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Abstract 

     Education is considered the essential element in the progress of societies so it has been the 

focus of interest for the nations which have prepared for it all the possible requirements to 

improve and develop. The preparatory education has a special interest for the nations and their 

educationalists for its role in forming the learner's personality particularly the fifth stage. This 

is because it represents the teenage that is characterized by some physiological changes which 

require the specialists to increase attention to it and decrease the intellectual pressure. 

Curriculum designers take this point into consideration to decrease the amount of the 

materials to be more suitable to the students' aspirations and their various abilities. 

Educationalists affirm that the education process is not merely a transfer of knowledge to 

learners but a process that focuses on the growth of the learner intellectually, emotionally, and 

skillfully to perfect his personality in various aspects. Hence, the basic task is to teach 

students how to think and learn, not how to memorize words and scholastic books by heart 

without comprehending and applying them in life.   

 الممخص
يعد التعميـ العنصر االساس في تطور الشعوب ورقييا لذا كاف التعميـ محط اىتماـ الشعوب واالمـ إذ وفرت لو كافة 
االمكانيات المتاحة مف أجؿ رقيو وتطوره،  واحتؿ التعميـ الثانوي اىتماـ التربويف واالمـ لما لو مف دور في بناء شخصية 

نوي كونيا تمثؿ مرحمة المراىقة تمؾ المرحمة التي تتسـ بتغيرات فسيولوجية تدفع بالمعنيف المتعمـ وخاصة مرحمة الخامس الثا
إلى االىتماـ بيا والتقميؿ مف ضغوطات الجانب المعرفي، مما يدفع بمخططي المناