيمة بحيث ال تثيخ اىتساـ الصالب.

 ابتكار خصة الحل:  .2

ىػ جػىخ حل السدألة، وفيع الستعمع لمسدألة يؤدؼ إلى ابتكار الحل، وأوؿ ما تصمبو ىحه 
 الػاردة  بالسدألة بذكل يديل عمى الستعمع مبلحطة التخابط فيسا بيشيا.الخصػة تشطيع السعمػمات 

 تشفيح خصة الحل: .3

إف إدراؾ فكخة الحل ليذ باألمخ الديل، ولكي يتع ذلظ يجب عمى الستعمع استجعاء العبلقات 
 التي سبق اكتدابيا والتخاكيب الحىشية السفيجة في مػضػع حل السدألة.

 تو: مخاجعة الحل والتحقق مغ صح .4

 يقـػ الستعمع بالتحقق مغ صحة الحل، وذلظ بالديخ بخصػات الحل بذكل عكدي.
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( أربع ميارات لحل السدألة الػراثية، وىي مػضحة بالذكل  322ـ، ص2002حجد زيتػف )
 اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( نسػذج تعميع حل مدائل الػراثة لديتػن 2.1الذكل )

 

 عمى الستعمع امتبلؾ ميارات عشج حل السدألة الػراثية وىي:يجب  ونأويتزح مغ الذكل الدابق 

 .تحجيج الحالة الػراثية التي تشتسي إلييا السدألة .1

  .استشتاج التخكيب الجيشي لآلباء .2

  .التيجيغ بيغ اآلباء إجخاء .3

 .وضع التفديخ الػراثي .4

  

 تحدٌدالحالةالوراثٌةالتًتنتمًإلٌهاالمسألة

 استنتاجالتركٌبالجٌنًلآلباء

 إجراءالتهجٌنبٌناآلباء

 وضعالتفسٌرالوراثً
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 1989)يدوضعيا ىا التي العامة لئلجخاءات ( تسثيبل  Steawart 1988وقج أجخػ ستيػرات )
والججوؿ التالي يػضح ذلظ  ،الػراثية لمحاالت أمثمة مغ يقابميا وما تفريمية برػرة(

 :(321ـ، ص2002)زيتػف ،التسثيل
 (تسثيل اإلجخاءات العامة لحل السدألة وما يقابميا مغ أمثمة لمحاالت الػراثية2.1الججول )

 اإلجخاءات الخاصة اإلجخاءات العامة

 امػضح   الػراثية الرفات مغ عجد صػرة في السرصمحات شخح أعج .صاة بالسدألةأعج شخح البيانات السع
 .صفة بكل التبايشات الستعمقة

 السذكبلت مغ عجد في السدألة أجدِّ 
 .البديصة

 واحجة سسة تشاوؿ أساس عمى العػامل مغ فازوج يحكسيا التي السدألة حل
 .خصػة في كل

 .لؤلفخاد الجيشية الصخز عغ لجيظ معخوؼ ىػ ما سجلو  دوف  .لمحاكخة خارجية مداعجات استخجاـ

 .األوؿ التيجيغ عشج لؤلفخاد السطيخية الصخز استخجـ .أكثخ معخفة تشتج التي التحخكات اختخ

 .الثبلثة التبايشات ذات لمدسة التعادلية أو السذتخكة الديادة حجوث افتخض .أوال   حالة أبدط أفتخض

 .أجخيتيا وراثية خػارزميات أؼ اليامر في اكتب ةالسدأل حل بعج .معمػماتظ جسعا

عشجئح  الحالة نفذ في مذتخكة سيادة مع بالجشذ ارتباط بحجوث فكخت إذا .والفخوض الشتائج صحة مغ تأكج
 .آخخ مطيخؼ  شخز مغ الحكخ مع الديجػت متغايخة األنثى بيغ اتداوج   أجخِ 

 الػراثية لؤلنساط بظ قائسة كػف  عشجئح تفاعل حجوث ياتإمكان بجت إذا .السدألة حل عشج اومشطس   امختب   كغ
 .التػ في ذلظ مغ وتأكج السحتسل تكػنيا

 مع السذابية أو السساثمة السدائل في فكخ
 .ما تحمو

 فكخ مذتخكة سيادة لسدألة وأخخػ  الحالية السدألة بيغ اتذابي   وججت إذا
 .السذتخكة بالديادة تتعمق مدائل حل تشاولت كيف

 فخض في الستػفخة السعمػمات استخجـ

 .الفخوض

 الدبل جسيع أفحز عشجئح لمرفة، تبايشات ةثبلث فػججت الشطخ أمعشت إذا
 تبايشات. ةثبلث حجوث إلى تؤدؼ أف التي يسكغ

 اإلجخاءات استخجـ حجث قج تبايغ كل مغ 50 أف التيجيغ نتائج ضيختأ إذا .)الحل راجع) الحل صحة مغ تحقق

 .لؤلبػيغ الجيشية األنساط وبشاء مسخاجعةل بالػراثة الخاصة
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سي إلييا تخخيصة انديابية لتحجيج الحالة الػراثية التي تش 323)ـ، ص2002حجد زيتػف )
 :يػضح ذلظ ل لتاليوالذك، وذلظ لتعجد الحاالت الػراثية ؛السدألة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاالت الػراثية 

 واحج وسبت

 انجيم

 انثاوي

تمثل بأكثر 

من زوج 

 من الجٌنات 

تمثل بزوج 

 من الجٌنات 
النتائج 

 تظهر به 

 واحد مظهري طراز

طرازان مظهرٌان 

  2:1والناتج

 وندبة مطيخيان شخازان
  1إلى 3 الشاتج

 مظھريت طرز تثالث

 بانجىس مرحبطت اثصف

 بانجىس ةخأثرم صفاث

 مخىحي مميج جيه

 سائد مميج جيه

 األول مىدل قاوون

 انھيموفيهيا

 األنوان عمى

 اندروسفيال عيه

 اندو فصائم

 1:3:3:9 انثاوي مىدل قاوون

 مخكامهت جيىاث

مع 3:1)الشدبة )

ظهور صفات جنٌة 

 بٌن األبوٌن

 حاو ارحباط

7:9 

1:4:6:4:1 

مع 3:1)الشدبة )

عم ظهور صفات 

 حعدد جنٌة بٌن األبوٌن
 انبدائم

 نصهع

غير ارحباط  
  عبور

 سيادة اوعداو

 جيىاث غىاواأل قرون

 مخراكمت

 (:خرٌطةلتحدٌدالحالةالوراثٌة1.1ل)شك
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فيي _ واحجة صفة وجػد أي _الجيشات مغ زوج فييا يتحكع التي الػراثية الحاالت الةح يف
 التالية: الحاالت أحج تتبع

 الػراثية لةاالح تكػف  االشاتج فاقج إذ  4/1  وكاف ،الشاتج في واحج مطيخؼ  شخاز ضيخ إذا  
 متشحي السسيت والجيغ _مسيتة جيشات. 
 تتبع أف إما راثيةالػ  الحالة فإف مطيخياف شخازاف ضيخ إذا 

 اذا كان الشاتج شخازان مطيخيان( يبيغ الحالة الػارثة 2.2ججول)

 )ب( )أ(

 جيشات مسيتة سائجة قانػف السشجؿ األوؿ

 الشاتج مفقػد 4/1يكػف  ايكػف الجيل الثاني كمو حي  

 متشحي1سائج: 2 متشحي 1سائج: 3

 

  ية )انعجاـ سيادة(شخز مطيخية  تكػف الحالة الػراث 3إذا كاف الشاتج بو. 
    الشاتج أمخاض معيشة أو صفات خاصة:في إذا كاف 

 اذا كان الشاتج أمخاض معيشة أو صفات خاصو ( يبيغ الحالة الػارثة 2.3ججول)

 )ب( )أ(

 وراثة القخوف  في األغشاـ

 الرمع

 لػف العيػف في الجروسػفيبل

 عسى األلػاف –الييسػفيميا 

 ختبصة بالجشذسيادة م سيادة متأثخة بالجشذ

 
 

  إذف تكػف الحالة الػراثية قانػف تعجد بجائل 1:1:1:1إذا ضيخت في الشاتج الرفات بشدبة.  
   في الحاالت الػراثية التي يتحكع فييا زوجاف أو أكثخ مغ الجيشات يتع الشطخ إلى الشدب

 عمى الشحػ التالي:
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 ن أو أكثخ مغ الجيشاتالتي يتحكع فييا زوجا الػراثية الحاالت ندب يبيغ (2.4)ججول

 الحالة الػراثية الشدبة

 قانػف مشجؿ الثاني 1:3:3:9

 جيشات متكاممة 7:9

 جيشات متخاكسة 1:4:6:4:1

 ارتباط غيخ تاـ_ضيػر صفات ججيجة بيغ األبػيغ  1:3

 ارتباط تاـ_عجـ ضيػر صفات ججيجة بيغ األبػيغ 

 

 وىي:، ء بيا لحل السدألة الػراثية( خصػات أساسية يسكغ االىتجاـ2005واقتخح زيتػف )

  .كتابة التخكيب الذكمي لؤلبػيغ .1

  .تحجيج التخكيب الجيشي لؤلبػيغ .2

  .تحجيج الجاميتات السحكخة والسؤنثة السحتسل تكػيشيا .3

  .تحجيج التخكيب الجيشي ألبشاء السحتسل تكػيشيا .4

  .نجابيعإتخكيب الذكمي ألبشاء السحتسل التحجيج  .5

 .ية التي يسكغ استشتاجيا مغ حل السدألة الػراثيةاالستشتاجات الػراث .6
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 ،( ميارات حل السدألة الػراثية السخاد إكدابيا لمستعمسيغ71ص ،ـ2011وقج حجدت ماضي )
 وىي:

 تحجيج الحالة الػراثية التي تشتسي إلييا السدألة. .1

 ييا السدألة.التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة الػراثية التي تشتسي إل .2

 كتابة الصخز الذكمية لؤلبػيغ. .3

 كتابة الصخز الجيشية لؤلبػيغ. .4

 إجخاء التيجيغ بيغ األبػيغ. .5

 التفديخ الػراثي. .6

( لحل السدألة الػراثية لذسػلية 71ص ،ـ2011وفي ضػء ذلظ تبشت الباحثة ميارات ماضي )
  :وتع عخض التعجيبلت عمى محكسيغ ،وتع  إجخاء التعجيبلت، السيارات

 السدألة: إليياميارة تحجيج الحالة الػراثية التي تشتسي  .1

استخجاـ السعصيات والسعمػمات الػاردة في السدألة في تحجيج الحالة بتعشي أف يقػـ الستعمع وىي 
 .السدألة إليياسي تالػراثية التي تش

 :السدألة ياإليسي تميارة التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة الػراثية التي تش .2

  .تعشي قجرة الستعمع عمى التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة الػراثيةوىي 

 ميارة تحجيج الصخز الذكمية لؤلبػيغ: .3

   .تعشي التعبيخ المفطي عغ صفات السطيخية لؤلبػيغوىي  .4

 :ميارة تحجيج الصخز الجيشية لؤلبػيغ .5

    .لتخكيب الجيشي لؤلبػيغاستخجاـ الخمػز في التعبيخ عغ اوتكػف ب

 .التيجيغ بيغ األبػيغ إجخاءميارة  .6

التداوج بيغ  إجخاءقجرة الستعمع عمى استخخاج الغاميتات مع انعداؿ العػامل الػراثية و وىي 
   .جاميتات األبػيغ

ة والشدب السئػية ألفخاد تعشي تحجيج الصخز الجيشية والذكمي: وىي ميارة التفديخ الػراثي .7
 الشاتجة
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  نفػجخافيظ وحل السدألة الػراثية: اال 

أثبتت بعس األبحاث والجراسات فعالية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ في العسمية التعميسية، 
 (. Çifçi، (2016(، ودراسة ـ2016ـ(، ودراسة حدغ )2015ومشيا دراسة عربة )

ارة حل سية ميالستحخؾ( في تش –والبحث الحالي يدتخجـ تقشية االنفػجخافيظ )الثابت 
تحػيل السعمػمات والبيانات السدألة الػراثية؛ ذلظ ألف استخجاـ تقشية االنفػجخافيظ يتػقع مشو 

سية ميارات حل تشفي  جة الستعمسيغالسعقجة إلى صػر مفيػمة تكػف مذػقة وجحابة لسداع
 السدألة الػراثية، وتػضيف تمظ السيارات في حل السدائل الػراثية.

 شار الشطخي:مجى االستفادة مغ اإل

استفادت الباحثة مغ اإلشار الشطخؼ بقجر كبيخ مغ السعمػمات حػؿ تقشية االنفػجخافيظ 
 التي تجعسيا الشطخية البشائية، وكحلظ عمى ميارات حل السدألة الػراثية، وتحكخىا الباحثة كاآلتي:

 خصػات  التعخؼ إلى ماىية تقشية االنفػجخافيظ بذكل مػسع وعمى أنػاعو، وتع التعخؼ عمى
ترسيع االنفػجخافيظ، وعمى شخوط ومبادغ االنفػجخافيظ، فقج استفادت الباحثة مشيا بذكل 
كبيخ عشج إنتاج االنفػجخافيظ بشسصيو، كسا وتعخفت إلى كيفية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ في 

 العسمية التعميسية، والتعخؼ إلى نسػذج الترسيع التعميسي السختز بتقشية االنفػجخافيظ.
 

  ،استفادت الباحثة مغ السحػر الثاني الستسثل في ميارات حل السدألة الػراثية بذكل كبيخ
فتع التعخؼ إلى ماىية السدألة والسيارة، وإلى أىسية تعمع ميارات حل السدائل العمسية لجػ 

سية ميارة السدألة، وإلى تحجيج الرعػبات التي تػاجو ستعمسيغ وأىسية دور السعمع في تشال
سيغ عشج حل السدائل، وإلى ميارات حل السدألة الػراثية التي يجب عمى الستعمع الستعم

امتبلكيا، والتعخؼ إلى ميارات حل السدألة الػراثية التي ذكخىا الباحثػف، فقج استفادت مشيا 
 في إعجاد قائسة ميارات حل السدألة الػراثية، وفي ضػءىا سيتع إعجاد أداة الجراسة.
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 لثالثالفرل ا

 الجراسات الدابقة
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 الفرل الثالث

 الجراسات الدابقة

في  (الستحخؾ -الثابت )تيجؼ الجراسة الحالية إلى معخفة فاعمية تػضيف االنفػجخافيظ 
سية ميارات حل السدألة الػراثية بػحجة الػراثة لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي، لحا تش
بيجؼ  ؛عبلقة بسػضػع الجراسة الحاليةالالدابقة ذات مت الباحثة باالشبلع عمى الجراسات اق

حيث قدست الباحثة الجراسات الدابقة  ،ىجافيا والسشيج الستبع فيياأ التعخؼ عمى مػضػعتيا و 
 لى محػريغ:إ

 وؿ: الجراسات التي  تشاولت  تقشية االنفػجخافيظ.السحػر األ

  العمسية.: الجراسات التي تشاولت ميارات حل السدألة نيالسحػر الثا

 ول: الجراسات التي  تشاولت  تقشية االنفػجخافيظ:السحػر األ 

 (:م2016دراسة دروير ) 

 داءمية استخجاـ تقشية االنفػجخافيظ عمى تعمع األعىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة فا
حيث  ،واتبع الباحث السشيج التجخيبي ،السيارؼ والتحريل السعخفي لسدابقة الػثب الصػيل

ة بكمية التخبية الخياضية بجامعة ثمغ شبلب الفخقة الثال اشالب   (70)ة الجراسة مغتكػنت عيش
السيارؼ  داءواستخجـ الباحث اختبار مدتػػ التحريل السعخفي وبصاقة مبلحطة األ ،حمػاف

عشج مدتػػ  إحرائيةفخوؽ ذات داللة وجػد  عغ سفخت نتائج الجراسةأو  ،لسدابقة الػثب الصػيل
 أداءفي القياسات البعجية عمى االختبار السعخفي لسدابقة الػثب الصػيل و ( α ≤(05. داللة

 الزابصة( لرالح السجسػعة التجخيبية. –حخكة السذي في اليػاء لمسجسػعتيغ )التجخيبية 

 :(Çifçi Tanar ,(2016 تانخ تذيفتذي دراسة

ػ نح عواتجاىياالنفػجخافيظ عمى تحريل الصبلب  أثخلى معخفة إىجفت الجراسة 
مغ  اشالب    (113)حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ ،واتبع الباحث السشيج شبو التجخيبي ،الجغخافيا

واستخجـ الباحث ، ة والزابصةيبيلى التجخ إا وتع اختيارىع عذػائي   ،شبلب الرف العاشخ
داللة وجػد فخوؽ ذات  غسفخت الشتائج عأو   ،ختبار التحريمي ومقايذ االتجاه نحػ الجغخافيااال



36 

 

وجػد فخوؽ بيغ مقياس االتجاه و يغ درجات االختبار البعجؼ لرالح السجسػعات التجخيبية ب
 لرالح السجسػعة التجخيبية.

 (:م2016دراسة حدغ )

االنفػجخافيظ الترسيع السعمػماتي  أنساط أثخ اختبلؼ إلىالتعخؼ ت ىحه الجراسة إلى ىجف
ميح ذوػ صعػبات تعمع الجغخافيا لتبلل اسية تحريتش في( التفاعمي -الستحخؾ  –)الثابت 

، واتبعت الباحثة نحػ السادة، والسحافطة عمى بقاء أثخ التعمع لجييع واتجاىيعبالسخحمة اإلعجادية 
عغ أف  الشتائج اتجاه، وأسفختمقياس  تحريمي ا، ااختبار  السشيج التجخيبي، واستخجمت الباحثة 

سية التحريل لجػ ليا قجرة عمى تش (تفاعمي –متحخؾ  –جسيع أنساط االنفػجخافيظ )ثابت 
، وكحلظ ليا قجرة عمى تعجيل اإلعجادؼالتبلميح ذوػ صعػبات تعمع الجغخافيا بالرف األوؿ 

 ، اتجاه وبقاء أثخ التعمع  بيغتحريلفي ال فخوؽ  وعجـ وجػد  التبلميح نحػ السادة، اتجاه
 (.ميالتفاع –الستحخؾ  -)الثابت االنفػجخافيظمجسػعات  فيالتبلميح 

 :(م2015دراسة مشرػر )

 أبعاداستخجاـ تقشية االنفػجخافيظ القائع عمى نسػذج  أثخلى معخفة إىجفت ىحه الجراسة 
سية بعس مفاىيع الحػسبة الدحابية وعادات العقل السشتج لجػ شبلب التعمع لسارزانػ عمى تش

 كػنت عيشة الجراسة مغحيث ت ،واتبعت الباحثة في الجراسة السشيج شبو التجخيبي ،كمية التخبية
مقياس عادات و في مفاىيع الحػسبة الدحابية  اتحريمي   اواستخجمت الباحثة اختبار   ا،شالب   30))

بيغ متػسصات  إحرائيةوجػد فخوؽ ذات داللة  عغ سفخت الشتائج في الجراسةأو  ،العقل السشتج
وذلظ  ،(0.01درجات الصبلب مجسػعة البحث بيغ التصبيق القبمي والبعجؼ عشج مدتػػ )

ف أو  ،مغ مفاىيع الحػسبة الدحابية وعادات العقل السشتج سية كلٍ لرالح التصبيق البعجؼ في تش
سية شت في اخ  ثيأثخ ك االستخجاـ تقشية االنفػجخافيظ القائع عمى نسػذج مارزانػ ألبعاد التعمع حجس  

 .(0.97سشتج وبمغ )سية عادات العقل ال( وعمى تش0.99مفاىيع الحػسبة الدحابية الحؼ بمغ )
 م(:2015دراسة عربة )

أثخ استخجاـ االنفػجخافيظ عمى تحريل شالبات الرف لى معخفة إىجفت ىحه الجراسة 
الخامذ األساسي في العمػـ عمى اتجاىاتيغ ودافعيتيغ نحػ تعمسيا في محافطة سمفيت، 

شالبة  (70)مغ اسةحيث تكػنت عيشة الجر شبو التجخيبي،  واتبعت الباحثة في الجراسة السشيج 
 مغ شالبات الرف الخامذ األساسي. 
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سفخت أو  اختبار ا تحريمي ا، ومقياس االتجاىات، ومقياس دافعية، واستخجمت الباحثة
السجسػعة التجخيبية والسجسػعة وجػد فخؽ بيغ متػسصي درجات عغ الشتائج في الجراسة 

 البرخؼ ومقياس االتجاىاتفي التصبيق البعجؼ في كل اختبار ميارات التفكيخ الزابصة 
 لرالح السجسػعة التجخيبية. ومقياس الجافعية
 :(م2015دمحم والجخشي,و دراسة )عيج,

لستحخؾ( عبخ الػيب وأثخىسا ا،  لى تقجيع نسط االنفػجخافيظ )الثابتإىجفت ىحه الجراسة 
اف مشيج شبو واتبع الباحث ،نحػه عواتجاىيشفاؿ التػحج أسية ميارات التفكيخ البرخؼ لجػ في تش

واستخجـ الباحثاف اختبار ميارات  ، مغ ذوؼ التػحجشفبل   (30)حيث تكػنت العيشة مغ ،التجخيبي
 ،ا التجاىاتالتفكيخ البرخؼ ومقياس تقجيخ التػحج الصفػلي ومقياس بيشيو العخب لمحكاء ومقياس  

ػسط درجات ( بيغ متα ≤(05ا عشج مدتػػ داللة.حرائي  إسفخت الشتائج عغ وجػد فخؽ داؿ أو 
في التصبيق البعجؼ في كل  رتب درجات السجسػعتيغ التجخيبيتيغ )الثابت مقابل الستحخؾ(

اختبار ميارات التفكيخ البرخؼ ومقياس االتجاىات لرالح السجسػعة التجخيبية األولى 
 )االنفػجخافيظ الثابت(.

 :(Noh ,2015دراسة نػىا )

كأداة لتدييل التعمع، واتبع الباحث السشيج  ىجفت ىحه الجراسة إلى استخجاـ االنفػجخافيظ
مغ كمية اآلداب والترسيع بجامعة مارا  امتعمس  ( 99)حيث تكػنت العيشة مغ ،التجخيبي

أف مذاكل عغ سفخت الشتائج أو  ،بياناتالواستخجـ الباحث  االستبياف كأداة لجسع  ،لمتكشػلػجيا
تساـ مة السبادغ التػجييية السشاسبة إلمتسثمة في قوىي التي واجيت الستعمسيغ و التعمع صعبة 

ترسيع الجيج وال ف ميدات االنفػجخافيظ الستسثمة باستخجاـ الرػر والخمػزأالسياـ السصمػبة، 
ؼ كع مغ أواأللػاف الجحابة والشرػص السػجدة بإمكانيا تذجيع الستعمسيغ عمى فيع أفزل مع 

 التي األدوات مغ باعتباره ؛فػجخافيظتعديد االن وصت الجراسة بزخورةأو  ،السعمػمات السقجمة
تداعج  ة كأدا  استخجامو مغ البج وكحلظ ،الستعمسيغ مذكبلت عمى لمتغمب عمييا االعتساد يسكغ

 .مفيػـ مخئي ضعخ  إلى السعقجة البيانات عمى تحػؿ
 :(م2014دراسة الجخيػي )

ية ميارات ستخجاـ بخنامج تجريبي مقتخح في تشىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة فعالية اس
ترسيع الخخائط الحىشية اإللكتخونية مغ خبلؿ تقشية االنفػجخافيظ وميارات الثقافة البرخية لجػ 

حيث تكػنت عيشة الجراسة  ،واتبعت الباحثة في الجراسة السشيج التجخيبي، معمسات قبل الخجمة
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يذ ىحه تع تجر و  ،ية شعبة معمسة صفػؼ قدع السشاىجبشالبة مغ شالبات كمية التخ ( 15مغ)
واستخجمت الباحثة اختبار قياس ميارات ترسيع االنفػجخافيظ  ،السجسػعة عمى بخنامج مقتخح

لكتخونية في التعمع وبصاقة السبلحطة وميارات الثقافة البرخية في ترسيع الخخائط الحىشية اإل
ر خخائط الحىشية مغ خبلؿ تقشية االنفػجخافيظ وميارات الثقافة البرخية واختبااللترسيع 

البخنامج السقتخح قج أف غ عسفخت نتائج الجراسة أو  ،( لتحميل الشتائجWilcoxonويمكػكدػف )
غ مدتػػ معخفة ميارات الثقافة البرخية وميارات تقشية تراميع االنفػجخافيظ في يسيع في تحدأ

 لكتخونية لجروس التعمع.إترسيع خخائط ذىشية 

 :(Kos, Sims, 2014 ) وسيسد  كػز دراسة

 كتابة في الثابت االنفػجخافيظ تقشيةـ استخجا فاعمية معخفة إلى الجراسة ىحه ىجفت
الرف  شبلب مغ 180)) الجراسة وكانت عيشة، التقميجية األخخػ  الصخؽ  مقابل في السقاالت

أف  غعواستغخؽ ذلظ خسدة أسابيع، وأسفخت الشتائج  ،الثامغ في مجرسة ماونتغ فيدتا الستػسصة
 مقابل في كتابة السقاالت ميارات تعمع في أفزل كانت حجيثة تعميسية االنفػجخافيظ كتقشية

 نفػجخافيظ دورلبل كاف حيث ،برخؼ  وتخيل بجاعإلى إفي السجبلت التي تحتاج  التقميجية الصخؽ 
 .الجراسة انتباه الصبلب أثشاء السحافطة وجحب في ميع

 : (kibar,Akkoyunlu,2014 أكػنيمػ )  دراسة كيبار,

نفػجخافيظ الثابت السػضف ه الجراسة إلى معخفة أفزل التراميع التعميسية لبلىجفت ىح  
عمسيغ بجامعة تمغ الصبلب الس (64) حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ لكتخوني،تخبػيا  لمتعميع اإل
حجدىا  ،نفػجخافيظاىتع بعخض محاور الترسيسات لبل اواستخجـ الباحثاف مقياس   ىاستيب بتخكيا،
 األلػاف،ط، و خصػ و  عشاويغ ونرػص،و  وىي مكػنات مخئية، ،سدة محاورالباحثاف في خ

مغ السكػنات السخئية والعشاويغ والشرػص  كبل  أف  عغوتشطيع السعمػمات، وقج أسفخت الشتائج 
قج نالت أقل الجرجات مغ الشاحية الترسيسية في مقابل الخصػط واأللػاف وتشطيع السعمػمات التي 

 عمسيغ. تػ الصبلب السحرجت الجرجات األعمى لج
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 التعقيب عمى الجراسات في السحػر األول:

 اليجف:أوالا: 

 ،(2016تذيفيتذي  دراسة سية التحريل واالتجاه مثل ىجفت بعس الجراسات إلى تش -
Çifçi Tanar) ( 2015ـ( ودراسة عربة )2016ودراسة حدغ.)ـ 

ريل السعخفي لسدابقة سية األداء السيارؼ والتحـ( إلى تش2016ىجفت دراسة دروير ) -
 الػثب.

سية بعس مفاىيع الحػسبة الدحابية وعادات ـ( إلى تش2015ىجفت دراسة مشرػر ) -
 العقل السشتج.

 إلى استخجاـ االنفػجخافيظ كأداة لتدييل التعمع. (Noh, 2015)ىجفت دراسة نػىا  -

 تخونية.سية ميارات ترسيع الخخائط الحىشية اإللكـ( إلى تش2014ىجفت دراسة الجخيػؼ ) -

 .ميارات التفكيخ البرخؼ سية إلى تش (2015دمحم والجخشي ، دراسة )عيج،ىجفت  -

 –جخافيظ )الثابت أما بالشدبة لمجراسة الحالية فقج ىجفت إلى معخفة أثخ تػضيف االنفػ  -
لة الػراثية في العمـػ الحياتية لجػ شالبات الرف أسية ميارات حل السدالستحخؾ( في تش

 .ةالعاشخ األساسي بغد 
 السشيج الستبع: :ثانياا

ـ(، ودراسة 2016اتبعت بعس الجراسات السشيج التجخيبي مثل دراسة دروير ) -
 ـ(. 2014ودراسة الجخيػؼ ) (Noh, 2015)ـ(، ودراسة نػىا 2016حدغ )

 تانخ تذيفتذي دراسةواتبعت بعس الجراسات السشيج شبو التجخيبي مثل  -
2016)، Çifçi Tanar)( ودراسة عربة 2015، ودراسة مشرػر ،)ـ

 .(2015 دمحم والجخشي، دراسة )عيج،ـ( و 2015)

 أما الجراسة الحالية فقج اختارت الباحثة السشيج التجخيبي األكثخ مبلئسة لمجراسة.
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 العيشة: :ثالثاا 

تشػعت الجراسات في اختيار العيشة، فبعس الجراسات اختارت عيشتيا مغ شبلب  -
ـ(، ودراسة 2016ودراسة حدغ ) (،Çifçi Tanar،  (2016السجارس مثل دراسة 

 (.(Kos, Sims, 2014 وسيسد كػز دراسةـ(، و 2015عربة )
ـ(، 2016وبعس الجراسات اختارت عيشتيا مغ شبلب الجامعات مثل: دراسة دروير ) -

 ـ(2014، ودراسة الجخيػؼ )(Noh, 2015)ـ(، ودراسة نػىا 2015ودراسة مشرػر )
 .( kibar,Akkoyunlu ,2014أكػنيمػ ) دراسة كيبار،و 

فقج اختارت عيشتيا مغ أشفاؿ   (ـ2015دمحم والجخشي ،و )عيجأما بالشدبة لجراسة  -
 التػحج.

أما بالشدبة لمجراسة الحالية فقج اختارت عيشتيا مغ شالبات الرف العاشخ األساسي مغ 
 مجرسة سكيشة الثانػية لمبشات.

 األدوات:رابعاا: 

 Çifçi، (2016ختبار مثل دراسة تانخ تذيفتذيمعطع الجراسات استخجمت أداة اال -

Tanar)( ودراسة دروير 2015ـ(، ودراسة عربة )2016، ودراسة حدغ ،)ـ
دمحم  )عيج،، ودراسة (ـ2014ـ(، ودراسة الجخيػؼ )2015ـ(، ودراسة مشرػر )2016)

 .(2015 والجخشي،
  Çifçi ،(2016وبعس الجراسات استخجمت مقياس اتجاه مثل: دراسة تانخ تذيفتذي  -

Tanar)( ودراسة 2015ـ(، ودراسة عربة )2016، ودراسة حدغ ،)دمحم  )عيج،ـ
 .(2015والجخشي ،

ـ(، 2016وبعس الجراسات استخجمت بصاقة السبلحطة كأداة مثل: دراسة دروير ) -
 .(ـ2014ودراسة الجخيػؼ )

دمحم  )عيج،ـ( مقياس الجافعية، واستخجمت دراسة 2015واستخجمت دراسة عربة ) -
ـ( مقياس عادات 2015مقياس تقجيخ التػحج، ودراسة مشرػر ) (2015 لجخشي،وا

 العقل السشتج.

 أما بالشدبة لمجراسة الحالية فقج استخجمت اختبار ميارات حل السدألة الػراثية.
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 الشتائج:: خامداا 

لسختمفة أكجت جسيع الجراسات الدابقة عمى مجػ أثخ تقشية االنفػجخافيظ بأنساشيا ا
 سية االتجاه.سية التحريل، وتشعمى تش

 :الدابقة الجراسة الحالية تالجارساأىع ما أفادت بو 

 .الخاص بتػضيف تقشية االنفػجخافيظ في التعميع الشطخؼ  اإلشار _ تشطيع1

 .التجخيبي السشيج وىػ لمجراسة، مبلئسة األكثخ السشيج تحجيج_ 2

 السشاسبة. اإلحرائية األساليب _ استخجاـ3

 .وتحميميا الشتائج تفديخ في ةالسداىس_ 4

 وتثخييا. العجيج مغ الكتب والسجبلت العمسية التي تخجـ الجراسة إلىالتعخؼ _ 5

 .الدابقة جراساتال مع الحالية الجراسة إلييا تػصمت التي الشتائج مقارنة_ 6

 :السحػر الثاني: الجراسات التي تشاولت ميارات حل السدألة العمسية

 م(:2016والذامي  دراسة )الرع, حجابي

سية ميارة حل ستخجاـ السحاكاة الحاسػبية في تشىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة أثخ ا
السدائل الفيديائية لجػ شمبة الرف الثاني الثانػؼ واتجاىاتيع نحػ مادة الفيدياء، واتبع الباحثػف 

الثانػؼ في  ( مغ شبلب صف الثاني(77في الجراسة السشيج التجخيبي، حيث تكػنت الجراسة مغ
 نحػ االتجاه ومقياس الفيديائية السدائل حل ارةيم مقياسمحافطة صشعاء، واستخجـ الباحثػف 

 الصبلب درجات متػسط بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ  وجػدوأسفخت الشتائج عغ  الفيدياء، مادة
 السجسػعة لرالح الفيديائية السدائل حل ارةيم مقياس في والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ في

 بيغ الفيدياء مادة نحػ االتجاه مقياس في إحرائية داللة ذات فخوؽ  ووجػد ،التجخيبية
 إحرائية داللة ذات فخوؽ  ووجػد ،التجخيبية السجسػعة لرالح والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ

 السدائل حل ارةيم مقياس في والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ شبلب درجاتط متػس بيغ
 التجخيبية السجسػعة لرالح )الستػسط دوف  الستػسط، فػؽ ) سيراالج السدتػػ  حدب ائيةالفيدي
 السجسػعتيغ بيغ االتجاه في إحرائية داللة ذات فخوؽ  ووجػد، السدتػييغ كبل في عاـ بذكل



42 

 

 السجسػعة لرالح )الستػسط دوف  الستػسط، فػؽ ) سياالجر  السدتػػ  حدب والزابصة التجخيبية
 السدتػييغ. كبل في اـع بذكل التجخيبية

 :)م2015دراسة مفتاح )

 (Van Hiele) شطخيةباستخجاـ بخنامج مقتخح قائع أثخ ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة  
ية التيارية والكيخومغشاشيدية لصبلب ائسية ميارات حل مدائل الفيدياء في وحجة الكيخبعمى تش

لسشيج شبو التجخيبي حيث تبمغ عيشة الرف الثالث الثانػؼ القدع العمسي، وقج اتبع الباحث ا
، واستخجـ الباحث العمسي بسجيشة الفيػـ القدع الثانػؼ  الثالث مغ شبلب الرف (30)الجراسة

 متػسط دالة إحرائي ا بيغ فخوؽ  اختبار حل مدائل الفيدياء، وقج أسفخت الشتائج عغ وجػد
 .مدائل الفيدياء حل الختبار والقبمي البعجؼ التصبيقيغ درجات
 م(:2015راسة شمبة )د

السحمػلة والسعخفة الدابقة ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة التفاعل بيغ استخاتيجية األمثمة 
سية السفاىيع العمسية وحل السدائل الفيديائية ذات البشاء الجيج وذات البشاء الزعيف لجػ في تش

، حيث تكػنت عيشة شبلب الرف األوؿ الثانػؼ، واتبع الباحث في الجراسة السشيج التجخيبي
( شالب ا مغ الرف األوؿ ثانػؼ، واستخجـ الباحث اختبار ا لمسفاىيع الفيديائية، 48الجراسة مغ)

واختبار حل السدائل الفيديائية ذات البشاء الجيج وذات البشاء الزعيف، واختبار السعخفة الدابقة، 
عمى تحريل السفاىيع العمسية وحل وأسفخت الشتائج عغ أف استخاتيجية األمثمة السحمػلة ليا تأثيخ 

السدائل الفيديائية ذات البشاء الجيج وذات البشاء الزعيف، وأف السعخفة الدابقة ليا تأثيخ في 
تحريل السفاىيع العمسية وحل السدائل الفيديائية ذات البشاء الجيج وذات البشاء الزعيف، ويػجج 

ة السحمػلة والسعخفة الدابقة عمى تحريل تفاعل بيغ السعالجة التجريدية باستخاتيجية األمثم
 .الزعيفالسفاىيع الفيديائية، وحل السدائل الفيديائية ذات البشاء الجيج وذات البشاء 

 م(:(2015دحجوح 

سية حل السدألة استخاتيجية التداؤؿ الحاتي في تشىجفت الجراسة إلى معخفة تػضيف 
شالبات الرف الحادؼ عذخ بغدة، واتبعت الفيديائية مقارنة باستخاتيجية تعمع األقخاف لجػ 

( شالبة مغ مجرسة ىاشع عصا 57الباحثة السشيج التجخيبي، حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ)
الذػا )أ(، واستخجمت الباحثة اختبار ميارات حل السدألة الفيديائية، وأسفخت الشتائج عغ أنو ال 

ة تعمع خاتيجية التداؤؿ الحاتي، واستخاتيجيتػجج فخوؽ دالة إحرائي ا بيغ كبل االستخاتيجيتيغ )است
 سية حل السدألة الفيديائية لجػ شالبات الرف الحادؼ عذخ بغدة.األقخاف( في تش
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 (:م  2015دراسة رمزان )

سية ميارات حل تػضيف نسػذجي ويتمي وبايبي في تشلى معخفة أثخ إىجفت ىحه الجراسة 
سشيج الواتبع الباحث في الجراسة  ،خ بغدةالسدألة الكيسائية لجػ شالبات الرف الحادؼ عذ

حيث تكػنت  ،ومجسػعة ضابصة غتجخيبيتيالتجخيبي السقارف القائع عمى ترسيع مجسػعتيغ 
واستخجـ الباحث اختبار  ،شالبة مغ شالبات الرف الحادؼ عذخ ((112عيشة الجراسة مغ

يغ متػسط درجات شالبات تػجج فخوؽ بعغ أنو سفخت الشتائج أو  ،ميارات حل السدألة الكيسيائية
التي درست وفق نسػذج ويتمي ودرجات شالبات السجسػعة الزابصة في  التجخيبيةسجسػعة ال

وذلظ لرالح شالبات السجسػعة  ،التصبيق البعجؼ الختبار ميارات حل السدألة الكيسائية
ق التي درست وف التجخيبيةسجسػعة الوتػجج فخوؽ بيغ متػسط درجات شالبات  ،التجخيبية

نسػذج بايبي ودرجات شالبات السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار ميارات حل 
تػجج فخوؽ ذات داللة  وال ،وذلظ لرالح شالبات السجسػعة التجخيبية ،السدألة الكيسائية

إحرائية بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية التي درست وفق نسػذج ويتمي 
ت وفق نسػذج بايبي في التصبيق البعجؼ الختبار ميارات حل السدألة والسجسػعة التي درس

 الكيسائية.
 :(م2013دراسة حسػدة )

سية السفاىيع خاتيجية الجعائع التعميسية في تشلى معخفة أثخ استخجاـ استإىجفت ىحه الجراسة 
الجراسة  واتبعت الباحثة في ،لة الفيديائية لجػ شالبات الرف العاشخ بغدةأوميارات حل السد

شالبة مغ  (68حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ) ،سشيج شبو التجخيبيالالسشيج الػصفي التحميمي و 
لسيارات حل  المسفاىيع الفيديائية واختبار   اواستخجمت الباحثة اختبار   ،شالبات الرف العاشخ

ائية بيغ نو تػجج فخوؽ ذات داللة إحرأ عغسفخت الشتائج في الجراسة أو  ،السدألة الفيديائية
والسجسػعة الزابصة في اختبار السفاىيع الفيديائية  ةالتجخيبيمتػسط درجات شالبات السجسػعة 

وتػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات  ،البعجؼ لرالح السجسػعة التجخيبية
والسجسػعة الزابصة في اختبار ميارات حل السدألة الفيديائية  ةالتجخيبيشالبات السجسػعة 

 البعجؼ لرالح السجسػعة التجخيبية.
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 :(م2011دراسة ماضي )

سية السفاىيع ثخ مخصصات التعارض السعخفي في تشمعخفة أ ىلإاسة ر ىجفت ىحه الج
الجراسة السشيج في واتبعت الباحثة  ،وميارات حل السدألة الػراثية لجػ شالبات الرف العاشخ

 ،بة مغ شالبات الرف العاشخ األساسي( شال95مغ) حيث تكػنت عيشة الجراسة ،التجخيبي
سفخت الشتائج أو  ،واستخجمت الباحثة اختبار السفاىيع الػراثية واختبار ميارات حل السدألة الػراثية

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة  عغفي الجراسة 
ووجػد  ،تخجاـ شخيقة التجريذالتجخيبية والسجسػعة الزابصة في اختبار السفاىيع تعدػ الس

فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة 
 الزابصة في اختبار ميارات حل السدألة الػراثية تعدػ الستخجاـ شخيقة التجريذ. 

 :(م2010دراسة عخبيج )

ية السفاىيع وميارات سة عمى تشدنامج وسائط متعجخ لى معخفة أثخ بإىجفت ىحه الجراسة 
 ،واتبع الباحث السشيج التجخيبي ،حل السدألة الفيديائية لجػ شبلب الرف الحادؼ عذخ عمسي

لمسفاىيع الفيديائية واختبار  اواستخجـ الباحث اختبار   ،ا( شالب  35حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ)
ذات داللة إحرائية بيغ  وجػد فخوؽ  عغسفخت نتائج الجراسة أو  ،ميارات حل السدألة الفيديائية

سجسػعة التجخيبية ودرجات شمبة السجسػعة الزابصة في اختبار السفاىيع المتػسط درجات شمبة 
وتػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات  ،الفيديائية يعدػ لبخنامج الػسائط السقتخح

ميارات حل السدألة سجسػعة التجخيبية ودرجات شمبة السجسػعة الزابصة في اختبار الشمبة 
 الفيديائية يعدػ لبخنامج الػسائط السقتخح.

 ):م2009دراسة أبػ عجػة )

ميارات  سيةتش في الحاتي التداؤؿ استخاتيجية استخجاـ أثخ معخفة إلى الجراسة ىحه ىجفت
 حيث التجخيبي، السشيج الباحث اتبع وقج عذخ، الحادؼ الرف لصبلب الكيسائية السدألة حل

 الثانػية عخفات مجرسة في عمسي عذخ الحادؼ الرف شبلب مغ الجراسة اختار عيشة
 السدألة حل ميارات واستخجـ الباحث اختبار ( شالب ا، (62عجدىا حيث بمغ لمسػىػبيغ،
 السجسػعة شبلب إحرائية بيغ داللة ذات فخوؽ  وجػد عغ الشتائج أسفخت وقج الكيسائية،
 ميارة في الحاتي التداؤؿ استخاتيجية لتػضيف دػ تع السجسػعة الزابصة شبلب وبيغ التجخيبية

 الكيسائية. السدائل حل
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 م(:2008دراسة زنكشو ) 

ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة فاعمية استخاتيجية مقتخحة في القجرة عمى حل السدائل 
الكيسائية لجػ شبلب الرف الدادس العمسي، واتبع الباحث السشيج التجخيبي، حيث تكػنت 

( شالب ا، واستخجـ الباحث اختبار حل مدائل الكيسيائية، وأسفخت الشتائج 70سة مغ)عيشة الجرا
عغ فاعمية االستخاتيجية السقتخحة في قجرة الصبلب عمى حل السدائل الكيسيائية، وفاعمية 
االستخاتيجية السقتخحة في قجرة الصبلب عمى وضع خصة لحل كل مدألة وتشفيح خصة الحل، ولع 

ية السقتخحة عغ وجػد فخوؽ بيغ أفخاد السجسػعتيغ في القجرة عمى تحجيج تكذف االستخاتيج
 متغيخات كل السدألة.

 م(:2001عبج الحكيع )

خخائط السفاىيع والتعميع التعاوني  استخاتيجيتيمعخفة فاعمية استخجاـ  إلىتيجؼ الخسالة 
ل السدائل ح ىسية قجراتيع عمؼ لػحجة الػراثة وتشفي تحريل شبلب الرف األوؿ الثانػ 

سية تمظ القجرة ا في التحريل وتشسوفعاليتي االستخاتيجيتيغوتقارف الخسالة بيغ كل مغ  ،الػراثية
حل السدائل الػراثية باستخجاـ  ىسية القجرة عمكيفية تش إلىجانب تػجيو أنطار التخبػييغ  إلى

 إلىا يز  أخسالة وتيجؼ ال ،بعس استخاتيجيات التجريذ مثل خخائط السفاىيع والتعمع التعاوني
جعل عسمية التعمع  ىتقجيع وحجة الػراثة لمرف األوؿ الثانػؼ بصخائق تجريذ ججيجة تداعج عم

؛ذات معش سية القجرات شية التي تتشاوؿ مػضػع الػراثة وتا لشجرة الجراسات والبحػث العخبنطخ   ى 
اثة تطيخ صبلت بيغ وذلظ عغ شخيق تقجيع خخائط لسفاىيع وحجة الػر  ،حل السدائل الػراثية ىعم

 السفاىيع الستزسشة في ىحه.
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 التعقيب عمى الجراسات في السحػر الثاني:

 اليجف: أوالا:

 سية ميارات حل السدألة العمسية ومغ ىحه الجراسات:جفت الجراسات الدابق ذكخىا في تشى

  سية في تش )ـ2009(، ودراسة أبػ عجػة )ـ2008، وزنكشو )(ـ2015رمزاف )دراسة
 رات حل السدألة الكيسيائية.ميا

 ( ـ2013دراسة حسػدة)،  ـ(.2016، )والرع، حجابي، والذامي (ـ2010دراسة عخبيج )و 

 ( في تش(2015ـ(، ودحجوح 2015، ودراسة شمبة ))ـ2015دراسة مفتاح )سية ميارات ـ
 حل السدألة الفيديائية.

 ( في تش2011ـ(، ودراسة ماضي )2001دراسة عبج الحكيع )ات حل السدػألة سية ميار ـ
 الػراثية.

 –أما بالشدبة لمجراسة الحالية فقج ىجفت إلى معخفة أثخ تػضيف االنفػجخافيظ )الثابت 
لة الػراثية في العمـػ الحياتية لجػ شالبات الرف العاشخ أميارات حل السد تشسيةالستحخؾ( في 
ـ( 2011اسة ماضي )ـ( ودر 2001. وبيحا تتفق الباحثة مع دراسة عبج الحكيع )األساسي بغدة

 ميارات حل السدػألة الػراثية. تشسيةفي 
 السشيج الستبع:ثانياا: 

(، ـ2008، وزنكشو )(2015رمزاف )اتبعت بعس الجراسات السشيج التجخيبي مثل: دراسة  -
، )والرع، وحجابي والذامي (ـ2010دراسة عخبيج )و  ،)ـ2009ودراسة أبػ عجػة )

 ـ(.2011ـ(، ودراسة ماضي )(2015ـ(، ودحجوح 2015ـ(، ودراسة شمبة )2016
، ودراسة مفتاح (ـ2013دراسة حسػدة ) واتبعت بعس الجراسات السشيج شبو التجخيبي مثل: -

 ـ(.2015)

 أما الجراسة الحالية فقج اختارت الباحثة فييا السشيج التجخيبي.
 ثالثاا_ العيشة:

 شتيا مغ شبلب السجارس.تتفق جسيع الجراسات مع الجراسة الحالية في اختيار عي
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 رابعاا_ األدوات:

، وزنكشو (ـ2015رمزاف )معطع الجراسات استخجمت أداة االختبار مثل: دراسة  -
، )والرع، وحجابي (ـ2010دراسة عخبيج )و  ،)ـ2009ـ(، ودراسة أبػ عجػة )2008)

ـ(، ودراسة ماضي (2015ـ(، ودحجوح 2015ـ(، ودراسة شمبة )2016والذامي 
 ـ(.2015، ودراسة مفتاح )(ـ2013راسة حسػدة )دو  ـ(،2011)

 ـ(.2016وبعس الجراسات استخجمت مقياس اتجاه مثل: دراسة الرع، وحجابي والذامي  -
أما بالشدبة لمجراسة الحالية فقج استخجمت اختبار ميارات حل السدألة الػراثية، وىحا يتفق  -

 ـ(.2011ـ(، ودراسة ماضي )2001مع دراسة عبج الحكيع )

 _ الشتائج:خامداا 

أكجت جسيع الجراسات الدابقة عمى مجػ أثخ االستخاتيجيات واألساليب والبخامج الستبعة 
 ميارات حل السدألة العمسية. تشسيةفي 

 :الدابقة الجراسة الحالية تالجارساأىع ما أفادت بو 

 .الخاص بسيارات حل السدألة الػراثية الشطخؼ  اإلشار تشطيع  .1

 ل السدألة الػراثية. بشاء اختبار لسيارات ح  .2

 .التجخيبي السشيج وىػالجراسة،  السشيج تحجيج  .3

 السشاسبة. اإلحرائية األساليب استخجاـ  .4

 .وتحميميا الشتائج تفديخ في السداىسة  .5

 لجراسة وتثخييا. العجيج مغ الكتب والسجبلت العمسية التي تخجـ ا إلىالتعخؼ   .6

 .الدابقة جراساتال مع حاليةال الجراسة إلييا تػصمت التي الشتائج مقارنة  .7
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 التعقيب العام عمى الجراسات الدابقة: 

مغ خبلؿ استعخاض الجراسات الدابقة يتزح أف الجراسات حجيثة، وتتشػع األىجاؼ التي 
تشػعت العيشة السختارة في سعت الجراسات الدابقة إلى تحقيقيا وتتشػع السشياج السدتخجمة، وقج 

تشػعت و  ،ة الجامعاتمبخخ مغ شوالبعس اآل ،عيشة شمبة السجارس فبعزيا اختار ،الجراسات
، وتشػعت األساليب دوات السدتخجمة في الجراسات الدابقة مغ اختبار تحريل لسقياس اتجاهاأل

اإلحرائية السدتخجمة وأماكغ إجخاء الجراسة، مسا أدػ إلى ضيػر الشتائج والتفديخات، وصياغة 
 ييا.التػصيات والسقتخحات بشاء  عم

 تحكخىا الباحثة في عجة نقاط، وىي كالتالي:مجى االستفادة مغ الجراسات الدابقة 

 –إثخاء الجراسة الحالية في مجاؿ اإلشار الشطخؼ الستزسغ لتقشية االنفػجخافيظ )الثابت   .1
 ت حل السدألة الػراثية.االستحخؾ( وميار 

 التعميسية.السداعجة في كيفية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ في العسمية   .2

 مداىسة الجراسات الدابقة في بشاء اختبار ميارات حل السدألة الػراثية.   .3

 السداعجة في تحجيج السشيج السشاسب لمجراسة، وتحجيج العيشة السشاسبة لتصبيق الجراسة.  .4

استفادت الباحثة مغ الجراسات الدابقة في إعجاد دليل معمع معج بتقشية االنفػجخافيظ )الثابت   .5
 حخؾ(.الست –

 االشبلع عمى األساليب اإلحرائية البلزمة لسعالجة البيانات.  .6

سي ميارات حل السدألة الػراثية مغ خبلؿ تػضيف تقشية إف الجراسة الحالية تش
الستحخؾ( مغ كتاب العمػـ الحياتية لمرف العاشخ األساسي بغدة،  –االنفػجخافيظ )الثابت 

لجراسات الدابقة، سػاء بتػضيف تقشية االنفػجخافيظ في وتعتبخ ىحه الجراسة امتجادا  لمعجيج مغ ا
 ميارات حل السدألة الػراثية. تشسيةالعسمية التعميسية أو 

 –وتتسيد الجارسة الحالية بأنيا تيجؼ إلى تحجيج فاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )ثابت 
لع تصبق مثل ىحه ميارات حل السدألة الػراثية، وعمى حج عمع الباحثة  تشسيةالستحخؾ( في 

 الجراسة مغ قبل.
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 الفرل الخابع

 إجخاءات الجراسة
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 لفرل الخابعا

 إجخاءات الجراسة

يتشاوؿ ىحا الفرل عخضا  لمصخيقة واإلجخاءات التي اتبعتيا الباحثة في دراستيا لكي 
وكيفية  يشتياوع مجتسع الجراسةو ويذسل مشيج الجراسة،  تتسكغ مغ اإلجابة عغ تداؤالت الجراسة،

داة الجراسة وتقشيشيا، وكيفية ضبط الستغيخات، وترسيع نساذج االنفػجخافيظ أاختيارىػػا وبشاء 
)الجراسة  :وىي ،بكل مخاحمو -شمتػتدمحم -ترسيع التعميسي الالستحخؾ( وفقا  لشسػذج  –)الثابت 

إلحرائية السدتخجمة في واألساليب ا الشذخ واالستخجاـ(،و التقػيع و نتاج اإلو الترسيع و والتحميل 
 .لى الشتائجإوتحميميا لمػصػؿ  معالجة البيانات،

 مشيج الجراسة:

 –تفاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثاب إلىلى التعخؼ إالجراسة الحالية  تيجؼ
ميارات حل السدألة الػراثية في العمـػ الحياتية لجػ شالبات الرف العاشخ  تشسيةفي  الستحخؾ(

 مشيجيغ، وىسا: ولتحقيق ىجؼ الجراسة اتبعت الباحثة ،دةاألساسي بغ

 السشيج الػصفي "التحميمي": .1

يسكغ الحرػؿ مشيا  ،ىػ السشيج الحؼ يجرس ضاىخة أو حجثا  أو قزية مػجػدة حاليا  و "
ـ، 2003 عمى معمػمات تجيب عغ أسئمة البحث دوف تجخل الباحث فييا" )األغػا واألسػتاذ

 .83)ص

 السشيج التجخيبي: .2

"وىػ مشيج ييجؼ إلى التحقق مغ عبلقات العمة والسعمػؿ التي تعتبخ أقػػ صمة بيغ 
الستغيخات، ويقـػ الباحث فييا بسعالجة متغيخ مدتقل واحج عمى األقل، ويزبط بعس الستغيخات 

 ـ، ص2013 ،)أبػ عبلـ التجخبة عمى متغيخ تابع أو أكثخ"األخخػ ذات العبلقة، ويبلحع أثخ 
255.) 
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 ات الجراسة:متغيخ 

وىػػ تػضيف تقشية -حيث قامت الباحثة بإخزاع الستغيخ السدتقل األوؿ في ىحه الجراسة 
وىػ تػضيف تقشية -خزاع الستغيخ السدتقل الثاني في ىحه الجراسة إو  -االنفػجخافيظ الثابت

وىػ ميارات -لقياس أثخه عمى الستغيػخ التػابع  ؛والصخيقة التقميجية لمتجخبة -االنفػجخافيظ الستحخؾ
 الجراسة. ف السشيج التجخيبي ىػ أكثخ مبلئسة لسػضػع ىحهإحيػث  ،-حل السدألة الػراثيػة

 ترسيع الجراسة:

بحيػث درست السجسػعة  ،اتبعت الباحثة أسمػب ترسيع قبمي بعجؼ لثبلث مجسػعات
الثانية بية يالسجسػعة التجخ  درستو  ،التجخيبية األولى بتػضيف تقشية االنفػجخافيظ الثابت

حيث ،السجسػعة الزابصة بالصخيقة التقميجية ودرست  بتػضيف تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ،
 ة:التالي الترسيع التجخيبي لمجراسالذكل يػضح 

 

 

 

 

 

 (: ترسيع الجراسة4.1شكل)

 

 

 

 

 عٌنة الدراسة 

  األولىالمجموعة التجرٌبٌة 

 المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة 

 المجموعة الضابطة 

التطبٌق 

 القبلً

الختبار 

مهارات 

حل 

المسألة 

 الوراثٌة 

 

  االنفوجرافٌك الثابت

 المتحرك االنفوجرافٌك

 الطرٌقة التقلٌدٌة

التطبٌق 

 البعدي

الختبار 

مهارات 

حل 

المسألة 

 الوراثٌة 

 

 

تحلٌل 

النتائج 

  وتفسٌرها 

 

 

 اختٌارعشوائً تعٌٌنعشوائً المعالجة
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 عيشة الجراسة:

( شالبة مغ الرف 155بالغ عجدىع )صمي والمغ السجتسع األ افخاد  أشسمت عيشة الجراسة 
 ،السجرسة بصخيقة قرجية، ثع اختيار لثانػية لمبشات(االعاشخ مغ )مجرسة سكيشة بشت الحديغ 

ع تعييغ السجسػعة تو  ،ربع شعب مغ الرف العاشخأصل أمغ  وتع اختيار ثبلث شعب  عذػائيا  
 بالصخيقة العذػائية البديصة.  ةصالسجسػعة الزابو  بية الثانيةيالسجسػعة التجخ و بية األولى يالتجخ 

 تػزيع عيشة الجراسة عمى السجسػعات الثالث (4.1ججول )

 الشدبة السئػية العجد الفرل السجسػعة السجرسة

 

سكيشة بشت الحديغ 
 الثانػية لمبشات

 %35.3 41 4عاشخ/  تجخيبية األولى

 %34.5 40 1عاشخ/  تجخيبية الثانية

 %30.2 35 3عاشخ/  الزابصة

 %100 116 السجسػع

 :وأدواتيا مػاد الجراسة

-والتي تتسثل في معخفة فاعمية تػضيف االنفػجخافيظ )الثابت -ىجاؼ الجراسة أ لتحقيق 
سية ميارات حل السدألة الػراثية في العمػـ الحياتية لجػ شالبات الرف العاشخ في تش الستحخؾ(

 والتي تتسثل فيسا يمي: ومػادىا، قامت الباحثة بإعجاد أدوات الجراسة -األساسي بغدة

 :مػاد الجراسة 

  .قائسة ميارات حل السدألة الػراثية 

  الستحخؾ( –دليل معمع معج بتقشية االنفػجخافيظ )الثابت. 

 
 الجراسة: أدوات 

 اختبار ميارات حل السدألة الػراثية.  
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 قائسة ميارات حل السدألة الػراثية:  :أوالا 

يارات جػرج بػليا لحل السدألة الخياضية، وميارات زيتػف قامت الباحثة باالشبلع عمى م
( لحل السدألة 60ـ، ص2011( لحل السدألة الػراثية، وميارات ماضي )322ـ، ص2002)

لحل السدألة الػراثية؛ ( 71ـ، ص2011)الػراثية، وقامت الباحثة بتبشي ميارات ماضي
تعجيل بعس الجػانب في ىحه  لذسػليتيا ومشاسبتيا لمرف العاشخ األساسي، باإلضافة إلى

السيارات، وتع عخضيا عمى مذخفيغ مغ مذخفي العمػـ الحياتية ومجسػعة مغ السحكسيغ ممحق 
 (، وىي كالتالي:1)

 : تحجيج الحالة الػراثية التي تشتسي إلييا السدألة.السيارة األولى

لػراثية التي تشتسي إلييا : التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة  االسيارة الثانية
 السدألة.

 : تحجيج الصخز الذكمية لؤلبػيغ.السيارة الثالثة

 : تحجيج الصخز الجيشية لؤلبػيغ.السيارة الخابعة

 : إجخاء التيجيغ بيغ األبػيغ.السيارة الخامدة

 : التفديخ الػراثي.السيارة الدادسة

  :اختبار ميارات حل السدألة الػراثية :ثانياا 

 باحثة الخصػات التالية في إعجاد اختبار ميارات حل السدألة الػراثية:اتبعت ال

 تحجيج محتػى االختبار:  .1

تع اختيار السػضػعات الجراسية التي تتزسغ السدائل الػراثية مغ الػحجة الثالثة )الػراثة( 
صفات وراثية مشجلية في  مغ كتاب العمػـ الحياتية لمرف العاشخ األساسي )تجارب مشجؿ،

نداف، الديادة غيخ التامة، الرفات السختبصة بالجشذ(، وتع استبعاد باقي السػضػعات لعجـ اإل
 .يا عمى مدائل وراثيةئاحتػا
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  :تحجيج اليجف مغ االختبار  .2

ييجؼ االختبار إلى قياس مجػ امتبلؾ شالبات الرف العاشخ لسيارات حل السدألة 
 وىي كالتالي:ة الػراثية الػراثية، حيث تع تحجيج ست ميارات لحل السدأل

 : تحجيج الحالة الػراثية التي تشتسي إلييا السدألة.السيارة األولى

: التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة  الػراثية التي تشتسي إلييا السيارة الثانية
 السدألة.

 : تحجيج الصخز الذكمية لؤلبػيغ.السيارة الثالثة

 ج الصخز الجيشية لؤلبػيغ.: تحجيالسيارة الخابعة

 : إجخاء التيجيغ بيغ األبػيغ.السيارة الخامدة

 : التفديخ الػراثي.السيارة الدادسة

 االختبار: صياغة فقخات  .3

 عجاد بشػد االختبار الشقاط التالية:إ راعت الباحثة عشج 

  .الدابقة في ىحا السجاؿ والجارساتشبلع الباحثة عمى األدب التخبػؼ ا .1
 .ت حل السدألة الػراثيةاميار  تشسيةفقخة مبشية عمى  (24 )بار عمىاحتػػ االخت .2
   .قائسة ميارات حل السدألة الػراثية إلى ا  تع بشاء الفقخات استشاد .3
  .بجيل واحج مشيا فقط صحيح ،ربع بجائلأ ؼفقخات االختبار مغ نػع  اختيار مغ متعجد ذ .4
وتحجيج البجائل السشاسبة  ،ختباراالستعانة بسعمسات العمػـ الحياتية في وضع فقخات اال .5

  .لكل فقخة

 راعت الباحثة الشقاط التالية عشج صياغة الفقخات والبجائل:

 .مجػ تسثل فقخات االختبار لسيارات حل السدألة الػراثية 

  مصابقتيا لمسحتػػ مجػ. 

 محجدة وخالية مغ الغسػض.  

 مشاسبة البجائل لكل فقخة مغ فقخات االختبار. 

  والدبلمة المغػيةالرحة العمسية. 
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 مجػ مشاسبتيا لمسدتػػ العقمي لمصالبات.  
 وضع تعميسات االختبار:  .4

الذعبة، و وىي: االسع  ،ولى صفحات االختبار بيانات خاصة بالصالبةأبيشت الباحثة في 
ومعمػمات عغ عجد فقخات االختبار، وتبيغ لمصالبات  ثع بيشت الباحثة اليجؼ مغ االختبار،

 .سئمةاأل كيفية اإلجابة عغ
 الرػرة األولية لالختبار:   .5

في ضػء ما تع إعجاد اختبار حل السدألة الػراثية في صػرتو األولية حيث تكػف مغ 
( فقخة، وبعج كتابة فقخات االختبار تع عخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ، انطخ ممحق 24)

 (؛ وذلظ الستصبلع آرائيع حػؿ مجػ صبلحية كل مغ:1رقع )

 ختبار. عجد بشػد اال -

 مجػ تسثل االختبار لسيارات حل السدألة الػراثية. -

  .مصابقتو لمسحتػػ  -

  .مشاسبة البجائل لكل فقخة مغ فقخات االختبار -

  .الرحة العمسية والدبلمة المغػية -

 .اخونو مشاسب  يضافة بسا الححؼ واإل -

 تصبيق االختبار عمى العيشة االستصالعية:  .6

حكسيغ شبقت الباحثة االختبار عمى عيشة استصبلعية بعج إعجاد االختبار وأخح آراء الس
مسغ سبق ليغ مغ نفذ السجرسة ( شالبة مغ شالبات الرف الحادؼ عذخ 30مكػنة مغ )

خ، وقج أجخيت الجراسة دراسة الػحجة الثالثة )الػراثة( مغ كتاب العمػـ الحياتية لمرف العاش
 التجخيبية االستصبلعية لتحقيق األىجاؼ التالية: 

 جراسة. ئلجابة عغ فقخات االختبار عشج تصبيق اللبلـز الحؼ تدتغخقو الصالبة لتحجيج الدمغ ا_ 1

 لحداب معامبلت الرعػبة والتسييد لفقخات االختبار._ 2

 .وثباتو التأكج مغ صجؽ االختبار_ 3
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  :ترحيح االختبار  .7

حلظ تكػف درجة وب ،تع تػزيع درجات االختبار درجة واحجة لكل فقخة مغ فقخات االختبار
ثع قامت الباحثة بترحيح االختبار لمعيشة االستصبلعية  ،(24-0الصالبات محرػرة بيغ )

 خخػ لمتأكج مغ الجرجات قبل تحميميا.أوإعادة ترحيح االختبار مخة 
                                                                                :زمغ االختبار .8

مغ  وؿ خسذ شالبات تسكغَّ أزمغ االختبار مغ خبلؿ تحجيج زمغ انتياء تع حداب 
فقخات االختبار  غخخ خسذ شالبات انتييغ مغ اإلجابة عآفقخات االختبار، و  غاإلجابة ع

 (.10ا عمى عجدىغ )مقدػم  
زمغ انتياء أوؿ خسذ شالبات زمغ انتياء آخخ خسذ شالبات

  
 زمغ اإلجابة 

   زمغ اإلجابة= 
 𝟕𝟑 𝟕𝟑 𝟕𝟑 𝟕𝟑        𝟒  𝟕        𝟒 

  
  

       

دقائق لقخاءة  5ضافة إدقيقة وتع  40 فقخات االختبار غحيث بمغ متػسط الدمغ لئلجابة ع
 التعميسات.

 صجق االتداق الجاخمي: 

ة وحقيق ،"قياس االختبار فعبل  : نوأ( في تعخيف الرجؽ 211ص ـ،2008ذكخ أبػ لبجة )
 .ما وضع لقياسو"

يقرج باالتداؽ الجاخمي قػة االرتباط بيغ درجات كل فقخة مغ فقخات االختبار بالجرجة 
الكمية، وقػة االرتباط بيغ درجات كل محػر والجرجة الكمية الختبار، وقامت الباحثة بالتحقق مغ 

بخنامج صجؽ االتداؽ الجاخمي مغ خبلؿ حداب معامل ارتباط بيخسػف، وذلظ باستخجاـ ال
 ، وكانت الشتائج كالتالي:    spssاإلحرائي 
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 (: معامل ارتباط كل فقخة مغ فقخات االختبار مع الجرجة الكمية لمسحػر الحي تشتسي إليو الفقخة4.2ججول رقع )

   
  

سي
ال

ى 
ألول
رة ا
ا

 

معامل  الدؤال    
 االرتباط

 مدتػى داللة

  
الخا
رة 
سيا
ال

بعة
   
   
   
   
   
 

 

عامل م الدؤال
 االرتباط

مدتػى 
 داللة

1 0.762** 0.001         13 0.844** 0.001 

2 0.541** 0.002         14 0.553** 0.001 

3 0.639** 0.001         15 0.549** 0.001 

4 0.745** 0.001         16 0.638** 0.001 

   
 

ية 
لثان
رة ا
سيا
ال

 

5 0.596** 0.001           
يار 
الس

دة
خام
ة ال

  
   
   
   

   
   
 

   
   
   
  

 

17 0.645** 0.001 

6 0.603** 0.001         18 0.701** 0.001 

7 0.852** 0.001         19 0.801** 0.001 

8 0.747** 0.001         20 0.552** 0.001 

ا
   

   
 

ا
لثة
الثا
رة 
سيا
ل

  
9 0.613** 0.001         

ا
   

   
ا

لد
رة ا
سيا
ل

سة
اد

  

21 0.706** 0.001 

10 0.492** 0.001         22 0.690** 0.001 

11 0.567** 0.001         23 0.431* 0.017 

12 0.452* 0.012         24 0.644** 0.001 

                                                                              0.349( تداوؼ α=  (0.05(  وعشج مدتػػ داللة 29الججولية عشج درجة حخية )ر  قيسة  *
 0.448 ( تداوؼ α=  0.01 )(  وعشج مدتػػ داللة29الججولية عشج درجة حخية ) ر** قيسة 

أف غالبية فقخات االختبار  تختبط بالجرجة الكمية  لمسحػر  (4.2)رقعيتزح مغ الججوؿ 
، فيسا كانت  ((0.01لة إحرائية عشج مدتػػ داللة الحؼ  تشتسي اليو الفقخة  ارتباشا  ذو دال

(. ويجلل ذلظ عمى اف اختبار ميارات حل 0.05 )( مختبصة عشج مدتػػ داللة 23,12الفقخة )
 السدألة الػراثية  يتستع بجرجة عالية مغ االتداؽ الجاخمي.
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 لالختبار: معامل ارتباط بيغ كل محػر مغ محاور االختبار مع الجرجة الكمية (4.3)ججول

 0.448 ( تداوؼ α= 0.01 )مدتػػ داللة(  وعشج 29قيسة ر الججولية عشج درجة حخية ) **

يتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيع السحاور تختبط بالجرجة الكمية لبلختبار ارتباشا  ذا 
. ويجلل ذلظ عمى أف اختبار ميارات حل السدألة (0.01داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )

 باحثة إلى صجؽ أداة الجراسة.الػراثية يتستع بجرجة عالية مغ االتداؽ الجاخمي، وبحلظ تصسئغ ال

 

 

 

 

 

 

 

 مدتػى الجاللة معامل االرتباط عجد الفقخات الســــــــحـــــــػر

 0.001 **0.576 4 السيارة األولى: تحجيج الحالة الػراثية  

السيارة الثانية: التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة  
 لرفات 

4 0.727** 0.001 

 0.001 **0.685 4 السيارة الثالثة: تحجيج الصخز الذكمية لؤلبػيغ.

 0.001 **0.815 4 تحجيج الصخز الجيشية لؤلبػيغالسيارة الخابعة:  

 0.001 **0.732 4 إجخاء التيجيغ بيغ األبػيغالسيارة الخامدة: 

 0.001 **0.890 4 السيارة الدادسة: التفديخ الػراثي 

 0.006 4.425 24 السجسػع
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 تحميل فقخات االختبار: 

 تحميل اإلحرائي لفقخات االختبار:القامت الباحثة ب

 يعخؼ معامل الرعػبة  الشدبة السئػية مغ الصبلب الحيغ أجابػا عغ  :معامل الرعػبة
، ويتع حداب  الصبلب الحيغ حاولػ اإلجابة  مقدػـ عمى عجدالدؤاؿ إجابة خاشئة 

 عامل الرعػبة لكل فقخة مغ خبلؿ السعادلة التالية م

 = الرعػبة معامل 
خ

ص خ
  =

خ
ف

 

  

حيث:                                                                                   
                         عجد الصبلب الحيغ أجابػا عغ الدؤاؿ إجابة خاشئة.                                      خ:

ص: عجد الصبلب الحيغ أجابػا عغ الدؤاؿ إجابة صحيحة.                                                                 
 ف: العجد الكمي لمصبلب.     

"وبذكل عاـ، يعتسج معامل الرعػبة السصمػب عمى الغخض مغ االختبار، وفي  
%( وما 50العادية، فإف أفزل معامل صعػبة لمفقخة ىػ )االختبارات التحريمية 

 (411ـ، ص2017، نذػافعفانةحػليا".)

وتفديخه كالتالي: عشجما تدداد الشدبة تكػف الفقخة أصعب، والعكذ صحيح، حيث يخػ 
أف فقخات االختبار يجب أف تكػف متجرجة في صعػبتيا،  (111ـ، ص2016)عبج السشعع 

 (. %20-%80بتيا بيغ )وبالتالي تتخاوح قيسة صعػ 

  :معامل التسييد

إذا كاف الغخض مغ االختبار اف يفخؽ بيغ الصالب القادر والصالب األقل قجرة في مجاؿ 
معيغ فإف الدؤاؿ الجيج ىػ ما يخجـ ىحا الغخض.  وعميو تع احتداب معامل التسييد لكل فقخة 

 :        (307ـ، ص2008)أبػ لبجة ،مغ فقخات االختبار مغ خبلؿ السعادلة التالية
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عدد اإلجابات الصحٌحة فً المجموعة العلٌا عدد اإلجابات الصحٌحة فً المجموعة الدنٌا: 

نصف عدد األفراد فً المجموعتٌن
 معامل التمٌٌز 

 خصػات التالية:ولكي تتسكغ الباحثة مغ حداب معامل التسييد لكل فقخة قامت بال

 .تع تختيب أوراؽ الصالبات تراعجيا  حدب الجرجات 

 27تقديع األوراؽ إلى مجسػعتيغ عميا ودنيا، وتسثل السجسػعة العميا أعمى%  
مغ األوراؽ ذات  %27مغ األوراؽ ذات الجرجات العميا، وتسثل السجسػعة الجنيا أدنى 

 الجرجات الجنيا.

 الفقخة إجابة صحيحة مغ السجسػعة  حرخ عجد الصالبات المػاتي أجبغ عغ
العميا وعجد الصالبات المػاتي أجبغ إجابة صحيحة في السجسػعة الجنيا لكل فقخة مغ 

 فقخات االختبار. 

 .تصبيق السعادلة أعبله 

كمسا ارتفعت قيسة معامل تسييد الفقخة كمسا كاف إسياميا أفزل في زيادة ثبات االختبار 
( فأعمى تكػف الفقخة جيجة ججا ، وإذا كاف  0.4مدتػػ التسييد )ورفع قيسة تبايشو، وإذا كاف 

 ـ(2017 ،نذػافو  ( فأقل تكػف فقخة ضعيفة. )عفانة0.19مدتػػ التسييد )

 يبيغ معامبلت الرعػبة والتسييد لكل فقخة مغ فقخات االختبار. (4.4)والججوؿ التالي
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 فقخة مغ فقخات االختباريػضح معامالت الرعػبة والتسييد لكل  (4.4)ججول

 معامل التسييد معامل الرعػبة  الفقخة  معامل التسييد  معامل الرعػبة  الفقخة 

1 0.36 0.50 13 0.50 0.87 

2 0.70 0.50 14 0.30 0.50 

3 0.46 0.62 15 0.60 0.62 

4 0.43 0.37 16 0.53 0.75 

5 0.56 0.50 17 0.46 0.50 

6 0.40 0.25 18 0.40 0.62 

7 0.36 0.87 19 0.53 0.75 

8 0.26 0.62 20 0.53 0.25 

9 0.73 0.50 21 0.36 0.75 

10 0.50 0.62 22 0.63 0.75 

11 0.43 0.37 23 0.76 0.25 

12 0.36 0.37 24 0.26 0.62 

(  0.76-0.26درجة صعػبة فقخات االختبار تخاوحت بيغ)أف  (4.4)يتزح مغ الججوؿ
( 0.87– 0.25درجات تسييد فقخات االختبار تخاوحت بيغ )وأف  ،(% 47.5)بستػسط قجره 
ف جسيع فقخات االختبار تقع في السدتػػ السقبػؿ إلى أمسا يذيخ  ،%55.5بستػسط قجره 

 ، وبيحا تقبل الباحثة جسيع فقخات االختبار.لسعامبلت الرعػبة والتسييد
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 راثبات االختب:  

"أف يعصي االختبار الشتائج نفديا ( في تعخيف الثبات 227ص ـ،2008ذكخ أبػ لبجة )
مغ  الباحثة مغ ثبات االختباروتحققت  ،في كل مخة يصبق فييا عمى مجسػعة مغ التبلميح"

 خبلؿ:

 شخيقة التجدئة الشرفية:  

تعتسج ىحه الصخيقة عمى تجدئة االختبار إلى قدسيغ متكافئيغ، قدع فقخات االختبار ذات 
بار ذات األعجاد الفخدية، ومغ ثع إيجاد معامل االرتباط بيغ األعجاد الدوجية، وقدع  فقخات االخت

القدسيغ مغ خبلؿ معامل ارتباط بيخسػف، ومغ أجل ترحيح معامل االرتباط تع استخجاـ 
 بخاوف، واستخجمت الباحثة درجات العيشة االستصبلعية لحداب الثبات.-معادلة سبيخماف 

2رث=     بخواف: -معادلة سبيخماف 

  ر
 

 إف ر تخمد لسعامل ارتباط نرفي االختبار. يث ح

 : يػضح نتائج  التجدئة الشرفية لقياس ثبات االختبار(4.5)الججول

ع جخػ تعجيل (، ث0.905أف قيسة معامل االرتباط تداوؼ ) (4.5)يتزح مغ الججوؿ
(، وىحا يجؿ عمى أف االختبار 0.950بخاوف، وكاف معامل الثبات )-الصػؿ باستخجاـ سبيخماف

يتستع بجرجة عالية مغ الثبات، وتصسئغ الباحثة بتصبيق االختبار عمى عيشة الجراسة، وبيحا 
 تكػف الباحثة عمى ثقة برحة األداة وصبلحيتيا لتحميل الشتائج واختبار الفخوض.

 

 

 

 

 االرتباط السعجل معامل االرتباط عجد الفقخات الســــــــحـــــــػر

 0.950 0.905 24 الجرجة الكمية
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  ـ(2017نذػاف ) و نةفاكسا ورد عغ ع : 20ريتذاردسػن  -كػدرمعادلة 

ث= 
1-ن

ن
  

ص)-ص((1مج -1
2 









ع
 

= التبايغ الكمي لجرجات االختبار/ ص = عجد اإلجابات الرحيحة/ ف = عجد  2حيث إف ع
 فقخات االختبار.

 لقياس ثبات االختبار   20ريتذاردسػن  -كػدر: يػضح نتيجة معامل (4.6)الججول

ار ميارات حل اختب
 السدألة الػراثية 

ريتذاردسػن  -كػدرمعامل  2ع ص( -1مج ص ) ن
20 

24 143.7 30.60 0.88 

 20 ريتذاردسػف  -كػدر بصخيقة الثبات معامليتزح مغ الججوؿ الدابق أف 
 يصسئغ مسا ،الثبات مغ عالية بجرجة يتستع االختبار أف عمى يجؿ وىحا،  (0.88)رلبلختبا
 .سةاالجر  عيشة عمى االختبار صبيقتى إل الباحثة

 :ضبط متغيخات الجراسة

 :تكافؤ السجسػعات

مة التي قج يقراء الستغيخات الجخإتع  حفاضا  عمى سبلمة الشتائج ومغ أجل تحقيق التكافؤ
التحقق مغ تكافؤ السجسػعات مغ خبلؿ التصبيق بوقامت الباحثة  ،تؤثخ عمى صحة الشتائج

 نت الشتائج كالتالي:فكا، القبمي ألداة الجراسة

 

 

 
 ةالل التصبيق القبمي ألداة الجراستكافؤ السجسػعات مغ خ( 4.7)ججول
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 ميارات حل

 السدألة الػراثية

مرجر 
 االختالف

مجسػع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

معجل 
 السخبعات

  (fقيسة )
 السحدػبة

القيسة 
 االحتسالية

(sig) 

الجاللة 
 اإلحرائية

 

 السيارة األولى 

الة تحجيج الح
 الػراثية

بيغ 
 السجسػعات

0.387 2 0.193 

0.573 

 

0.566 

 

غيخ دالة 
 إحرائياا 

داخل 
 السجسػعات

38.165 113 
0.338 

السجسػع  
 الكمي

38.552 115 

 

 السيارة الثانية 

التعبيخ بالخمػز 
عغ الجيشات 
السسثمة لرفات 

 الحالة

بيغ 
 السجسػعات

0.891 2 0.445 

0.647 

 

0.526 

 

الة غيخ د
 إحرائياا 

 

 

 

داخل 
 السجسػعات

77.825 113 
0.689 

السجسػع  
 الكمي

78.716 115 

 

 السيارة الثالثة

تحجيج الصخز 
 الذكمية لألبػيغ

بيغ 
 السجسػعات

1.169 2 0.585 

1.855 

 

0.161 

 

غيخ دالة 
 إحرائياا 

 

 

 

داخل 
 السجسػعات

35.615 113 
0.315 

السجسػع  
 الكمي

36.784 115 
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 ميارات حل

 السدألة الػراثية

مرجر 
 االختالف

مجسػع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

معجل 
 السخبعات

  (fقيسة )
 السحدػبة

القيسة 
 االحتسالية

(sig) 

الجاللة 
 اإلحرائية

 

 السيارة الخابعة 

تحجيج الصخز 
 الجيشية لألبػيغ

بيغ 
 السجسػعات

0.714 2 0.357 

0.955 

 

0.388 

 

غيخ دالة 
 إحرائياا 

داخل 
 السجسػعات

42.251 113 
0.374 

السجسػع  
 الكمي

42.966 115 

 

السيارة 
 الخامدة 

إجخاء التيجيغ 
 بيغ األبػيغ

بيغ 
 السجسػعات

1.027 2 0.514 

1.516 

 

0.224 

 

غيخ دالة 
 إحرائياا 

داخل 
 السجسػعات

38.283 113 
0.339 

السجسػع  
 الكمي

39.310 115 

 

السيارة 
 لدادسة ا

 التفديخ الػراثي

بيغ 
 السجسػعات

0.257 2 0.128 

0.826 

 

0.441 

 

غيخ دالة 
 إحرائياا 

 

 

 

 

 

داخل 
 السجسػعات

17.571 113 

0.155 

 

السجسػع 
 الكمي

17.828 115 
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 3.09تداوؼ  (α=0.05)ة وعشج مدتػػ دالل  (113الججولية عشج درجة حخية ) fقيسة   *

 تي:تبيغ مغ الججوؿ الدابق اآل
( السحدػبة لجرجة الكمية الختبار (Fفإف قيسة بالشدبة لمجرجة الكمية لالختبار

( 113عشج درجة حخية ) (3.09)( الججولية التي تداوؼ fوىي أقل مغ قيسة ) (0.857تداوؼ)
ات داللة إحرائية بيغ متػسط مسا يجؿ عمى عجـ وجػد فخوؽ ذ (،α( = 0.05ومدتػػ داللة 

السجسػعة الزابصة والسجسػعة التجخيبية األولى -درجات شالبات السجسػعات الثبلثة 
)االنفػجخافيظ الثابت( والسجسػعة التجخيبية الثانية )االنفػجخافيظ الستحخؾ( في التصبيق القبمي 

 الختبار ميارات حل السدألة الػراثية.

 :دليل السعمع _ثالثاا 

 .السعمع ىػ السخشج والسداعج الحؼ يدتعيغ بو السعمع في تشفيح الجروس بسخونةدليل 

إف عسمية إعجاد دليل السعمع لتجريذ وحجة الػراثة مغ كتاب العمػـ الحياتية لمرف العاشخ 
يتصمب مغ الباحثة القياـ بإعجاد  الستحخؾ(، -األساسي باستخجاـ تقشية االنفػجخافيظ )الثابت

 (،5( وممحق رقع )4ممحق ) ،الستحخؾ( –بتقشية االنفػجخافيظ )الثابت جيسيا وتقدروس الػحجة 
 وىحا يتصمب مغ الباحثة الديخ عبخ الخصػات التالية:

 

 

 ميارات حل

 السدألة الػراثية

مرجر 
 االختالف

مجسػع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

معجل 
 السخبعات

  (fقيسة )
 ػبةالسحد

القيسة 
 االحتسالية

(sig) 

الجاللة 
 اإلحرائية

الجرجة الكمية 
 لالختبار

بيغ 
 السجسػعات

5.682 2 2.841 

0.857 0.427 

غيخ دالة 
 إحرائياا 

داخل 
 السجسػعات 

374.491 113 
3.314 

 115 380.172 الكمي السجسػع 
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 تحجيج األىجاؼ: تذسل األىجاؼ التعميسية السخاد تحقيقيا.. أ

مغ كتاب العمػـ الحياتية لمرف العاشخ  ثة "الػراثة"الػحجة الثالاالشبلع عمى محتػػ . ب
 ساسي.األ

 –االشبلع عمى الجراسات الدابقة واألدبيات ذات الرمة بتقشية االنفػجخافيظ )الثابت . ت
 .الستحخؾ(

 االشبلع عمى الخرائز العامة لمصالبات:. ث

 .شالبات الرف العاشخ األساسي 
 ( سشة.16) يتخاوح متػسط عسخ الصالبات 
 .قجرات الصالبات العقمية والشفدية والثقافية 

 :باستخجاـ تقشية االنفػجخافيظوترسيسيا ة دروس الػحج جإنتا. ج

مصبػعات )انفػجخافيظ ثابت( بسا تع إنتاج  فيجيػىات )انفػجخافيظ متحخؾ(  وإنتاج حيث  
 تشاسب مع السادة العمسية.ي

بعخض تمظ الجروس السرسسة بػاسصة تقشية االنفػجخافيظ  وفقاا لسا سبق ذكخه قامت الباحثة
والحؼ يحتػؼ عمى  (،5( وممحق رقع )4ممحق ) ،دليل لمسعمع الستحخؾ( عمى صػرة –)الثابت 

 العشاصخ التالية:

 سقجمة: حيث تذسل اليجؼ مغ الجليل والسكػنات التي يتزسشيا. ال .1

  .األىجاؼ العامة لمػحجة التعميسية .2

 .الستحخؾ( –نفػجخافيظ )الثابت تعخيف إجخائي لبل .3

  .مقتخحات الستخجاـ االنفػجخافيظ .4

 وقج تزسغ كل درس العشاصخ التالية: ،ذصة عمى ىيئة دروسخصة تشفيح األن .5

 عشػاف الجرس.  
 عج الحرز السخررة لو.  
 :حيث يسكغ قياسيا لسعخفة مجػ تحقق األىجاؼ بعج كل درس مغ  األىجاؼ الدمػكية

  .دروس الػحجة
 حتى يتسكغ الستعمع مغ ربط معخفتو الدابقة بالسعخفة البلحقة. الدابقة: الستصمبات 
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 وىي تتزسغ السػاد واألدوات السدتخجمة بالغخفة الرفية التي مغ خبلليا  ئل التعميسية:الػسا
 يتع تحقيق األىجاؼ الدمػكية لكل درس.

 :اإلجخاءات التجريدية                                                                   
حيث تحتػؼ كل مجسػعة  ،تذسل تقديع الصالبات إلى مجسػعات متداوية وغيخ متجاندة . أ

 .شالبات (6)عمى
سجسػعة التجخيبية األولى واستخجاـ تقشية معخض الجرس باستخجاـ تقشية االنفػجخافيظ الثابت ل. ب

  .سجسػعة التجخيبية الثانيةماالنفػجخافيظ الستحخؾ ل

 .ومشاقذتو كل مجسػعة بعخض ما تػصمت إليوتقـػ . ت

 :بحيث يتع تعديد نقاط القػة  ،ؼ السخاد تحقيقيامعخفة مجػ اكتداب الصمبة لؤلىجا التقػيع
التقػيع و وىي التقػيع القبمي  ،مغ التقػيع أنػاعثبلثة  ، وتع تػضيفومعالجة نقاط الزعف

 السخحمي والتقػيع الختامي.
 الشذاط البيتي.  
 إعجاد أوراؽ عسل: وتتزسغ أسئمة متعمقة بالسدائل الػراثية.  
 ضبط السادة التعميسية.  

ئيع حػل مجى شسػلية اتعخف عمى آر موذلظ ل ؛لجليل عمى مجسػعة مغ السحكسيغتع عخض ا
  .الجليل

 الدبلمة المغػية. 

 مجػ دقة صياغة األىجاؼ الدمػكية.   

 مجػ مبلئسة أساليب التقػيع الستبعة في الجروس لؤلىجاؼ الدمػكية.  

ي صػرتو الشيائية وخخج ف ،ثع قامت الباحثة بإجخاء بعس التعجيبلت وفقا  آلراء السحكسيغ
 .(5والسمحق )، (4كسا في السمحق )

وتع االتفاؽ مع معمسة مادة العمػـ الحياتية لمرف العاشخ )ندخيغ أبػ عخبياف( مغ 
وتع  ،الستحخؾ(-مجرسة سكيشة الثانػية لمبشات عمى كيفية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثابت 

 .الجروس متابعتيا وحزػر جسيع  الحرز الرفية أثشاء تشفيح
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مخاحل نسػذج الترسيع التعميسي باستخجام تقشية االنفػجخافيظ التي مخت بيا 

 الجراسة:

قامت الباحثة باالشبلع عمى العجيج مغ الشساذج الستعجدة لمترسيع التعميسي، واستفادت 
( السػضح في اإلشار الشطخؼ نطخا  لخرػصية الشسػذج 2016الباحثة مغ نسػذج دمحم شمتػت )

 االنفػجخافيظ.بتقشية 

وفيسا يمي تػضيح خصػات ترسيع دروس مغ الػحجة الثالثة "الػراثة" مغ كتاب العمـػ 
 الحياتية لمرف العاشخ األساسي.

 أوالا_ مخحمة الجراسة والتحميل: 

 قامت الباحثة في ىحه السخحمة باتباع الخصػات التالية:

 ف أثشاء مخحمة التخبية العسمية تحميل االحتياجات، وذلظ مغ خبلؿ شعػر الباحثة بػجػد ضع
في حل السدائل الػراثية لجػ الصالبات، وتع مبلحطة ذلظ مغ خبلؿ نتائج االختبارات 

 الذيخية والشرفية واألنذصة الرفية، مسا ولج لجػ الباحثة إحداسا  بسذكمة الجراسة. 

 ة لمسدائل تحميل السادة التعميسية مغ خبلؿ تحميل بعس الجروس السخاد تجريديا الستزسش
 الػراثية مغ وحجة الػراثة، مسا ساعج عمى تسثيميا برخيا .

  ا تقديع السػضػع الػاحج إلى أجداء صغيخة، بحيث يكػف كل جدء مغ ىحه األجداء انفػجخافيك 
 مرغخا ، وبعجىا تع تجسيع ىحه األجداء في شكل انفػجخافيظ أكبخ.

 ار قجرات الستعمسيغ العقمية والشفدية تحميل خرائز الستعمسيغ، وأخحت الباحثة بعيغ االعتب
والثقافية، وتع استخجاـ الػسائل التعمسية واألشكاؿ والخمػز والخسػمات في ضػء تمظ 

 القجرات.
 ثانيأ_ مخحمة الترسيع: 

 قامت الباحثة في ىحه السخحمة باتباع الخصػات التالية:

 .ترسيع السخصط الذكمي لعشاصخ االنفػجخافيظ 

 مسي، بحيث يديل عمى مرسع االنفػجخافيظ تسثيمو برخي ا.صياغة السحتػػ الع 
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  استخجاـ الخصػط السشاسبة، وتع تحجيج األلػاف السشاسبة التي تجسع بيغ البداشة والػضػح
 واإلبجاع الفشي.

 .تحجيج األشكاؿ السدتخجمة في الترسيع 
 ثالثاا_ مخحمة اإلنتاج: 

  ،ومغ ثع تع تجسيع العشاصخ البرخية تع إنتاج الشسػذج األولي بتصبيق السخصط الذكمي
 )األيقػنات واألشكاؿ والخصػط(.

  بخنامج الفػتػشػبتع استخجاـ بخامج في إنذاء االنفػجخافيظ، حيث تع استخجاـ 
(photoshop) ، بخنامج االليدتخيتػرو (illustrator في ترسيع االنفػجخافيظ الثابت، وتع )

 في ترسيع االنفػجخافيظ الستحخؾ.  (aftereffect) افكتخ بخنامج االفتاستخجاـ 

 أدوبي  تع إضافة سيشاريػ إلى االنفػجخافيظ الستحخؾ، وتع تدجل الرػت مغ خبلؿ بخنامج
 (.Adobe Auditionأديذغ    )

 .تع مخاعاة وضػح الرػت ونقائو ومدامشة الرػت مع الحخكة 

 أف السحتػػ العمسي  وبعج االنتياء مغ الشسػذج األولي تع عسل مخاجعة فشية عميو لمتأكج مغ
كامبل  قج تع تسثيمو برخيا ، وكيفية تدمدل السعمػمات، وصحة العشاصخ السدتخجمة، وتع 

 التأكج مغ سبلمة المغة.

  تع إنتاج فيجيػىات )انفػجخافيظ متحخؾ( وإنتاج مصبػعات )انفػجخافيظ ثابت(، بسا يتشاسب
 والسادة العمسية.
 رابعاا_ مخحمة التقػيع: 

النفػجخافيظ ومخاجعتو تع تحكيع االنفػجخافيظ الثابت والستحخؾ مغ قبل بعج ترسيع ا
الخبخاء في تكشػلػجيا التعميع؛ وذلظ مغ أجل التأكج مغ عشاصخه ومصابقة العشاصخ البرخية مع 
السحتػػ العمسي، والتأكج مغ تسثيل جسيع أجدائو. وتع تحكيع الخبخاء لسعخفة ما إذا كاف 

 قق حاجات التعميع. االنفػجخافيظ السرسع يح

ا_ مخحمة الشذخ واالستخجام:     خامدا

بعج عخضو عمى السحكسيغ السختريغ تع إجخاء بعس التعجيبلت، وتع إعجاد الرػرة 
 السخفق. CD الشيائية وتجييدىا لبلستخجاـ كسا ىػ مػضح في الػػػ 
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 بتجخيب قامت الباحثة الستحخؾ( ونذخه – قبل البجء باستخجاـ االنفػجخافيظ )الثابت
وىػ ما سيحجث عشج تصبيق  ،في مػاقف تعميسية حقيقة الستحخؾ( -االنفػجخافيظ )الثابت 

 الجراسة الحالية عمى السجسػعات التجخيبية مغ عيشة الجراسة.

 إجخاءات الجراسة: 

 ىجاؼ الجراسة اتبعت الباحثة الخصػات التالية:أ لتحقيق 

 راسات الدابقة الستعمقة بتقشية االنفػجخافيظ االشبلع عمى األدبيات والبحػث التخبػية والج
 وميارات حل السدألة الػراثية. ،بشسصيو الثابت والستحخؾ

 ومغ ثع عخض االختبار  ،اختبار ميارات حل السدألة الػراثيةفي  ةإعجاد أداة الجراسة الستسثم
 .عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ أجل التحقق مغ صجقو

 مة في نساذج االنفػجخافيظ الثابت وفيجيػىات االنفػجخافيظ تع إنتاج مػاد الجراسة الستسث
 الستحخؾ، وتع عخضيا عمى محكسيغ مختريغ بتكشػلػجيا التعميع، وتع التعجيل عمييا.

  تع إعجاد دليميغ، دليل معج بتقشية االنفػجخافيظ الثابت  واآلخخ معج بتقشية االنفػجخافيظ
 ل الجليل وفق آرائيع.الستحخؾ وتع عخضيا عمى السحكسيغ  وتع تعجي

   اختيار العيشة االستصبلعية ووقع االختيار عمى شالبات الرف الحادؼ عذخ مغ مجرسة
 سكيشة بشت الحديغ لمثانػية.

  شالبة  30السكػنة مغ 1/4/2017تصبيق االختبار عمى العيشة االستصبلعية بتاريخ. 

  شخيقة ) مي( وثبات االختبارمتحقق مغ صجؽ االختبار )االتداؽ الجاخل تع تحميل البيانات
 .20)ريتذاردسػف  -التجدئة الشرفية وكػدر

  االنفػجخافيظ الثابت(  عمى السجسػعة التجخيبية األولىألداة الجراسة التصبيق القبمي(
التحقق مغ تكافؤ مغ أجل  والتجخيبية الثانية )االنفػجخافيظ الستحخؾ( والسجسػعة الزابصة

 عمييا الجراسة. السجسػعات الثبلثة التي شبقت

  االنفػجخافيظ الثابت وتجريذ السجسػعة  باستخجاـتع تجريذ السجسػعة التجخيبية األولى
الصخيقة باستخجاـ االنفػجخافيظ الستحخؾ والسجسػعة الزابصة  باستخجاـالتجخيبية الثانية 

 .-الكتاب السجرسي-التقميجية 

  ية األولى والثانية والزابصةتجخيبالعمى السجسػعة  ا  داة الجراسية بعجياألتصبيق.  
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 ة ض الرفخيو متحقق مغ صحة الفخ لحرائي السشاسب سمػب اإلرصج الجرجات واستخجاـ األ
 في الجراسة الحالية. 

 الحرػؿ عمى الشتائج وتفديخىا.  

 تقجيع التػصيات والسقتخحات.  

  في الجراسة الحالية: السعالجة اإلحرائية السدتخجمة

  .مجػ صعػبة كل فقخة مغ فقخات االختبار معامل الرعػبة لحداب_ 1

  .معامل التسييد لتسييد الفقخات بيغ الفئة الجنيا والفئة العميا_ 2

  .معامل االرتباط بيخسػف لمكذف عغ االتداؽ الجاخمي_ 3

   .بخاوف لحداب الثابت بصخيقة التجدئة الشرفية -معادلة سبيخماف_ 4

  .ثبات االختبار لحداب (20)ريتذاردسػف  -معامل كػدر_ 5

  .لمعيشات السدتقمة one way anovaاختبار _ 6

 .مخبع إيتا لقياس حجع األثخ_ 7

 لمكذف عغ الفاعمية. معجؿ الكدب لببلؾ_ 8
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 لفرل الخامذا

 نتائج الجراسة
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 لفرل الخامذا

 نتائج الجراسة

 –النفػجخافيظ )الثابت ىجفت الجراسة الحالية إلى التعخؼ إلى فاعمية تػضيف تقشية ا
ميارات حل السدألة الػراثية في العمػـ الحياتية لجػ شالبات الرف العاشخ  تشسيةالستحخؾ( في 

 األساسي بغدة، حيث قامت الباحثة بإعجاد اختبار لقياس ميارات حل السدألة الػراثية لحلظ.
( (spssجاـ بخنامج وقج قامت الباحثة بجسع البيانات وتحميميا تحميبل  إحرائيا ، باستخ

لمحرػؿ عمى نتائج الجراسة، وسيتع مشاقذتيا وتفديخىا، وعخض التػصيات والسقتخحات في 
 ضػء الشتائج.

 الشتائج الستعمقة بأسئمة الجراسة وفخضياتيا وتفديخىا:

 الشتائج الستعمقة بالدؤال الخئيذ وتفديخه: 

 تشسيةالستحخؾ ( في  –الثابت والحؼ يشز عمى: "ما فاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )
 ميارات حل السدألة الػراثية في العمـػ الحياتية لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة؟". 

 باإلجابة عغ األسئمة الفخعية اآلتية: ةولإلجابة عغ الدؤال الدابق قامت الباحث

 :الشتائج الستعمقة بالدؤال الفخعي األول

الستحخؾ( البلزمة  –عاـ لتقشية االنفػجخافيظ )الثابت الحؼ يشز عمى: "ما اإلشار ال 
 ميارات حل السدألة الػراثية؟". لتشسية

قامت الباحثة باالشبلع عمى األدب التخبػؼ والجراسات الدابقة الستعمقة بالجراسة الحالية، 
في  الستحخؾ( في العسمية التعميسية ودورىا –ووضحت كيفية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثابت 

 ميارات حل السدألة الػراثية، وذلظ مغ خبلؿ اإلشار الشطخؼ. تشسية
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  :الشتائج الستعمقة بالدؤال الفخعي الثاني

لجػ شالبات الرف  تشسيتياالحؼ يشز عمى: "ما ميارات حل السدألة الػراثية السخاد 
 العاشخ؟".

إعجاد قائسة ميارات  مغ خبلؿ اشبلع الباحثة عمى األدب التخبػؼ والجراسات الدابقة تع
ميارات جػرج بػليا لحل السدألة الخياضية، وميارات , حل السدألة الػراثية مغ خبلؿ الخجػع إلى

لحل السدألة  (60,ص2011)لحل السدألة الػراثية، وميارات ماضي (322 ,ص2002)زيتػف 
إلى أنيا قامت  الباحثة ميارات حل السدألة الػراثية لساضي، ىحا باإلضافةحيث تبشت الػراثية، 

 (.2بتعجيل بعس الجػانب في ىحه السيارات ممحق رقع )

  :ث وتفديخىالالشتائج الستعمقة بالدؤال الثا

( α≤(0.05 الحؼ يشز عمى: ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة 
ػعة بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية األولى )االنفػجخافيظ الثابت( و السجس

التجخيبية الثانية )االنفػجخافيظ الستحخؾ( و السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار 
 ميارات حل السدألة الػراثية؟.

 ولإلجابة عغ الدؤال تع صياغة الفخضية الرفخية التالية:

بيغ متػسط درجات  ( α≤(0.05 "ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة 
السجسػعة التجخيبية الثانية و سجسػعة التجخيبية األولى )االنفػجخافيظ الثابت( شالبات ال

السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الختبار ميارات حل السدألة و )االنفػجخافيظ الستحخؾ( 
 الػراثية؟".

(  لثبلث (one way anovaالختبار صحة الفخضية الرفخية تع استخجاـ اختبار 
لمسقارنة بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية األولى )االنفػجخافيظ عيشات مدتقمة  

الثابت( و السجسػعة  التجخيبية الثانية )االنفػجخافيظ الستحخؾ( و السجسػعة الزابصة في 
التصبيق البعجؼ الختبار ميارات حل السدألة الػراثية، فكانت الشتائج كسا يػضحيا الججوؿ 

  التالي:

 
 يػضح  اختبار تحميل التبايغ لمتعخف عمى الفخوق بيغ السجسػعات الثالث :(5.1ججول) 
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مجسػع  مرجر االختبلؼ ميارات حل السدألة الػراثية
 السخبعات

درجة 
 الحخية

معجؿ 
 السخبعات

  (fقيسة)
 السحدػبة

القيسة 
 االحتسالية

(sig) 

الجاللة 
 اإلحرائية

تحجيج  -السيارة األولى
 الحالة الػراثية

 

 14.397 2 28.79 السجسػعاتبيغ 
15.322 

 

0.001 

 

دالة 
 إحرائيأ

 0.940 110 103.36 داخل السجسػعات

 112 132.15 السجسػع الكمي 

 

التعبيخ  -السيارة الثانية
بالخمػز عغ الجيشات السسثمة 

 لرفات

 

 16.221 2 32.44 بيغ السجسػعات

25.121 

 

0.001 

 

دالة 
 إحرائيأ

 110 71.02 داخل السجسػعات
0.646 

 
 السجسػع الكمي

103.46 112 

تحجيج الصخز  -السيارة الثالثة
 الذكمية لؤلبػيغ

 10.375 2 20.75 بيغ السجسػعات

12.946 

 

0.001 

 

دالة 
 إحرائيأ

 
 110 88.15 داخل السجسػعات

0.801 

 
 السجسػع الكمي

108.90 112 

 

تحجيج  -السيارة الخابعة
 لجيشية لؤلبػيغالصخز ا

 20.074 2 40.14 بيغ السجسػعات

22.999 

 

0.001 

 

 

 

دالة 
 إحرائيأ

 

 

 

 

 

 

 داخل السجسػعات
96.01 110 

0.873 

 

 

 السجسػع الكمي
136.15 112 
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مجسػع  مرجر االختبلؼ ميارات حل السدألة الػراثية
 السخبعات

درجة 
 الحخية

معجؿ 
 السخبعات

  (fقيسة)
 السحدػبة

القيسة 
 االحتسالية

(sig) 

الجاللة 
 اإلحرائية

إجخاء  -السيارة الخامدة
 التيجيغ بيغ األبػيغ

 17.811 2 35.623 بيغ السجسػعات
19.862 

 

0.001 

 

دالة 
 إحرائيأ

 0.897 110 98.64 ل السجسػعاتداخ

 112 134.26 السجسػع الكمي 

التفديخ  -السيارة الدادسة
 الػراثي

 15.229 2 30.45 بيغ السجسػعات
15.056 

 

0.001 

 

دالة 
 إحرائيأ

 1.011 110 111.25 داخل السجسػعات

 112 141.71 السجسػع الكمي 

 

 الجرجة الكمية الختبار

 540.194 2 1080.38 ػعاتبيغ السجس

48.426 
0.001 

 

دالة 
 إحرائيأ

 110 1227.04 داخل السجسػعات 
11.155 

 112 2307.43 السجسػع الكمي 

 4.82( تداوي 0.01α= )( وعشج مدتػى داللة110الججولية عشج درجة حخية ) f** قيسة   

  LSDفقج تع استخجاـ اختبار ولمتعخؼ إلى الفخوؽ لرالح أؼ مجسػعة مغ السجسػعات الثبلث
 (6،ممحق رقع ) لحداب أقل فخؽ معشػؼ 
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 التالي: (6ممحق)و ( (1-5يتبيغ مغ ججوؿ 

( السحدػبة لجرجة الكمية لبلختبار تداوؼ Fبالشدبة لمجرجة الكمية لبلختبار فإف قيسة )
( 110) عشج درجة حخية (4.82)( الججولية التي تداوؼ fوىي أكبخ مغ قيسة )( 48.426)

(، مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات α=0.01)ومدتػػ داللة 
لحداب أقل فخؽ معشػؼ، ووجػد  LSD اختبارمغ  ة، حيث تبيغالصالبات لمسجسػعات الثبلث

 ات درجات السجسػعات الثبلثة لرالح السجسػعة التجخيبية الثانية فخوؽ بيغ متػسص
 تحخؾ()االنفػجخافيظ الس

( السحدػبة لجرجة الكمية لبلختبار (fوبالشدبة لسيارة تحجيج الحالة الػراثية: فإف قيسة 
عشج درجة حخية ( 4.82الججولية التي تداوؼ ) (f)، وىي أكبخ مغ قيسة 15.322)تداوؼ )

مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ ، (α=0.01 )ومدتػػ داللة (,110)
لحداب أقل فخؽ  LSD اختبارمغ  ة، حيث تبيغالبات لمسجسػعات الثبلثمتػسط درجات الص

األولى  غات السجسػعة الزابصة وكبل السجسػعتيغ التجخيبيتيمعشػؼ، ووجػد فخوؽ بيغ متػسص
 والثانية ،وعجـ وجػد فخوؽ بيغ السجسػعة التجخيبية األولى والسجسػعة التجخيبية الثانية .

( (fخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة:  فإف قيسة وبالشدبة لسيارة التعبيخ بال
( الججولية التي fوىي أكبخ مغ قيسة )(, (25.121السحدػبة لجرجة الكمية لبلختبار تداوؼ 

مسا يجؿ عمى وجػد (، α=  0.01 )(، ومدتػػ داللة110)عشج درجة حخية  ((4.82تداوؼ 
مغ  ة، حيث تبيغت لمسجسػعات الثبلثفخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات الصالبا

ات درجات السجسػعات الثبلثة لحداب أقل فخؽ معشػؼ، ووجػد فخوؽ بيغ متػسص LSD اختبار
 )االنفػجخافيظ الستحخؾ( لرالح السجسػعة التجخيبية الثانية 

( السحدػبة لجرجة الكمية (fبالشدبة لسيارة تحجيج الصخز الذكمية لؤلبػيغ: فإف قيسة 
( عشج درجة 4.82( الججولية التي تداوؼ )f(، وىي أكبخ مغ قيسة ) (12.94تداوؼ الختبار 

مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية (، α=  0.01(،  ومدتػػ داللة )110حخية )
لحداب أقل  LSD اختبارمغ  ة، حيث تبيغبيغ متػسط درجات الصالبات لمسجسػعات الثبلث

ات درجات السجسػعات الثبلثة لرالح السجسػعة سصفخؽ معشػؼ، ووجػد فخوؽ بيغ متػ 
 )االنفػجخافيظ الستحخؾ( التجخيبية الثانية 

( السحدػبة لجرجة الكمية (fوبالشدبة لسيارة تحجيج الصخز الجيشية لؤلبػيغ: فإف قيسة 
عشج درجة  4.82)( الججولية التي تداوؼ )f(، وىي أكبخ مغ قيسة ) (22.99لبلختبار تداوؼ 
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مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ (، α= 0.01)ومدتػػ داللة   (110حخية )
لحداب أقل فخؽ  LSD اختبارمغ  ة، حيث تبيغمتػسط درجات الصالبات لمسجسػعات الثبلث

ات درجات السجسػعات الثبلثة لرالح السجسػعة التجخيبية معشػؼ، ووجػد فخوؽ بيغ متػسص
 ؾ()االنفػجخافيظ الستحخ  الثانية 

( السحدػبة لجرجة الكمية (fوبالشدبة لسيارة إجخاء التيجيغ بيغ األبػيغ: فإف قيسة 
عشج درجة  ((4.82( الججولية التي تداوؼ fوىي أكبخ مغ قيسة ) (  (19.86لبلختبار تداوؼ 

مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ  (,α= 0.01)داللة ومدتػػ  (,110حخية )
لحداب أقل فخؽ  LSD اختبارمغ  ة، حيث تبيغصالبات لمسجسػعات الثبلثمتػسط درجات ال

ات درجات السجسػعات الثبلثة لرالح السجسػعة التجخيبية معشػؼ، ووجػد فخوؽ بيغ متػسص
 )االنفػجخافيظ الستحخؾ( الثانية 

 ( السحدػبة لجرجة الكمية لبلختبار تداوؼ (fوبالشدبة لسيارة التفديخ الػراثي: فإف قيسة 
(، 110)عشج درجة حخية 4.82) )( الججولية التي تداوؼ fوىي أكبخ مغ قيسة ) (,15.05)

مسا يجؿ عمى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط (، α=  0.01)ومدتػػ داللة 
لحداب أقل فخؽ معشػؼ،  LSD اختبارمغ  ة، حيث تبيغدرجات الصالبات لمسجسػعات الثبلث

األولى والثانية  غلسجسػعة الزابصة وكبل السجسػعتيغ التجخيبيتياات ووجػد فخوؽ بيغ متػسص
 ،وعجـ وجػد فخوؽ بيغ السجسػعة التجخيبية األولى والسجسػعة التجخيبية الثانية .

 حجع األثخ: 

تػضيف تقشية االنفػجخافيظ  وفيسا يتعمق بحجع األثخ قامت الباحثة بحداب حجع األثخ الشاتج عغ
، مغ خبلؿ η2))سدألة الػراثية، وكحلظ قامت الباحثة لحداب مخبع ايتا سية ميارات حل الفي تش

  القانػف التالي:

                 η
2 = 

 

 

 

 

sSbetween 

sStotal 
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( مدتػيات حجع األثخ: وىي مػضحة بججوؿ 52ص ،ـ2017نة ونذػاف )فاكسا ووضح ع 
 التالي: 

 يػضح مدتػيات حجع التأثيخ(5.3)ججول

 
 η2) )يػضح قيسة  مخبع ايتا( 5.4)ججول

 كبيخ متػسط صغيخ السقياس

ηتا مخبع اي
2 0.01 0.06 0.14 

 

 ميارات حل السدألة الػراثية

مجسػع 
السخبعات 
بيغ 

 السجسػعات

مجسػع 
السخبعات 
 الكمية

مخبع 
 ايتا

(η2) 

درجة 
 التأثيخ

 كبيخة 0.217 132.15 28.79 تحجيج الحالة الػراثية –السيارة األولى 

خ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة التعبي –السيارة الثانية 
 لمرفة

 كبيخة 0.31 103.46 32.44

 كبيخة 0.190 108.90 20.75 تحجيج الصخز الذكمية لؤلبػيغ -السيارة الثالثة 

 كبيخة 0.294 136.15 40.14 تحجيج الصخز الجيشية  لؤلبػيغ -السيارة الخابعة 

 كبيخة 0.265 134.26 35.623 إجخاء التيجيغ بيغ األبػيغ –السيارة الخامدة 

 كبيخة 0.214 141.71 30.45 التفديخ الػراثي –السيارة الدادسة 

 كبيخة 0.468 2307.43 1080.38 الجرجة الكمية لبلختبار
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لمجرجة الكمية لبلختبار كبيخة،  η2) )يتزح مغ الججوؿ الدابق أف قيع معامل مخبع ايتا
سية ميارات حل السدألة ة االنفػجخافيظ في تشتػضيف تقشي ويجلل ذلظ عمى حجع األثخ الشاتج عغ

 الػراثية لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي كاف كبيخ ا.

 الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع وتفديخىا

عمية وفق معجؿ الكدب لببلؾ في الحؼ يشز عمى: "ىل تحقق تقشية االنفػجخافيظ الثابت فا
 "؟ات الرف العاشخ األساسي بغدة لجػ شالب سية ميارات حل السدألة الػراثيةتش

 ولإلجابة عغ الدؤال تع صياغة الفخضية الرفخية التالية:

سية ميارات حل وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تشال تحقق تقشية االنفػجخافيظ الثابت فاعمية 
 .لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة السدألة الػراثية

والستسثل في تقشية االنفػجخافيظ الثابت عمى الستغيخ التابع  لقياس فاعمية الستغيخ السدتقل
الستسثل في ميارات حل السدألة الػراثية قامت الباحثة بتصبيق معادلة ببلؾ لحداب ندبة 

 :(236صم, 2004 عبج الحفيع وآخخوف )الكدب السعجلة

 

                                                                                   حيث إف:
    y                                                                 .متػسط درجات الصالبات في االختبار البعجؼ: 

    xالصالبات في االختبار القبمي.                                                                              : متػسط درجات    
d .الجرجة الشيائية الختبار : 

 

 يػضح قيسة الكدب السعجل لبالك الختبار ميارات  حل السدألة الػراثية (5.5)ججول

 األولى التجخيبيةلجى شالبات السجسػعة 

السجسػعة التجخيبية 
 األولى

الجرجة 
العطسى 
 لبلختبار

متػسط 
 التصبيق القبمي

متػسط 
التصبيق 

 البعجؼ

ندبة كدب 
 لببلؾ

 1.33 18.02 3.1 24 ج االختبارنات

y-x + d d-x 
y-x (p Black)     = 
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ميارات حل  تشسيةيتزح مغ الججوؿ الدابق فاعمية تقشية االنفػجخافيظ الثابت في  
السدألة الػراثية لجػ شالبات السجسػعة التجخيبية األولى وفق معجؿ الكدب لببلؾ، حيث بمغت 

ة، وبيحا تخفس (، وىػ السجػ الحؼ حجده ببلؾ لتحجيج الفاعمي1.2( وىي أكبخ مغ )1.33)
الباحثة الفخضية الرفخية التي تشز عمى: "التحقق تقشية االنفػجخافيظ الثابت فاعمية وفق معجؿ 

وتقبل الفخض البجيل الحؼ يشز عمى ميارات حل السدألة الػراثية"،  تشسيةالكدب لببلؾ في 
رات حل السدألة "تحقق تقشية االنفػجخافيظ الثابت فاعمية وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تشسية ميا

ميارات  تشسيةويجؿ ذلظ عمى أف تقشية االنفػجخافيظ الثابت تترف بقجر مبلئع مغ الفاعمية في "،
 حل السدألة الػراثية.

 :لشتائج الستعمقة بالدؤال الخامذ وتفديخىاا

الحؼ يشز عمى: "ىل تحقق تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ فاعمية وفق معجؿ الكدب  
 "؟. لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة ارات حل السدألة الػراثيةمي تشسيةلببلؾ في 

 ولإلجابة عغ الدؤال تع صياغة الفخضية الرفخية التالية:

ميارات  تشسيةالتحقق تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ فاعمية وفق معجؿ الكدب لببلؾ في 
 .لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة الػراثيةحل السدألة 

اس فاعمية الستغيخ السدتقل والستسثل في تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ عمى الستغيخ لقي
التابع الستسثل في ميارات حل السدألة الػراثية، قامت الباحثة بتصبيق معادلة ببلؾ لحداب ندبة 

 الكدب السعجلة.

: يػضح قيسة الكدب السعجل لبالك الختبار ميارات حل السدألة الػراثية لجى شالبات السجسػعة (5.6)ججول 
 التجخيبة الثانية )االنفػجخافيظ الستحخك(

السجسػعة 
التجخيبية 

 الثانية

الجرجة 
العطسى 
 لبلختبار

متػسط 
 التصبيق القبمي

ط متػس
التصبيق 

 البعجؼ

ندبة الكدب 
 لببلؾ

 1.52 20.05 3 24 ناتج االختبار
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ميارات حل  تشسيةحخؾ في يتزح مغ الججوؿ الدابق فاعمية تقشية االنفػجخافيظ الست
السدألة الػراثية لجػ شالبات السجسػعة التجخيبية الثانية، وفق معجؿ الكدب لببلؾ، حيث بمغت 

(، وىػ السجػ الحؼ حجده ببلؾ لتحجيج الفاعمية، وبيحا تخفس 1.2(، وىي أكبخ مغ )1.5)
ستحخؾ فاعمية وفق الباحثة الفخضية الرفخية التي تشز عمى: "التحقق تقشية االنفػجخافيظ ال

وتقبل الفخض البجيل الحؼ يشز ميارات حل السدألة الػراثية"،  تشسيةمعجؿ الكدب لببلؾ في 
عمى "تحقق تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ فاعمية وفق معجؿ الكدب لببلؾ في تشسية ميارات حل 

غ الفاعمية في ويجؿ ذلظ عمى أف تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ  تترف بقجر مبلئع مالسدألة "، 
 ميارات حل السدألة الػراثية.   تشسية

 اثية لجى شالبات السجسػعة (: يػضح قيسة الكدب السعجل لبالك الختبار ميارات حل السدألة الػر 5.7ججول)

(، 1.33أف ندبة الكدب لببلؾ لمسجسػعة التجخيبية األولى تداوؼ ) (5.7)يتبيغ مغ الججوؿ
(، ويجلل ذلظ عمى أف فاعمية 1.52فيسا كانت ندبة الكدب لببلؾ لمسجسػعة التجخيبية الثانية )

ميارات حل السدألة  يةتشساالنفػجخافيظ الستحخؾ أعمى  مغ فاعمية االنفػجخافيظ الثابت في 
 الػراثية.

 

  

السجسػعة التجخيبية األولى  السجسػعة
 )االنفػجخافيظ الثابت(

السجسػعة التجخيبية الثانية 
 )االنفػجخافيظ الستحخؾ(

ندبة الكدب 
 لببلؾ

1.33 1.52 
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 :وتفديخىا  نتائج الجراسة

 تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية:

( بيغ متػسط درجات شالبات α=  0.01)تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  .1
السجسػعة التجخيبية األولى )االنفػجخافيظ الثابت( ودرجات شالبات السجسػعة التجخيبية 

االنفػجخافيظ الستحخؾ( ودرجات شالبات السجسػعة الزابصة في التصبيق البعجؼ الثانية )
 الختبار ميارات حل السدألة الػراثية ولرالح السجسػعة التجخيبية الثانية.

( وفق معجل الكدب لبالك في 1.2فاعمية أعمى مغ ) الثابتتحقق تقشية االنفػجخافيظ  .2
 ميارات حل السدألة الػراثية. تشسية

 -فاعمية تقشية االنفػجخافيظ الثابت لؤلسباب التالية :الباحثة  وتعدو

 الحتياجات العرخ الحالي. ئسة تقشية االنفػجخافيظ الثابت _ مبل1

ا؛ مسا يديل عسمية التعمع. 2  _ يعسل عمى ربط الرػرة والشرػص مع 
ة؛ مسا _ قجرتو عمى عخض خصػات حل السدألة الػراثية بصخيقة مستعة وشيقة وغيخ تقميجي3

 يؤدؼ إلى جحب انتباه الصالبات.

_ يتع فيو تسثيل السعمػمات عمى ىيئة رمػز وصػر وأشكاؿ ونرػص، بحيث يديل عمى 4
 الصالبات حفطيا وتخميدىا واستخجاعيا بديػلة.

_ استخجامو في الغخفة الرفية يدسح لمصالبات بالتػاصل فيسا بيشيغ، وتديج فخصة تبادؿ 5
قذات والحػار بيغ شالبات السجسػعة بذكل خاص وشالبات الرف الخبخات مغ خبلؿ السشا

 بذكل عاـ.

 _ يخكد عمى تدمدل السعمػمات، بحيث يتع تصػيخ األفكار وتشطيسيا.6

 _ يعسل عمى تختيب كع مغ السعمػمات في ذىغ الصالبات، مسا يديل عسمية الفيع.7
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وفق معجل الكدب لبالك في ( 1.2تحقق تقشية االنفػجخافيظ الستحخك فاعمية أعمى مغ ) .3
 ميارات حل السدألة الػراثية. تشسية

 -فاعمية تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ لبلسباب التالية :وتعدو الباحثة 

_ قجرتو عمى إثارة اىتساـ الصالبات، حيث تع عخض السعمػمات عمى شكل رسػمات وصػر 1
 تجحب االنتباه، وتديل وصػؿ السعمػمة إلى ذىشيا.

قجيع السعمػمات وخصػات حل السدألة الػراثية مغ خبلؿ رسػـ متحخكة، باإلضافة إلى _ يتع ت2
 سيشاريػىات مشاسبة تداعج عمى استيعاب الصالبات لمسعمػمات بذكل أسخع.

_ يقػـ عمى إعساؿ ذىغ الصالبات مغ خبلؿ الحخكات واأللػاف والرػر، بحيث يخبط 3
 نيا بديػلة.السعمػمات فيسا بيشيا بصخيقة ال يسكغ نديا

 _ يجسع االنفػجخافيظ الستحخؾ أكثخ مغ حاسة، والستسثمة في حاسة اإلبرار والدسع.5

_ التعاوف الجساعي لمصالبات حػؿ األفكار التي يتع استشباشيا مغ خبلؿ عخض االنفػجخافيظ 6
 الستحخؾ، حيث يدسح بتبادؿ الخبخات واألفكار بيشيغ.

 عمية أعمى مغ تقشية االنفػجخافيظ الثابت .تحقق تقشية االنفػجخافيظ الستحخك فا .4

 وتعدو الباحثة ىحه الفاعمية لؤلسباب التالية :

_ اعتساد االنفػجخافيظ الستحخؾ عمى أكثخ مغ حاسة متسثمة في حاسة الدسع واإلبرار، في 1
 حيغ أف االنفػجخافيظ الثابت يعتسج عمى حاسة اإلبرار فقط.

الكمسة، والشرػص أفزل مغ التعمع مغ خبلؿ الرػرة _ تعمع الصالبات مغ خبلؿ الرػرة و 2
 فقط.

_ احتػاء االنفػجخافيظ الستحخؾ عمى نرػص وصػر متحخكة، باإلضافة إلى مقاشع صػتية 3
 يديل عسمية استيعاب السعمػمات وتحكخىا واستخجاعيا.

_ إضافة الحخكة والرػت إلى الخسـػ والرػر والشرػص يؤدؼ إلى عجـ شعػر الصالبات 4
 لسمل.با
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عجـ وجػد فخوؽ بيغ السجسػعة التجخيبية األولى )االنفػجخافيظ الثابت( وبيغ  وتعدو الباحثة
السجسػعة التجخيبية الثانية )االنفػجخافيظ الستحخؾ( في السيارة األولى الستسثمة في تحجيج الحالة 

صي االنفػجخافيظ الػراثية إلى التذابو في عخض السعمػمات وإبخازىا في أعمى مدتػياتيا في نس
الثابت والستحخؾ، أما بالشدبة لمسيارة الدادسة الستسثمة في التفديخ الػراثي والتي مغ خبلليا 
تحجد الصالبة الصخز الذكمية والجيشية والشدب السئػية  لؤلفخاد فتحتاج إلى قجرة عقمية أكبخ مغ 

الصالبات إلى مجسػعات،  باقي السيارات، باإلضافة إلى اعتساد كل مغ السجسػعتيغ عمى تقديع
 حيث يتع تبادؿ األفكار والخبخات بيغ الصالبات.

الستحخؾ( كاف لو دور كبيخ في  –أف استخجاـ تقشية االنفػجخافيظ )الثابت  وتػضح الباحثة
تشتسية ميارات حل السدألة الػراثية لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة، وتتفق ىحه 

ـ( ودراسة 2016( ودراسة حدغ ) Çifçi، (2016نخ تذيفتذي  الشتيجة مع نتائج دراسة تا
 ,Nohـ( ودراسة نػىا )2015ـ( ودراسة مشرػر )2016ـ( ودراسة دروير )2015عربة )

(؛ حيث 2015ـ(، فيسا اختمفت مع دراسة عيج، دمحم والجخشي )2014( ودراسة الجخيػؼ )2015
 غ الستحخؾ.أثبتت دراستيع أف تأثيخ االنفػجخافيظ الثابت أعمى م

 تػصيات الجراسة:

ا إلى مذكمة الجراسة ونتائجيا فإف الباحثة تقتخح التػصيات التالية:  استشاد 

الستحخؾ( في تجريذ السيارات التي يػاجو الصمبة فييا  –_ تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثابت 1
 صعػبة.

 ات حل السدألة الػراثية. ميار  تشسيةالستحخؾ( في  –_ ضخورة استخجاـ االنفػجخافيظ )الثابت 2

_ االستفادة مغ تقشية االنفػجخافيظ، واستخجاميا في العسمية التعميسية؛ مسا يداعج عمى 3
 اخترار السعمػمات وتدخيع عسمية التعمع.

ػضيف التقشيات الحجيثة مغ _ تجريب الصمبة عمى ميارات حل السدألة الػراثية، والعسل عمى ت4
 سيتيا.أجل تش

 تجريبية لمسعمسيغ؛ لبلستفادة مغ محتػػ دليل السعمع السعج بتقشية االنفػجخافيظ. _ عقج دورات5

_ دعػة القائسيغ عمى تخصيط محتػػ كتب العمػـ الحياتية الفمدصيشية إلى ضخورة تزسيغ 6
 خصػات حل السدألة الػراثية في مشاىج العمـػ الحياتية. 
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 مقتخحات الجراسة:

 الحالية في مخاحل مختمفة. لمجراسة مذابو_ إجخاء دراسات 1

متغيخات  تشسية_ إجخاء دراسات تدتيجؼ أثخ تقشية االنفػجخافيظ بشسصيو الثابت والستحخؾ عمى 2
 تابعة أخخػ.

 _ إجخاء دراسات تجخيبية، بحيث تتزسغ عيشات عذػائية أكبخ مغ أجل تعسيع الشتائج.3
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 السرادر والسخاجع

 القخآن الكخيع
 السخاجع العخبية:أوالا:

ـ(. فاعمية نسػذج سكساف االستقرائي في تجريذ 2016) إسساعيل، رضى الديج شعباف.
الجغخافيا عمى تشسية التحريل وميارات حل السذكبلت لجػ تبلميح الرف الثاني 

 .137 -190 ،(1)71 ،الدعػدية دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ.اإلعجادؼ. 

أثخ دورة التعمع في تعجيل الترػرات البجيمة لمسفاىيع العمسية لجػ  .ـ(2008) .ألسسخ، رائجا
 جامعة اإلسبلمية.، غيخ مشذػرة(ماجدتيخ رسالة  ) شمبة الرف الدادس واتجاىاتيع نحػىا

 غدة.

سية مفاىيع الػراثة وميارات التفكيخ شتفاعمية تػضيف التعمع السجمج ل .ـ(2015)دمحم  ،صبلفأ
)رسالة ماجدتيخ غيخ  التأممي في العمـػ الحياتية لجػ شبلب الرف العاشخ األساسي

 غدة. الجامعة اإلسبلمية، مشذػرة(.

كتابة  تاميار  يةشست في الجديئي التسثيل تيجيةخااست تػضيف أثخ .(ـ2016) .اصميح، ىياـ
لة غيخ )رسا الحادؼ عذخ الرف شالبات لجػ بالكيسياء البرخػ  والتفكيخ السعادالت

 مشذػرة(، الجامعة اإلسبلمية، غدة.

: غدة 3.ط .التخبػؼ  البحث ترسيع في مقجمة .(ـ(2003 .محسػد واألستاذ، إحداف األغا،
 مكتبة األمل

 مكتبة :غدة2. ط .العاـ التعميع في العمـػ تجريذ ـ(.2009). فتحية والمػلػ، إحداف األغا،
 .آفاؽ

 السفاىيع لتشسية السشطػمي السجخل باستخجاـ  سبمحػ  بخنامج أثخ (ـ2007ىشج. ) البذيتي،
 (.مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة)ياألساس العاشخ الرف شمبة لجػ بيا واالحتفاظ العمسية

 غدة. اإلسبلمية، الجامعة

قخاف جية حل السذكبلت باأليـ(. أثخ استخجاـ استخات(2014 عبجهللا. سميساف وسعيجؼ، البمػشي،
اثية وتعجيل الترػرات البجيمة لجػ شالبات الرف الثاني عذخ في اكتداب السفاىيع الػر 

 .133-144 (،2) 10 ,ردنية في العمـػ التخبػيةمجمة األ بدمصشة عساف.
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سية ميارات ترسيع تخجاـ بخنامج تجريبي مقتخح في تشـ(. فعالية اس2014) سياـ. الجخيػؼ،
وميارات الثقافة البرخية لجػ الخخائط الحىشية اإللكتخونية مغ خبلؿ تقشية االنفػجخافيظ 

 .13-74 ،(40) ،الدعػدية– دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذ معمسات قبل الخجمة.

أثخ اختبلؼ أنساط الترسيع السعمػماتي )االنفػجخافيظ( عمى التحريل  .ـ(2016) .أمل حدغ،
عجادية واتجاىيع وبقاء أثخ التعمع لجػ التبلميح ذوػ صعػبات تعمع الجغخافيا بالسخحمة اإل

 مرخ. جامعة عيغ شسذ، .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(( نحػ السادة

 ردف:.األ1.ط مدتحجثات تكشػلػجيا التعميع في عرخ السعمػماتـ(. 2006) .وليج الحمفاوؼ،
 دار الفكخ لمشذخ والتػزيع.

لسفاىيع وميارات ة اتشسي تخاتيجية الجعائع التعميسية فيأثخ استخجاـ اس .ـ(2013) .تغخيج حسػدة،
)رسالة ماجدتيخ غيخ  لة الفيديائية لجػ شالبات الرف العاشخ بغدةأحل السد

 غدة. مشذػرة(.الجامعة اإلسبلمية،

ية حل السدألة شساستخاتيجية التداؤؿ الحاتي في ت أثخ تػضيف .ـ(2015) .أماني دحجوح،
)رسالة  لحادؼ عذخ بغدةقخاف لجػ شالبات الرف االفيديائية مقارنة باستخاتيجية تعمع األ

 غدة. جامعة األزىخ، .ماجدتيخ غيخ مشذػرة(

االنفػجخافيظ  يلى تقجيع نسصإ .ـ(2015) .عيج دمحم ودمحم، حسج،أماني و أ دخشي،
شفاؿ أميارات التفكيخ البرخؼ لجػ  تشسية )الثابت/الستحخؾ( عبخ الػيب وأثخىسا في 

 .265-364(، 2)25، مرخ –تكشػلػجيا التعميع  التػحج.

فعالية استخجاـ تقشية االنفػجخافيظ عمى تعمع األداء السيارؼ والتحريل ، ـ(2016) دمحم دروير،
 .312-342(،  77)،مرخ -مجمة العمسية لمتخبية بجنية  السعخفي لسدابقة الػثب الصػيل.

ميارات حل السدألة  تشسية  أثخ تػضيف نسػذجي ويتمي وبايبي في. (ـ2015) .إبخاىيع رمزاف،
الجامعة  )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. لكيسائية لجػ شالبات الرف الحادؼ عذخ بغدةا

 غدة. اإلسبلمية،

فاعمية استخاتيجية مقتخحة في القجرة عمى حل السدائل الكيسيائية لجػ  .)ـ2008) .عمي زنكشو،
 (.36) 4 ،مجمة الفتح شبلب الرف الدادس العمسي.

 عساف: دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع..1ط .ريذ العمػـأساليب تج .ـ( 2002). عاير زيتػف،
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.عساف: دار الذخوؽ 1. ط-بيػلػجيا اإلنداف-عمع حياة اإلنداف  .(ـ2005) .زيتػف، عاير
 لمشذخ والتػزيع.

 دار عساف: .1ط .الشطخية البشائية واستخاتيجيات تجريذ العمػـ .(ـ2007) .عاير زيتػف،
 .الذخوؽ لمشذخ والتػزيع

 لمشذخ والتػزيع. الكتب عالع 1: ط ،بشائية رؤية لمفيع العمـػ تجريذ .(ـ2002 ) .ؿكسا زيتػف،

القاىخة: دار الفكخ  .1ط. أساليب تجريذ العمـػ والخياضيات .(ـ2007) .سبلمة، عبج الحافع
 العخبي.

تاريخ  .لكتخونيمجمة التعميع اال االنفػجخافيظ بيغ التذػيق والتحفيد، .ـ(2014) .دمحم شمتػت،
  http://arinfographic.net/?p=1198 مغ السػقع: 2016نػفسبخ/  10/االشبلع:

: مكتبة السمظ مرخ .1.ط االنفػجخافيظ مغ التخصيط إلى اإلنتاج (.ـ2016 ) . دمحم،  شمتػت
 فيج الػششية 

 الثانػؼ العمسي الثاني الرف شالبات بعس جػل الػراثة مفاىيع .ـ(1995) .نػاؿ الذيخاني،
 السمظ جامعة, )مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة) نحػىا الخاشئة وترػراتيغ الخياض بسجيشة
 :مشذػرة عمى الخابط سعػد.

ستخجاـ السحاكاة أثخ ا .ـ(2016) .عبجهللا داود والذامي، الحجابي،و  عبجالمصيف، الرع
ئل الفيديائية لجػ شمبة الرف الثاني الثانػؼ سية ميارة حل السداالحاسػبية في تش

 .114- 135(، 7) 5 ،السجمة الجولية التخبػية الستخررةواتجاىاتيع نحػ مادة الفيدياء. 

أثخ التفاعل بيغ استخاتيجية األمثمة السحمػلة والسعخفة الدابقة في  .ـ(2015) .إيياب شمبة،
ذات البشاء الجيج وذات البشاء الزعيف لجػ السفاىيع العمسية وحل السدائل الفيديائية  تشسية

 .147-180(، 10) 6 ،السجمة العخبية لمتصػيخشبلب الرف األوؿ ثانػؼ. 

 االنجمػ مكتبة القاىخة: 1. ط. العمـػ تجريذ في الحجيثة االتجاىات . (2007 ).ييابإ شمبة،
 .السرخية

دار الثقافة   .عساف:1ط .ـاالتجاىات الحجيثة في تجريذ العمػ  .(ـ2012) .سشاء أبػ عاذرة،
 .لمشذخ والتػزيع

http://arinfographic.net/?p=1198
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 ميارات حلتشسية  في الحاتي التداؤؿ ستخاتيجيةا استخجاـ أثخ .ـ(2009) .حداـ أبػ عجػة،
 .)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة( عذخ الحادؼ لجػ شبلب بالرف الكيسائية السدألة

 غدة. الجامعة اإلسبلمية،

دار السديخة  .عساف:1.ط الكسي والشػعي والسختمطمشاىج البحث  .(ـ2013) .رجاء أبػ عبلـ،
 لمشذخ والتػزيع.

( عمى Infographicsأثخ استخجاـ استخاتيجية االنفػجخافيظ ) .ـ(2015) .شيساء أبػعربة،
 تحريل شالبات الرف الخامذ األساسي واتجاىاتيع نحػ العمػـ ودافعيتيغ نحػ تعمسيا

 نابمذ.  ح الػششية،جامعة الشجا .)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(

السختكدات األساسية لتفعيل االنفػجخافيظ في عسميتي التعميع  .ـ(2015) .حديغ عبج الباسط،
 :مغ السػقع 2016 نػفسبخ/  5 /تاريخ االشبلع :. مجمة التعميع اإللكتخوني ,التعمعو 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=s
how&id=494 

التحميل اإلحرائي في  .ـ(2004) خبلص وباىي، مرصفى والشذار، ىادؿ.عبج الحفيع، إ
 القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية. تجريبات. –تصبيقات  –نطخيات–العمـػ التخبػية 

فاعمية استخجاـ استخاتيجيتي خخائط السفاىيع والتعميع  .(ـ2001) .ىمرصف عبج الحكيع،
سية قجراتيع عمي حل تشاألوؿ الثانػؼ لػحجة الػراثة و  التعاوني في تحريل شبلب الرف

 مرخ. جامعة عيغ شسذ، .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(( السدائل الػراثية

دار السقجاد  .غدة:1.طـ التخبػية مشاىج البحث في العمػ  .(ـ2016) عبجهللا. عبج السشعع،
 لمصباعة.

السفاىيع وميارات حل السدألة  تشسية ة عمىدأثخ بخنامج وسائط متعج .(ـ2010) .دمحم عخبيج،
الجامعة ، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة( الفيديائية لجػ شبلب الرف الحادؼ عذخ عمسي

 غدة.. اإلسبلمية
 في البشائية الشطخية استخاتيجيات بعس استخجاـ ثخأ .)ـ2006). دمحم ممػح، وأبػ عدو ،عفانة

 وقائع بغدة األساسي التاسع الرف شبلب لجػ اليشجسة في السشطػمي التفكيخ يةتشس
 .30 – 1 ، 1 ،وتصمعات

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&id=494
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&id=494
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. تجريذ الخياضيات في مخاحل التعميع العاـ استخاتيجيات .(ـ2007) .، عدو وآخخوف عفانة
 الجامعة اإلسبلمية. .غدة:1ط

 .غدة:1.ط اتجاىات حجيثة في القياس والتقػيع التخبػؼ  .ـ(2017) .نذػاف، تيديخو و عد  ،عفانة
 سسيخ مشرػر لمصباعة والشذخ والتػزيع.

ميارات حل  لتشسيةفاعمية بخنامج مقتخح عمى السشحشى التكاممي  .(ـ2000) .، عدوعفانة
التخيية -الخابع السؤتسخ العمسي  السدائل العمسية لجػ شالبات الرف العاشخ األساسي،

 (.1العمسية لمجسيع، ـ )

 .عساف:1.ط ا لشطخية البشائيةتجريب معمع العمػـ وفق   .(ـ2012) .حديغ مكاوف،و  نادؼ العفػف،
 .دار صفاء  لمشذخ والتػزيع

 .نتاج االنفػجخافيظإدوات أتعخيف ونرائح و  ماىػ االنفػجخافيظ: .ـ(2014) .معتد عيدى،
  http://blog.dotaraby.com :مغ السػقع  2016خ/ نػفسب /1 تاريخ االشبلع :.

.عساف: 1. طأساليب تجريذ الخياضيات والعمػـ .(ـ2005) .عيخيفج، سامي وسميساف، ناجي
 دار صفاء لمشذخ والتػزيع.

التشػر  تشسيةأثخه في و  ،ثخاء محتػػ مشياج العمػـ بسدتحجثات بيػلػجيةإ .ـ(2010) .ىبة فػذه،
الجامعة ، البيػلػجي لجػ شالبات الرف الثامغ األساسي)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(

 اإلسبلمية، غدة.

 تشسيةأثخ تػضيف استخاتجيتي السحصات العمسية والخخائط الحىشية في  .(2015) .فياض، ساىخ
ػ شمبة الرف الخابع فاىيع الفيديائية وميارات التفكيخ البرخؼ في مادة العمػـ لجسال

 الجامعة اإلسبلمية. غدة، .غيخ مشذػرة(ماجدتيخ )رسالة  األساسي بغدة

السفاىيع وميارات حل  تشسيةأثخ مخصصات التعارض السعخفي في  .ـ(2011) .يسافإ ماضي،
الجامعة  .)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة( السدألة الػراثية لجػ شالبات الرف العاشخ

 غدة. اإلسبلمية،

عمى  (Van Hiele) أثخ استخجاـ بخنامج مقتخح قائع عمى نطخية .ـ(2015) .ىمرصف تاح،مف
ميارات حل مدائل الفيدياء في وحجة الكيخبية التيارية والكيخومغشاشيدية لصبلب  تشسية

 جامعة الفيػـ، مرخ. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.( الرف الثالث الثانػؼ القدع العمسي

http://blog.dotaraby.com/
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أثخ استخجاـ تقشية االنفػجخافيظ القائع عمى نسػذج أبعاد  .(ـ 2015) .مارياف ميبلد مشرػر،
بعس مفاىيع الحػسبة الدحابية وعادات العقل السشتج لجػ شبلب  تشسيةالتعمع لسارزانػ عمى 

 .126-167 (،5)31، مرخ -سيػط أمجمة كمية التخبية  كمية التخبية.

دار الفكخ ناشخوف  .عساف:1.ط تقييع التخبػؼ مبادغ القياس الشفدي وال .(ـ2008) .سبع أبػلبجة،
 ومػزعػف.

الترػرات البجيمة عغ بعس مفاىيع الػراثة لجػ شبلب الرف الثالث ـ(. 2008.)دمحم ،الشاشخؼ 
السسمكة العخبية  ،أـ القخػ الجامعة  )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. متػسط بسحافطة القشفحة

 الدعػدية.
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 مكاف العسل  الجرجة العمسية  التخرز  االسع 

 الجامعة اإلسبلمية  دكتػر أستاذ مشاىج وشخؽ تجريذ رياضيات  أ. د إبخاىيع األسصل 

 جامعة األزىخ  دكتػر  أستاذ ج وشخؽ تجريذ عمـػمشاى أ. د عصا دروير 

 الجامعة اإلسبلمية دكتػر أستاذ   تكشػلػجيا التعميع أ. د دمحم أبػ شقيخ 

 الجامعة اإلسبلمية دكتػر  أستاذ  عمـػ مشاىج وشخؽ تجريذ أ. د صبلح الشاقة 

 القجس السفتػحة  جامعة مداعجأستاذ  يب البحث لتخرز مشاىج وأسا د. عبجهللا عبج السشعع 

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ مداعج  تكشػلػجيا التعميع د. مشيخ حدغ 

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ مداعج  تكشػلػجيا التعميع  د. مججؼ عقل 

الكمية الجامعية لمعمـػ  أستاذ مداعج تكشػلػجيا التعميع والسعمػمات د. محسػد بخغػت 
 والتكشػلػجيا

 الػسصى  –مذخؼ تخبػؼ  بكالػريػس حياءأ خالج أبػ رجيمة 

 غخب غدة –مذخؼ تخبػؼ  بكالػريػس  أحياء فايق قاسع 

ماجدتيخ مشاىج  أحياء  إيساف ماضي 
 وشخؽ تجريذ 

 رفح  –معمسة  

 الػسصى–معمسة  بكالػريػس  أحياء  ميدػف أبػ مػسى 
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 ( قائسة ميارات حل السدألة الػراثية2ممحق )

 

 ي:تعش الحالة الػراثية التي تشتسي الييا السدألةميارة تحجيج  -1

استخجاـ السعصيات في تحجيج الحالة الػراثية التي تشسي الييا السدألة  وىي ثبلث حاالت   
 الديادة التامة والديادة غيخ التامة والرفات السختبصة بالجشذ

التي تشسي الييا  ميارة التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة  الػراثية -2
 :تعشي السدألة

 التعبيخ بالخمػز عغ الجيشات السسثمة لرفات الحالة الػراثية  
الديادة التامة: يسكغ اجخاء تمقيح اختبارؼ ،وجػد صفات متزادة، يخمد لمجيغ الدائج بالحخؼ 

،في الديادة  tوالجيغ السشحشي يخمد لو بشفذ الحخؼ شخط اف يكػف صغيخ  Tالكبيخ مثبل 
 تامة  ال

الديادة غيخ التامة :  ال يسكغ اجخاء التمقيح االختبارؼ ، عجـ وجػد صفة متشحية  وجػد ثبلث 
شخز شكمية ،يخمد لكل جيغ بالحخؼ الكبيخ مغ اسسو  ويختمف الحخؼ عغ الرفة الثانية شخط 

 B,Wاف يكػف  كبيخ ايزا  مثل 

خة متشحية ستخجاـ الصخاز الرفات السختبصة بالجشذ : تحجدىا جيشات وىي ناتجة عغ شف
واستخجاـ الخمػز حدب  الػراثة السشجلية  XYوالحكخ XXالكخومػسػمي الجشدي لكل مغ االنثى 

 .xشخط اف تكػف محسػلو عمى الكخومػسػـ الجشدي 

 :تعشي ميارة تحجيج الصخز الذكمية لألبػيغ -3

 التعبيخ المفطي عغ صفات  السطيخية  لؤلبػيغ   
 تعشي:صخز الجيشية لألبػيغ ميارة تحجيج ال -4

 استخجاـ الخمػز في التعبيخ عغ التخكيب الجيشي  لؤلبػيغ    
 :يعشي ميارة اجخاء التيجيغ بيغ االبػيغ  -5

تصبيق قانػف مشجؿ األوؿ استخخاج الغاميتات مع انعداؿ العػامل الػراثية  واجخاء التداوج بيغ  
 جاميتات األبػيغ  
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 :عشيتي التفديخ الػراثميارة  -6

تحجيج الصخز الجيشية والذكمية  والشدب السئػية الفخاد الشاتجة  وتكػف كالتالي  مثبل في الديادة  
 % متشحي 25%سائج :75التامة الشدب عشج تداوج سائج نقي مع متشحي   تكػف 

 وتداوج سائج غيخ نقي مع متشحي تكػف الشدبة 
 % متشحي 50%سائج :50

 ف الشدب الػراثية التي تطيخ ىي وفي الديادة غيخ التامة فا

25: %50:%25% 
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 ( الرػرة الشيائية الختبار ميارات حل السدألة الػراثية3ممحق )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

     

 غدة –الجــــــــــــــامعة اإلســـــــالمية     

 شؤون البحث العمسي والجراســات العميا    

 ـــــــــــــــــة التخبيـــــــــــــــة كميـــــــــ     

 قدع السشــــــاىج وشخق تجريــــــــــذ     

 

 اختبار قياس ميارات حل السدألة الػراثية     

 

.........................................................       عديدتي الصالبة:
 الذعبة:..................

  ,,,ة هللا وبخكاتوالدالم عميكع ورحس

ييجؼ االختبار الحؼ بيغ يجيظ إلى قياس مجػ امتبلؾ الصالبة لسيارات حل السدألة الػراثية في 
 وحجة الػراثة في مادة العمػـ الحياتية.

ا بأف عمس   فقخات االختبار، غاإلجابة عقبل نخجػ مشظ قخاءة تعميسات االختبار بكل عشاية ودقة 
شاكخيغ لظ  نسا لغخض البحث العمسي فقط،إو  ة بالجرجات السجرسية،ىحا االختبار ليذ لو عبلق

 حدغ تعاونظ.
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 تعميسات االختبار:

  فقخة. 24 مغ االختبار يتكػف 

  صحيحة  واحجة إجابة بيشيا مغ ،إجابات أربع يمييا عبارة مغ االختبار ىحا في فقخة كل ف تتكػ
 .فقط

  الرحيحة. القخاءة الػاعية لؤلسئمة نرف الصخيق إلى اإلجابة 

  .البجء بإجابة الدؤاؿ الديل يداعجؾ في التغمب عمى قمق االختبار 

 إجابة دوف  سؤاؿ أؼ تتخكي ال. 

 التخسيغ عمى اإلجابة في تعتسجؼ ال. 

 الػاحج لمدؤاؿ إجابة مغ أكثخ تختارؼ  ال. 

  .يسكشظ االستفادة مغ صفحة الحل السخفقة في نياية االختبار 

 السخفق في نياية االختبار.  اإلجابة مفتاح في ةالرحيح جاباتاإل رمػز انقمي 
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 :اختبار ميارات حل السدألة الػراثية

خخ بحوره واآل ،حجاىسا لػف بحوره صفخاءإ ،بازيبلءقامت أمل بإجخاء تمقيح بيغ نباتي . 1
  :، فإف الحالة الػراثية ىيوؿ ذات بحور صفخاءفخاد الجيل األأجسيع  طيختف ،خزخاء

 الديادة غيخ التامة  .       .ات مختبصة بالجشذ .                             بصف     .أ

 صفات متأثخة بالجشذ.     .الديادة التامة .                                     د    .ج

فإف الحالة  ،ذنو ممتحسةأ شحسة شفبل   فأنجبا ،ذنو حخةأكبلىسا شحسة و  ة تدوج رجل وامخأ . 2
 :التي تشتسي إلييا السدألة الػراثية

 صفات متأثخة بالجشذ  .        .الديادة التامة  .                                  ب      .أ

 صفات مختبصة بالجشذ.      .د                   الديادة غيخ تامة   .              .ج

زاء وحسخاء وزىخية األزىار، لػ شمب مشظ تمقيح نباتيغ زىخؼ األزىار فطيخت نباتات بي. 3
 :فإف الحالة الػراثية ىي

 صفات متأثخة بالجشذ  .      .الديادة التامة  .                                  ب      .أ

 الديادة غيخ التامة .    .صفات مختبصة بالجشذ   .                         د    .ج

فخاد فكانت األ ،نثى بيزاء العيػف ألعيػف مع حسخ اأحرل تداوج بيغ ذكخ ذبابة خل . 4
فإف الحالة الػراثية التي تشتسي إلييا  ،حسخاء العيػف  اناث  إبيزاء العيػف و  االشاتجة ذكػر  

 السدألة:

 الديادة غيخ التامة  .       .الديادة التامة .                                     ب      .أ

 صفات متأثخة بالجشذ.        ..                       د صفات مختبصة مغ الجشذ    .ج
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خزخ( في نبات البازيبلء سائج عمى صفة لػف ذا عمست أف صفة لػف القخوف )األإ. 5
 صفخ( فإف الخمػز السشاسبة التي تسثل عغ الجيشات ليحه الرفة ىي:القخوف )األ

   gاألخزخ القخف  لػف  جيغ ، G األصفخ القخف  لػف  جيغ  .أ

 Gصفخ ، جيغ لػف القخف األGجيغ لػف القخف األخزخ    .ب 

  g االصفخ القخف  لػف  جيغ ،G األخزخ القخف  لػف  جيغ .ج

 yصفخ ، جيغ لػف القخف األGجيغ لػف القخف األخزخ د.     

إذا عمست أف جيغ شحسة األذف الحخة لجػ اإلنداف سائجة عمى جيغ شحسة األذف . 6
 اسبة التي تسثل الجيشات ليحه الرفة ىي:السمتحسة فإف الخمػز السش

  eشحسة األذف السمتحسة ،  Eشحسة األذف الحخة  .أ

 .  Eشحسة األذف السمتحسة  ، Eشحسة األذف الحخة  .ب 

 E شحسة األذف السمتحسة ، eشحسة األذف الحخة  .ج

   Aجيغ شحسة األذف السمتحسة  ،Eجيغ شحسة األذف السمتحسة د.  

بيس أو زىخؼ اأو  ذو لػف احسخفة لػف االزىار في نبات فع الدسكة ف صأذا عمست إ. 7
 فإف الخمػز السشاسبة التي تسثل عغ الجيشات ليحه الرفة ىي:

    Rr، الدىخؼ  r، األبيس Rالمػف األحسخ  .أ

 . RW، الدىخؼ W، األبيس Rالمػف األحسخ   .ب 

       rw ، الدىخؼ  w، األبيس  rالمػف األحسخ    .ج

  Ww، الدىخؼ  w، األبيس  Wالمػف األحسخ    د.  
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 يدػد الحسخاء العيػف  جيغ أف الخل ذبابة في العيػف  لػف  صفة تػارث في عمست إذا. 8
 الرفة ليحه الجيشات عغ تسثل التي السشاسبة الخمػز فإف البيزاء العيػف  لػف  جيغ عمى
 :ىي

   XR، جيغ العيػف البيزاء Xrجيغ العيػف الحسخاء .أ

 Xr  ، جيغ العيػف البيزاءXRجيغ العيػف الحسخاء ب.  

   XR ، جيغ العيػف البيزاءXRجيغ العيػف الحسخاء  .ج

 Xr، جيغ العيػف البيزاء  Xrجيغ العيػف الحسخاء د.  

عشج إجخاء تمقيح بيغ نباتي بازيبلء ضيخت ندبة شػيل الداؽ إلى قريخ الداؽ . 9
 :كػف ت الصخز الذكمية لؤلبػيغفإف  (%25%:75)

        شػيل )نقي(×شػيل الداؽ )غيخ نقي(   .أ

 قريخ×شػيل الداؽ)نقي( ب.  

          شػيل الداؽ )غيخ نقي( × شػيل الداؽ )غيخ نقي(    .ج

 قريخ×شػيل )غيخ نقي(د.    

 ىنثى ضيخت ندبة المػف األسػد إلأالصيػر مع  أحج أنػاعتمقيح بيغ ذكخ  إجخاءعشج  .10
 ىي:الصخز الذكمية لؤلبػيغ  ألف ،في األفخاد الشاتجة %(50: %50)المػف الخمادؼ  

 رمادؼ×أسػد ب.                                                 أبيس×أسػد   .أ

 رمادؼ× رمادؼ د.                           رمادؼ                     ×أبيس   .ج
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فخاد أجسيع عيػف وكاف  ،ذا تدوج رجل وامخأة إ في وراثة صفة لػف العيػف في اإلنداف. 11
 : الذكمية لؤلبػيغ الصخزفإف العائمة زرقاء 

  امخأة ذات عيػف خزخاء  ×عيػف زرقاء ورجل ذ .أ

 امخأة ذات عيػف زرقاء× عيػف زرقاء  ورجل ذب.   

 امخأة ذات عيػف زرقاء × عيػف عدمية  ورجل ذ .ج

 عيػف بشيةامخأة ذات × عيػف خزخاء  ورجل ذد.   

وكاف الشاتج نرفو  ،ذا عمست أف صفة لػف العيػف في ذبابة الخل مختبصة بالجشذإ. 12
الصخز الذكمية  )غيخ نقية( فإفحسخاء العيػف  ابيزاء العيػف والشرف االخخ إناث   اذكػر  

 لؤلبػيغ:

 يػف       أنثى بيزاء الع× ذكخ أحسخ العيػف   .أ

 اء العيػف أنثى حسخ × ذكخ أحسخ العيػف ب.   

   أنثى بيزاء العيػف × ذكخ أبيس العيػف    .ج

 أنثى حسخاء العيػف  × د.   ذكخ أبيس العيػف  

في عائمة ألحج أصجقائظ وجج أف ندبة القادريغ عمى ثشي المداف إلى غيخ القادريغ . 13
 (، وعميو فإف الصخز الجيشية آلباء  تكػف:%25%:75عمى ثشي المداف )

 Rr  ×Rrب.                                                        Rr  ×rr   .أ

 rr    ×rrد.                                                        RR×rr   .ج
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عشج أحسخ،  %25% زىخؼ: 50% أبيس:25 تية يعصي الشتائجأؼ الصخز الجيشية اآل. 14
  ؟لشبات فع الدسكةتمقيح إجخاء 

   RW×  RRب.                                                       RW ×RW  .أ

 RR ×WWد.                                                     WW× RW   .ج

⁄1  عشج إجخاء تمقيح بيغ ذكخ ذبابة خل مع أنثى فطيخت الشتائج كسا يمي:. 15 الحكػر 2
⁄1حسخاء العيػف،   ،في حيغ أف جسيع اإلناث كانت عيػنيا حسخاء الحكػر بيزاء العيػف، 2

 ؟ما الصخز الجيشية آلباء

  XRXr   *Xr Yب.                                        XRXr   *  XR Yأ. 

  XRXR   *Xr Yد.                                      Xr Xr    *XR Y   .ج

تي  بازيبلء فطيخت نتائج أفخاد الجيل قاـ  ميشجس زراعي بإجخاء  تمقيح  بيغ  نبا. 16
% قريخ، ىل يسكشظ مداعجتو في تحجيج الصخز 50% شػيل الداؽ: 50األوؿ كالتالي 
 الجيشية لآلباء: 

 Tt×ttب.                                                             TT× tt  .أ

 TT×TTد.                                                            Tt×Tt   .ج
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رجل قادر عمى ثشي المداف غيخ متساثل الجيشات بامخأة غيخ قادرة عمى ثشي تدوج . 17
 فإف إجخاء  التيجيغ السشاسب لمسدألة ىػ: ،المداف

 

                                                                                   . أ

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M M الغاميتات 

Mm Mm M 

Mm Mm M 

M M الغاميتات 

MM Mm M 

Mm Mm M 

M M الغاميتات 

Mm Mm M 

Mm Mm M 

M M الغاميتات 

Mm Mm M 

Mm Mm M 

 ب أ.

 د ج
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 ،زىارزىار مع نبات فع الدسكة أبيس األجخػ تمقيح بيغ نباتي فع الدسكة أحسخ األأ. 18
 فإف إجخاء التيجيغ السشاسب لمسدألة ىػ: ،لػف زىخؼ  فكاف جسيع أفخاد الجيل األوؿ ذا

                                                                           

                         

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W R الغاميتات 

WW RW W 

WW RW W 

W R الغاميتات 

RW RR R 

RW RR R 

R R الغاميتات 

RW RW W 

RW RW W 

W R الغاميتات 

RW RR R 

WW RW W 

 ب أ

 د ج



212 

 

ا مراب   ا ذكخ  نجبا شفبل  أذا تدوج رجل سميع مغ ندؼ الجـ بامخأة سميسة مغ ندؼ الجـ فإ. 19
 بالسخض فإف إجخاء  التيجيغ السشاسب لمسدألة ىػ:

                                                                         

                         

 

 

 

 

  

   

 

 

                                                                        

 

 

 

 

Y Xh الغاميتات 

Xh Y Xh Xh Xh 

Xh Y Xh Xh Xh 

Y XH الغاميتات 

XH Y XH XH XH 

Xh Y XH Xh Xh 

Y Xh الغاميتات 

XH Y XH Xh XH 

XH Y XH Xh XH 

Y Xh الغاميتات 

XH Y XH Xh XH 

Xh Y Xh Xh Xh 

 ب أ

 د ج
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خخ بحوره عشج إجخاء تمقيح بيغ نباتي بازيبلء أحجىسا لػف بحوره صفخاء )نقية( واآل. 20
 بخ السع فإف التيجيغ ،وؿ ذات بحور صفخاءاألأفخاد الجيل خزخاء المػف كانت جسيع 

 ىػ:الدابقة  لمسدألة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فإف  ،عيػف خزخاء غيخ متساثل الجيشات بامخأة ذات عيػف زرقاء ورجل ذتدوج . 21
 ة تكػف:فخاد الشاتجاأل

    (Aa% عيػف غيخ ممػنة )25(:aa%  عيػف ممػنة )75أ. 

 ( aaممػنة ) غيخ % عيػف 50(: Aa% عيػف ممػنة )50ب. 

 ( Aa% عيػف غيخ ممػنة )25(:Aa%  عيػف ممػنة )75   .ج

 (aa% عيػف ممػنة )50(: AA% عيػف غيخ ممػنة )50د.   

 

Y Y الغاميتات 

YY YY Y 

Yy Yy Y 

Y Y الغاميتات 

Yy Yy Y 

Yy Yy Y 

Y Y الغاميتات 

Yy Yy Y 

Yy Yy Y 

Y Y الغاميتات 

Yy YY Y 

 yy Yy Y 

 ب أ

 د ج
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فخاد الشاتجة رجػانية غيخ نقية فإف األة أتفي نبات البازيبلء عشج إجخاء تمقيح ذاتي لشب. 22
 تكػف:

  (pp% بيزاء االزىار )50(: Pp%  أرجػانية االزىار )  50أ. 

 (pp% أرجػانية  االزىار )25( :Pp،PP  ،Pp%بيزاء االزىار )75ب.  

 (pp% بيزاء االزىار )25( :Pp،PP  ،Pp% أرجػانية االزىار ) 75ج.

 (PP% بيزاء األزىار ) 25 :(pp)أرجػانية االزىار%  50 -د

 

فخاد حسخ العيػف مع أنثى بيزاء العيػف فإف األأحرل تداوج بيغ ذكخ ذباب خل .23
 :الشاتجة تكػف 

 (XRXr%إناث حسخاء العيػف)50( : Xr Xr% إناث بيزاء العيػف ) 50.أ

 (XR Y%ذكػر حسخاء العيػف)50( : Xr Y% ذكػر بيزاء العيػف )50 .ب

 (XRXr%إناث حسخاء العيػف)50( : Xr Yف )% ذكػر بيزاء العيػ 50 .ج

  (XR Y%ذكػر حسخاء العيػف)50(  : XRXr%إناث حسخاء العيػف) 50 .د
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فإف  ،حجث تداوج في أحج أنػاع الصيػر بيغ شائخ رمادؼ الخير بأنثى رمادية الخير. 24
 فخاد الشاتجة تكػف:األ

 (WWبيس الخير )أ% 50(:BW% رمادؼ الخير  )50.أ

 BW% رمادؼ الخير WW:25يس الخير بأ%  75.ب

 (BB% أسػد الخير الخير )  50(:BW% رمادؼ الخير)50ج. .ت

سػد الخير أ% BW) :)25% رمادؼ الخير W W):)50بيس الخير أ% 25د. .ث
BB)) 
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 باستخجاـ تقشية االنفػجخافيظ الثابت دليل السعمع (4ممحق رقع )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 غدة –ـــامعة اإلســـــــالمية الجـــــــــــ   

  شؤون البحث العمسي والجراســات العميا    

 كميــــــــــــــــــــــــــة التخبيـــــــــــــــة      

 قدع السشــــــاىج وشخق تجريــــــــــذ     

 

 

 الثالثة )الػراثة( دليل السعمع في تجريذ الفرل الثاني )الػراثة السشجلية وغيخ السشجلية( مغ الػحجة
 وفقا  الستخجاـ لتقشية االنفػجخفيظ الثابت. مغ كتاب العمـػ الحياتية لمرف العاشخ األساسي

 

 

 

 إعجاد الباحثة:

 عبيخ عبيج أبػ عخيباف 
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 دليل السعمع
في تجريذ الفرل الثاني )الػراثة السشجلية وغيخ  االنفػجخافيظ الثابتدليل السعمع لتػضيف تقشية 

  .مغ كتاب العمـػ الحياتية لمرف العاشخ األساسي لية( مغ الػحجة الثالثة )الػراثة(السشج

 مقجمة:

 ،،،ختي السعمسةأخي السعمع/ أ

رشادؼ السخرز لتػضيف تقشية االنفػجخافيظ الثابت في تجريذ تقجـ الباحثة ىحا الجليل اإل
 لية( مغ كتاب العمػـ الحياتيةالفرل الثاني    مغ وحجة الػراثة )الػراثة السشجلية وغيخ السشج

 عجتو الباحثة ضسغ إجخاءات تصبيق دراسة بعشػاف:أ مفرل الجراسي الثاني، والحؼ ل

في تشتسية ميارات حل السدألة  الستحخك( –فاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثابت "
 .الػراثية في العمػم الحياتية لجى شالبات الرف العاشخ األساسي بغدة"

 الجليل ما يمي:ويتزسغ 

 اليجؼ مغ الجراسة. 

 ماىية االنفػجخافيظ الثابت.  

 ميارات حل السدألة الػراثية.  

 الصخيقة الستبعة لمتجريذ.  

 الػسائل التعميسية السدتخجمة في التجريذ.  

 ساليب التقػيعأ.  

 تحزيخ دروس الػحجة مغ خبلؿ تػضيف تقشية االنفػجخافيظ الثابت.  

 عجاد الباحثةإ الثابت مغ  عخض نساذج لبلنفػجخافيظ.  
  :اليجف مغ الجراسة _والا أ

الستحخؾ( في تشسية ميارة حل السدألة  –بياف فاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثابت 
 الػراثية.
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  ماىية تقشية االنفػجخافيظ الثابت _اثانيا:  

لى إدوف الحاجة السعمػمات بذكل ثابت فييا وىي عبارة عغ رسع ترػيخؼ تذخح  ،تقشية حجيثة
بخنامج و  photoshop وتع ترسيع الشساذج مغ خبلؿ بخنامج الفػتػشػب ،أؼ تفاعل مغ الصالب

 الترسيع الجيج واأللػاف الجحابة والشرػص السػجدة. ةمخاعي  illustrator االليدتخيتػر

 :نسػذج مقتخح لتػضيف تقشية االنفػجخافيظ في التجريذ 

 (ـ2016ع التعميسي لسحسج شمتػت )استعانت الباحثة بشسػذج الترسي

 الجراسة والتحميل.  

 الترسيع.  

 اجإلنتا.  

 التقػيع.  

 الشذخ واالستخجاـ.  

 :ميدات تػضيف تقشية االنفػجخافيظ الثابت في العسمية التعميسية 

 .زيادة دافعية الصبلب وجحب انتباىع وتذػيقيع لمتعمع 

 بيئة التعميسية.تعديد التفاعل االجتساعي بيغ السذاركيغ في نفذ ال 

  ا.نتاج السػاد التعميسية مشخفزة ندبي  إتكمفة 

  تحػيل السعمػمات والبيانات السعقجة إلى صػر مفيػمة تكػف مذػقة وجحابة لسداعجتو
 فزل.أفي فيع السعمػمات بذكل 

 يحا يداعج عمى تغيخ فوبالتالي  ،شية في عخض السعمػماتيتغييخ الصخيقة الخوت
 ميع مع ىحه السعمػمات.استجابات الصبلب وتفاع

 الصخيقة الستبعة لمتجريذ:  

  عجاد الباحثةإ عخض نساذج لبلنفػجخافيظ الثابت مغ.  

 السشاقذة العامة والحػار.  

 تػضيف التعميع التعاوني في مجسػعات صغيخة.  

 وراؽ عسلأ.  
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  والتجخل بيجوء لشفي العبارات غيخ الرائبة ،جابات الصبلبإاستقباؿ.  
 سية السدتخجمة في التجريذالػسائل التعمي:  

  جيازLCD. 

 نساذج االنفػجخافيظ الثابت.  

 شخائح البػربػيشت.  

 الكتاب السجرسي.  

 ساليب التقػيعأ: 

بحيث يتع تعديد نقاط القػة ومعالجة نقاط  ،معخفة مجػ اكتداب الصمبة لؤلىجاؼ السخاد تحقيقيا
 :مغ التقػيع أنػاعوستدتخجـ الباحثة ثبلثة  ،الزعف
 ويكػف في بجاية الجرس قبل شخح الجرس الججيج لمصمبة :ػيع القبميالتق.  

 ثشاء شخح الجرس وبعج االنتياء مغ كل ىجؼ سمػكيأيكػف و  :التقػيع السخحمي.  

 نذصةيكػف في نياية الجرس وبعج االنتياء مغ الذخح واألو  :التقػيع الختامي.  

 الثابت. تحزيخ دروس الػحجة مغ خالل تػضيف تقشية االنفػجخافيظ 

 تزسغ تحزيخ الجروس ما يمي:ي

 األىجاؼ الدمػكية لكل درس. 

 إجخاءات التشفيح.  

 تػضيف تقشية االنفػجخافيظ الثابت.  

 التقػيع بأنػاعو.  

 تحجيج األنذصة البيتية 
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 عجد الحرز: حرة/ السػضػع:  وراثة صفة شكل شحسة األذن

 الستصمبات األساسية    

 ةالبشػد االختباري األىجاف

 .؟عخفي  الديادة التامة تعخف الديادة التامة

 ؟اذكخي بعس األمثمة عمى الديادة التامة تحكخ أمثمة عمى الديادة التامة

 الػسائل التعميسية 

 الكتاب السجرسي. –الدبػرة  – 1مصبػعات لشسػذج االنفػجخافيظ الثابت – 1ورقة عسل 

 خحميالتقػيع الس إجخاءات التشفيح األىجاؼ الدمػكية

 

 

تػضح دراسة الػراثة في اإلنداف 
أكثخ صعػبة مشيا في الكائشات 

 الحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتع التييئة لمبيئة الرفية مغ خبلؿ تػزيع 
ثع مغ خبلؿ الصالبات في مجسػعات، 

شخح األسئمة الدابقة. تتػصل السعمسة مع 
شالباتيا إلى مػضػع الجرس وكتابتو عمى 

 الدبػرة.

مغ خبلؿ السشاقذة والحػار نتعخؼ إلى أف 
دراسة الػراثة في اإلنداف مغ الرعػبة 

 دراستيا لعجة أسباب اذكخييا؟

 ور السعمسة:د

 (1تقـػ السعمسة بتػزيع نسػذج )

لسخاد شخحو عمى الخاص في الجرس ا
 الصالبات.

تعصي السعمسة وقت ا لكي يتأممػا الشسػذج، 
 ثع تشاقر السعمسة السعمػمات الػاردة فيو.

ومغ خبلؿ السشاقذة  واالشبلع عمى 
الشسػذج نبلحع تشػع ا في وراثة شحسة 

 

 

ضحي دراسة الػارثة في و 
اإلنداف أكثخ صعػبة مشيا 

 في الكائشات الحية؟

 

 مبلحطة إجابة الصالبات

 

 

 

 

 

 

 اذكخؼ أنػاع شحسة األذف؟
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 تحكخ أنػاع شحسة األذف

 

 

 

 

 تفدخ شخيقة تػارث شحسة األذف

 

 

 

 

تكتب الصخز الجيشية والذكمية 
 لػراثة شحسة األذف

 

 األذف.

 ثع تقـػ السعمسة بصخح سؤاؿ

 اذكخ أنػاع شحسة األذف في اإلنداف؟

 دور الستعمع:

 ابة عمى الدؤاؿاإلج

تقـػ السعمسة بسداعجة الصالبات عمى 
االنغساس الكامل في الخبخات التخبػية، 

 حيث تػفخ السعمسة 

لمصالبات  الفخصة مغ أجل التفاعل مع 
 السػضػع  بذكل سمذ.

 دور السعمسة:

تػجو الصالبات إلى الشسػذج  وتشاقر معيغ 
 أنػاع شحسة األذف

وتػضح  وتفدخ شخيقة تػارث شحسة األذف 
 الصخز الذكمية والجيشية

مغ خبلؿ كتابة الصخز الذكمية والجيشية 
 لػراثة شحسة األذف

 EE,Eeشحسة األذف حخة 

 eeوشحسة األذف السمتحسة 

 دورالصالبات:

تقـػ الصالبات بالتعاوف فيسا بيشيغ، ومغ 
إلى  1خبلؿ نسػذج االنفػجخافيظ الثابت 

استشباط  أف جيغ األذف الحخة سائج عل 
 يغ األذف السمتحسةج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فدخؼ شخيقة تػارث شحسة 
 األذف عشج اإلنداف؟

 

 

 

 

 

 1ورقة عسل 

نو حخة فأنجبا شفبل  شحسة أذنو ممتحسة، : تدوج رجل وامخأة كبلىسا شحسة أذالتقػيع الختامي
:شحسة اذف أحسج حخة مثل والجه ، ولكغ أمة شحسة  نذاط بيتيفدخؼ ذلظ عمى أسذ وراثية؟ 

 اذنيا ممتحسة ،ما الصخاز الجيشي ألحسج؟  
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تدوج رجل شحسة األذف لجيو حخة بامخأة شحسة األذف لجييا ممتحسة، فكانت األفخاد الشاتجة مشيع 
 ذف لجييع حخة ومشيع ممتحسة، فدخؼ ذلظ عمى أسذ وراثية؟شحسة األ

 .السدألة إلييا تشتسي التي الػراثية الحالة تحجيج_ أوالا 

............................................................................................ 

 السدألة. إلييا تشتسي التي الػراثية الحالة لرفات السسثمة الجيشات عغ بالخمػز التعبيخ ا:ثانيا 

............................................................................................ 

 .لألبػيغ الذكمية الصخز تحجيج _اثالثا 

............................................................................................ 

  لألبػيغ. الجيشية الصخزا: تحجيج رابعا 

............................................................................................ 

 :األبػيغ بيغ التيجيغ إجخاء _اخامدا 

............................................................................................ 

 :الػراثي التفديخ_ سادساا 

............................................................................................ 

 

 

 1ورقة عمل 
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 1نسػذج االنفػجخافيظ الثابت 
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 السػضػع:  وراثة صفة لػن الخير في أحج أنػاع الصيػر/ عجد الحرز: حرة    

 الستصمبات األساسية:   

 البشػد االختبارية اؼاألىج

 عخفي الديادة غيخ التامة ؟ تعخؼ الديادة غيخ التامة

 اذكخؼ بعس األمثمة عمى الديادة غيخ التامة؟ تحكخ أمثمة عمى الديادة غيخ التامة

 الػسائل التعميسية:

 الكتاب السجرسي. –الدبػرة  – 2مصبػعات لعخض نسػذج االنفػجخافيظ الثابت – 2ورقة عسل 

 التقػيع إجخاءات التشفيح ؼ الدمػكيةاألىجا

 

 

ترف آلية تػراث بعس 
الرفات  في أحج أنػاع 

 الصيػر

 

 

 

 

 

 

 

 

يتع التييئة لمبيئة الرفية مغ خبلؿ تػزيع 
الصالبات في مجسػعات، ثع مغ خبلؿ شخح 
األسئمة الدابقة تتػصل السعمسة مع شالبتيا 

 إلى مػضػع الجرس وكتابتو عمى الدبػرة.
 دور السعمسة:

ج االنفػجخافيظ تقػـ السعمسة بتػزيع نسػذ
 الخاص في الجرس السخاد شخحو. 2الثابت 

وتعصي السعمسة وقت ا لمصالبات لكي يتأممغ 
 الشسػذج.

ومغ خبلؿ السشاقذة واالشبلع عمى الشسػذج 
 أنػاعثة رير بعس انبلحع تشػع ا في ور 

 ،الصيػر

 ثع تقـػ السعمسة بصخح عجة اسئمة:

لى ىحا التشػع في لػف إما الحؼ أدػ  -1
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تكتب الصخز الذكمية والجيشية 
 ألفخاد الجيل األوؿ

 

 

 

تفدخ الشتائج عشج تداوج افخاد 
 الجيل األوؿ

 

 

 

تكتب الصخز الذكمية والجيشية 
 ألفخاد الجيل الثاني

 

 

 اد الشاتجةتكتب ندبة األفخ 

 

 

 

 

 صيػر؟رير ال

رفات في اللية تػارث بعس آصفي  -2
 الصيػر؟ أنػاعحج أ

 دور الصالبات:

 اإلجابة عمى األسئمة التي يصخحيا السعمع

تقػـ السعمسة بسداعجة الصالبات عمى 
حيث  االنغساس الكامل في الخبخات التخبػية،

جل أتػفخ السعمسة لمصالبات  الفخصة مغ 
 التفاعل مع السػضػع  بذكل سمذ.

 مسة:دور السع

لى نسػذج االنفػجخافيظ إتػجو الصالبات 
وتشاقر معيغ الصخز الذكمية  2الثابت 

مغ خبلؿ كتابة  فخاد الجيل األوؿوالجيشية أل
فخاد الجيل األوؿ الصخز الذكمية والجيشية أل

نثى أمع  BBسػد أالشاتج مغ تداوج ذكخ 
 .WWبيزاء 

 

 دور الصالبات:

ومغ  ،الصالبات بالتعاوف فيسا بيشيغ تقػـ
تػصمشا  2خبلؿ نسػذج االنفػجخافيظ الثابت 

نثى بيزاء أسػد مع أف تداوج ذكخ ألى إ
 تطيخ صفة وسصية بيغ صفتيغ األبػيغ.

 

 

 

لية تػارث آصفي 
بعس صفات في 

 الصيػر؟ أنػاعحج أ
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يدتذعخ  عطسة هللا عدوجل 
 في خمق الكائشات الحية

 

 

مغ خبلؿ إشبلع الصالبات عمى نسػذج 
تدتشبط الصالبات  2االنفػجخافيظ الثابت 

الصخز الذكمية والجيشية عمى أفخاد الجيل 
 الثاني

فخاد أالتيجيغ بيغ  بعج االنتياء مغ إجخاء
الشدب السئػية  إلىالجيل األوؿ نتعخؼ 

 فخاد الشاتجةؤلل

 

 

جابة إمبلحطة 
 الصالبات

 

ف ما نثى رمادية المػ أسػد المػف مع أعشج تداوج ذكخ  ،الصيػر أنػاعحج أفي  التقػيع الختامي:
 فخاد الشاتجة؟ؤلالصخز الجيشية والذكمية ل

 .89صفحة  11: سؤاؿ نذاط بيتي
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فخاد الشاتجة المػف ضيخت األ زرقاءفي الججاج األنجلدي عشج تداوج ذكػر سػداء المػف مع إناث 
 سذ وراثية؟أفدخؼ ذلظ عمى  ،زرؽ وأسػد المػف أ

 .السدألة ليياإ تشتسي التي الػراثية الحالة تحجيج _أوالا 

............................................................................................ 

 السدألة. إلييا تشتسي التي الػراثية الحالة لرفات السسثمة الجيشات عغ بالخمػز التعبيخ ا_ثانيا 

............................................................................................ 

 .لألبػيغ الذكمية الصخز تحجيج _اثالثا 

............................................................................................ 

  لألبػيغ. الجيشية الصخز تحجيج ا:رابعا 

............................................................................................ 

 .األبػيغ بيغ التيجيغ إجخاء _اخامدا 

............................................................................................ 

 :الػراثي التفديخا_ سادسا 

............................................................................................ 

 

  

 2ورقة عمل 
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 2نسػذج االنفػجخافيظ الثابت 
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 دليل السعمع لتقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ(5ممحق رقع )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

     

 غدة –الجــــــــــــــامعة اإلســـــــالمية     

 شؤون البحث العمسي والجراســات العميا    

 ـــــــــــــة التخبيـــــــــــــــة كميـــــــــــــ     

 قدع السشــــــاىج وشخق تجريــــــــــذ     

 

    

 دليل السعمع في تجريذ الفرل الثاني )الػراثة السشجلية وغيخ السشجلية( مغ الػحجة الثالثة )الػراثة(
 ػجخفيظ الستحخؾوفقا  الستخجاـ لتقشية االنف مغ كتاب  العمـػ الحياتية لمرف العاشخ األساسي

 

 

 

 إعجاد الباحثة:

 عبيخ عبيج أبػ عخيباف 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

     

 غدة –الجــــــــــــــامعة اإلســـــــالمية 

 شؤون البحث العمسي والجراسـات العميا

 كميــــــــــــــــــــــــــة التخبيـــــــــــــــة 

 ــــــذقدع السشــــــاىج وشخق تجريــــ

 دليل السعمع

في تجريذ العمػـ الحياتية لمرف العاشخ  االنفػجخافيظ الستحخكدليل السعمع لتػضيف تقشية 
  .األساسي وحجة الػراثة

 مقجمة:

 ،،،ختي السعمسةأخي السعمع/ أ

رشادؼ السخرز لتػضيف تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ في تجريذ تقجـ الباحثة ىحا الجليل اإل
عجتو الباحثة ضسغ أ الفرل الجراسي الثاني، والحؼ  –مغ كتاب العمػـ الحياتية  وحجة الػراثة

في  الستحخك( –فاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثابت " :إجخاءات تصبيق دراسة بعشػاف
تشتسية ميارات حل السدألة الػراثية في العمػم الحياتية لجى شالبات الرف العاشخ األساسي 

 .بغدة

 ليل ما يمي:ويتزسغ الج

 اليجؼ مغ الجراسة. 

 ماىية االنفػجخافيظ الستحخؾ.   

 ميارات حل السدألة الػراثية.  

 الصخيقة الستبعة لمتجريذ.  

 الػسائل التعميسية السدتخجمة في التجريذ.  
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 ساليب التقػيعأ.  

 تحزيخ دروس الػحجة مغ خبلؿ تػضيف تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ.  

 عجاد الباحثةإ الستحخؾ مغ  عخض نساذج لبلنفػجخافيظ.  

 بػ عخيبافأعبيخ عبيج / الباحثة
 اليجف مغ الجراسة _والا أ:  

في تشتسية ميارة حل السدألة  الستحخؾ( -بياف فاعمية تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الثابت
 الػراثية.

  ماىية تقشية االنفػجخافيظ الستحخك _اثانيا:  

يتفاعل معو ، ذخح السعمػمات بذكل متحخؾيوىي عبارة عغ رسع ترػيخؼ  ،تقشية حجيثة
وتع ترسيع  ،يطيخ عمى ىيئة فيجيػ يدتخجـ رسػمات االنفػجخافيظ لتسثيل السعمػمات  ،الصالب

الترسيع الجيج واأللػاف  ةمخاعي ،  aftereffect الشساذج مغ خبلؿ بخنامج بخنامج االفتخافكت
 الجحابة والشرػص السػجدة.

 ة االنفػجخافيظ في التجريذ:نسػذج مقتخح لتػضيف تقشي 

 (2016استعانت الباحثة بشسػذج الترسيع التعميسي لسحسج شمتػت )

 الجراسة والتحميل.  

 الترسيع.  

 نتاجاإل.  

 التقػيع.  

 الشذخ واالستخجاـ.  

 :ميدات تػضيف تقشية االنفػجخافيظ الثابت في العسمية التعميسية 

 لمتعمع. وجحب انتباىع وتذػيقيع ،زيادة دافعية الصبلب 

 .تعديد التفاعل االجتساعي بيغ السذاركيغ في نفذ البيئة التعميسية 

  ا.نتاج السػاد التعميسية مشخفزة ندبي  إتكمفة 
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  تحػيل السعمػمات والبيانات السعقجة إلى صػر مفيػمة تكػف مذػقة وجحابة لسداعجتو
 فزل.أفي فيع السعمػمات بذكل 

 يحا يداعج عمى  تغيخ فوبالتالي  ،ػماتشية في عخض السعميتغييخ الصخيقة الخوت
 استجابات الصبلب وتفاعميع مع ىحه السعمػمات.

 الصخيقة الستبعة لمتجريذ:  

  عجاد الباحثةإ عخض فيجيػىات االنفػجخافيظ الستحخؾ مغ.  

 السشاقذة العامة والحػار.  

 تػضيف التعميع التعاوني في مجسػعات صغيخة.  

 وراؽ عسلأ.  

  والتجخل بيجوء لشفي العبارات غيخ الرائبة ،بلبجابات الصإاستقباؿ.  
 الػسائل التعميسية السدتخجمة في التجريذ:  

  جيازLCD. 

 فيجيػىات االنفػجخافيظ الستحخؾ.  

 شخائح البػربػيشت.  

 الكتاب السجرسي.  

 ساليب التقػيعأ:  

ومعالجة نقاط  بحيث يتع تعديد نقاط القػة ،معخفة مجػ اكتداب الصمبة لؤلىجاؼ السخاد تحقيقيا
 مغ التقػيع. أنػاعوستدتخجـ الباحثة ثبلثة  ،الزعف

 ويكػف في بجاية الجرس قبل شخح الجرس الججيج لمصمبة :التقػيع القبمي.  

 ثشاء شخح الجرس وبعج االنتياء مغ كل ىجؼ سمػكيأيكػف و  :التقػيع السخحمي.  

 نذصةلذخح واأليكػف في نياية الجرس وبعج االنتياء مغ او  :التقػيع الختامي.  

 .تحزيخ دروس الػحجة مغ خالل تػضيف تقشية االنفػجخافيظ الثابت 
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 تزسغ تحزيخ الجروس ما يمي:ي

 األىجاؼ الدمػكية لكل درس. 

 إجخاءات التشفيح.  

 تػضيف تقشية االنفػجخافيظ الستحخؾ.  

 التقػيع بأنػاعو.  

 تحجيج األنذصة البيتية.  

 عجد الحرز : حرة/ نالسػضػع: وراثة صفة شكل شحسة األذ

 الستصمبات األساسية    

 البشػد االختبارية األىجاؼ

 

 عخفي  الديادة التامة؟ تعخؼ الديادة التامة

 مثمة عمى الديادة التامة؟اذكخؼ بعس األ مثمة عمى الديادة التامةأتحكخ 

 الػسائل التعميسية 

الكتاب  –الدبػرة  –1لعخض فيجيػ االنفػجخافيظ الستحخؾ  LCDجياز  – 1ورقة عسل 
 السجرسي.
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 التقػيع السخحمي إجخاءات التشفيح األىجاؼ الدمػكية

 

 

ػضح دراسة الػراثة في اإلنداف ت
أكثخ صعػبة مشيا في الكائشات 

 الحية

 

 

 

 تحكخ أنػاع شحسة األذف

 

 

 

 تفدخ شخيقة تػارث شحسة األذف

 

 

 

 

 

يتع التييئة لمبيئة الرفية مغ خبلؿ تػزيع 
الصالبات في مجسػعات، ثع مغ خبلؿ 

شخح األسئمة الدابقة تتػصل السعمسة مع 
شالبتيا إلى مػضػع الجرس وكتابتو عمى 

 الدبػرة.

مغ خبلؿ السشاقذة والحػار نتعخؼ إلى أف 
دراسة الػراثة في اإلنداف صعبة دراستيا 

 اذكخييا؟ة أسباب جلع

 دور السعمسة:

وذلظ  LCDتقـػ السعمسة بتذغيل جياز 
 1لعخض فيجيػ االنفػجخافيظ 

 الخاص في الجرس السخاد شخحو

 ثع يشاقر السعمع السعمػمات الػاردة فيو.

مغ خبلؿ السشاقذة وعخض  الفيجيػ نبلحع 
 تشػع في وارثة شحسة األذف.

 ثع تقـػ السعمسة بصخح سؤاؿ

 ذف في اإلنداف؟اذكخ أنػاع شحسة األ

 دور الستعمع:

 اإلجابة عمى الدؤاؿ

تقـػ السعمسة بسداعجة الصالبات عمى 
االنغساس الكامل في الخبخات التخبػية، 

 

 

 

وضحي: دراسة الػراثة في 
اإلنداف أكثخ صعػبة مشيا 

 في الكائشات الحية؟

 

 

 

 

 اذكخؼ أنػاع شحسة األذف؟

 

 

فدخؼ شخيقة تػارث شحسة 
 األذف عشج اإلنداف؟
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تكتب الصخز الجيشية والذكمية 
 األذف لػراثة شحسة

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث تػفخ السعمسة لمصالبات الفخصة مغ 
 أجل التفاعل مع السػضػع  بذكل سمذ.

 دور السعمسة:

ذكخىا في  الػاردةوتشاقر معيغ السعمػمات 
خافيظ الستحخؾ(  حػؿ أنػاع الفيجيػ )االنفػج

 شحسة األذف،

وتفدخ شخيقة تػارث شحسة األذف، 
 وتػضيح  الصخز الذكمية و الجيشية

مغ خبلؿ كتابة الصخز الذكمية والجيشية 
 لػارثة شحسة األذف

 EE,Eeشحسة األذف حخة 

 eeوشحسة األذف السمتحسة 

 دورالصالبات:

تقـػ الصالبات بالتعاوف فيسا بيشيغ ومغ 
لى إالفيجيػ )االنفػجخافيظ الستحخؾ( خبلؿ 

استشباط  أف جيغ األذف الحخة سائج عمى 
 جيغ األذف السمتحسة

 

 

 

 

 

 

 1ورقة عسل 

 ،ذنو ممتحسةأ شحسة نجبا شفبل  أف ،ذنو حخةأكبلىسا شحسة و  ة،تدوج رجل وامخأ  قػيع الختامي:الت
 سذ وراثية؟ أفدخؼ ذلظ عمى 

ما الصخاز الجيشي  ممتحسة، أمو ذفأذف أحسج حخة مثل والجه، ولكغ شحسة أشحسة  نذاط بيتي:
 ألحسج؟  
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فخاد الشاتجة مشيع فكانت األ ،يا ممتحسةتدوج رجل شحسة األذف لجيو حخة بامخأة شحسة األذف لجي
 سذ وراثية؟أفدخؼ ذلظ عمى  ،ومشيع ممتحسة ،ييع حخةجشحسة األذف لمغ كانت 

 .السدألة إلييا تشتسي التي الػراثية الحالة تحجيج _أوالا 

............................................................................................ 

 السدألة. إلييا تشتسي التي الػراثية الحالة لرفات السسثمة الجيشات عغ بالخمػز التعبيخ _اانيا ث

............................................................................................ 

 .لألبػيغ الذكمية الصخز تحجيج _اثالثا 

............................................................................................ 

  لألبػيغ. الجيشية الصخز تحجيج_ ارابعا 

............................................................................................ 

 :األبػيغ بيغ التيجيغ إجخاء _اخامدا 

............................................................................................ 

 :الػراثي التفديخ_ اسادسا 

............................................................................................ 

 

 

 

 2ورقةعمل
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 (1) مقتصفات مغ فيجيػ االنفػجخافيظ

 

 

 

 

 

 

 لٌهاالمسألةٌةالتًتنتمًإمهارةتحدٌدالحالةالوراث

 لٌهاالمسألةتمًإالوراثٌةالتًتنعنالجٌناتالممثلةلصفاتالحالةمهارةالتعبٌربالرموز
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 مهارةتحدٌدالطرزالشكلٌةلؤلبوٌن

 لؤلبوٌنجٌنٌةمهارةتحدٌدالطرزال
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 هجٌنبٌناألبوٌنإجراءالتمهارة

 مهارةالتفسٌرالوراثً
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 وراثة صفة لػن الخير في أحج أنػاع الصيػر/ عجد الحرز: حرةالسػضػع: 

 الستصمبات األساسية 

 البشػد االختبارية األىجاؼ

 عخفي الديادة غيخ التامة ؟ تعخؼ الديادة غيخ التامة

 اذكخؼ بعس األمثمة عمى الديادة غيخ التامة؟ تحكخ أمثمة عمى الديادة غيخ التامة

 الػسائل التعميسية:

الكتاب  –الدبػرة  –1لعخض فيجيػ االنفػجخافيظ الستحخؾ  LCDجياز  – 2سل ورقة ع
 السجرسي.

 التقػيع السخحمي إجخاءات التشفيح األىجاؼ الدمػكية

لية تػراث بعس آترف 
حج أنػاع أصفات  في 

 الصيػر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتع التييئة لمبيئة الرفية مغ خبلؿ تػزيع 
ثع مغ خبلؿ شخح  الصالبات في مجسػعات،

تتػصل السعمسة مع شالبتيا سئمة الدابقة األ
 لى مػضػع الجرس وكتابتو عمى الدبػرةإ

 

 

 دور السعمسة:

وذلظ  LCDتقـػ السعمسة بتذغيل جياز 
 1لعخض فيجيػ االنفػجخافيظ 

 الخاص في الجرس السخاد شخحو

 ثع يشاقر السعمع السعمػمات الػاردة فيو.
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تكتب الصخز الذكمية 
والجيشية ألفخاد الجيل 

 األوؿ

 

 

 

 

 

 

 

عشج تداوج  تفدخ الشتائج
 فخاد الجيل األوؿأ

 

 

ومغ خبلؿ السشاقذة وعخض الفيجيػ نبلحع 
 .رير بعس أنػاع الصيػرثة افي ور  اتشػع  

 سئمة:أثع تقـػ السعمسة بصخح عجة 

لى ىحا التشػع في لػف إما الحؼ أدػ _ 1
 رير الصيػر؟

رفات في اللية تػارث بعس آصفي _ 2
 حج أنػاع الصيػر؟أ

 

 دور الصالبات:

 اإلجابة عمى األسئمة التي يصخحيا السعمع

 

 

تقـػ السعمسة بسداعجة الصالبات عمى 
حيث  مل في الخبخات التخبػية،االنغساس الكا

جل أتػفخ السعمسة لمصالبات الفخصة مغ 
 التفاعل مع السػضػع  بذكل سمذ.

 دور السعمسة:

تػجو الصالبات الى نسػذج االنفػجخافيظ 
وتشاقر معيغ الصخز الذكمية و  2الثابت 

 الجيشية الفخاد الجيل األوؿ

مغ خبلؿ كتابة الصخز الذكمية والجيشية 
ل األوؿ الشاتج مغ تداوج ذكخ اسػد الفخاد الجي

BB  نثى بيزاء أمعWW 

 

 

 

 

 

 

لية تػارث بعس آصفي 
حج  أنػاع أرفات في ال

 الصيػر؟
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تكتب الصخز الذكمية 
والجيشية ألفخاد الجيل 

 الثاني

 

 

 

 

 

 

 تكتب ندبة األفخاد الشاتجة

 

 

 

يدتذعخ  عطسة هللا 
عدوجل في خمق الكائشات 

 الحية

 

 دور الصالبات:

ومغ  ،الصالبات بالتعاوف فيسا بيشيغ تقػـ
 خبلؿ السعمػمات الػارد ذكخىا في الفيجيػ

عشج تداوج ذكخ  ما يمي:لى استشباط إ نرل
نثى بيزاء تطيخ صفة وسصية أسػد مع أ

 بيغ صفتيغ األبػيغ.

 

 

 

يػ االنفػجخافيظ الستحخؾ مغ خبلؿ عخض فيج
تدتشبط الصالبات الصخز الذكمية والجيشية  2

 عمى أفخاد الجيل الثاني

 

 

 

بعج االنتياء مغ إجخاء التيجيغ بيغ افخاد 
الشدب السئػية  إلىالجيل األوؿ نتعخؼ 

 ؤلفخاد الشاتجةل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكتبي الصخز الذكمية 
والجيشية ألفخاد الجيل 

 األوؿ ؟

 

 

 

ما  ،نثى رمادية المػف أسػد المػف مع أحج أنػاع الصيػر عشج تداوج ذكخ أ: في التقػيع الختامي
 الصخز الجيشية والذكمية ألفخاد الشاتجة؟

 .89صفحة  11: سؤاؿ نذاط بيتي
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فخاد الشاتجة المػف، ضيخت األ زرقاءداء المػف مع إناث في الججاج األنجلدي عشج تداوج ذكػر سػ 
 سذ وراثية؟أفدخؼ ذلظ عمى  ،زرؽ وأسػد المػف أ

 .السدألة إلييا تشتسي التي الػراثية الحالة تحجيج _أوالا 

............................................................................................ 

 السدألة. إلييا تشتسي التي الػراثية الحالة لرفات السسثمة الجيشات عغ بالخمػز يخالتعب _اثانيا 

............................................................................................ 

 .لألبػيغ الذكمية تحجيج الصخز _اثالثا 

............................................................................................ 

  لألبػيغ. الجيشية الصخز تحجيج_ ارابعا 

............................................................................................ 

 :التيجيغ إجخاء ا_خامدا 

............................................................................................ 

 الػراثي: التفديخ_ اسادسا 

............................................................................................ 

 

 

 1ورقةعمل



243 

 

 (2) مقتصفات مغ فيجيػ االنفػجخافيظ الستحخؾ

 

 

 

 

 

 

 

 لٌهاالمسألةدٌدالحالةالوراثٌةالتًتنتمًإمهارةتح

لٌهاتمًإالوراثٌةالتًتنعنالجٌناتالممثلةلصفاتالحالةمهارةالتعبٌربالرموز

 المسألة
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 مهارةتحدٌدالطرزالشكلٌةلؤلبوٌن

 لؤلبوٌنجٌنٌةالمهارةتحدٌدالطرز



245 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 إجراءالتهجٌنبٌناألبوٌنمهارة

 إجراءالتهجٌنبٌناألبوٌنمهارة
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 مهارةالتفسٌرالوراثً
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قل ألحداب  LSD الفخوؽ لرالح أؼ  مجسػعة مغ السجسػعات الثبلث تع استخجاـ اختباريػضح  ( 6ممحق)
 فخؽ معشػؼ 

 التجخيبية الثانية التجخيبية األولى الزابصة السجسػعة السيارات

 

 -السيارة االولى 

 تحجيج الحالة الػراثية

 *1.00714   الزابصة

   *1.16241 التجخيبية األولى

  15526.  لثانيةالتجخيبية ا

التعبيخ -السيارة الثانية 
بالخمػز عغ الجيشات 

 السسثمة لرفات الحالة

 *1.29286   الزابصة

   *91128. التجخيبية األولى

  *38158.  التجخيبية الثانية

 -السيارة الثالثة 

تحجيج الصخز الذكمية 
 لؤلبػيغ

 *1.05000   الزابصة

   *64211. التجخيبية األولى

  *40789.  التجخيبية الثانية

 -السيارة الخابعة 

تحجيج الصخز الجيشية 
 لؤلبػيغ

 *40789.   الزابصة

   *85113. التجخيبية األولى

  *61316.  التجخيبية الثانية

 -السيارة الخامدة 

إجخاء التيجيغ بيغ 
 األبػيغ

 

 

 

 *1.36429   الزابصة

   *91429. التجخيبية األولى

  *45000.  يبية الثانيةالتجخ 

 

 



248 

 

 

 

 

 

 

 التجخيبية الثانية التجخيبية األولى الزابصة السجسػعة السيارات

 

 -السيارة الدادسة 

 التفديخ الػراثي

 *1.24286   الزابصة

   *91654. التجخيبية األولى

  32632.  التجخيبية الثانية

 *7.42143   الزابصة الجرجة الكمية لبلختبار

   *5.39774 ألولىالتجخيبية ا

  *2.02368  التجخيبية الثانية



250 

 

 (كتاب تدييل ميسة باحث الساجدتيخ7ممحق رقع )
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 نساذج االنفػجخافيظ )الثابت((8ممحق )

 مغ إعجاد الباحثة التي تع تػضيفيا في تجريذ مػضػعات مغ وحجة الػراثة 
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254 
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 جخافيظ )الثابت(في العسمية التعمسية( بعس صػر تػضيف تقشية االتفػ 9ممحق رقع )
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 ( بعس صػر تػضيف تقشية االنفػجخافيظ )الستحخؾ( في العسمية التعميسية10ممحق رقع )

 

 

 

 


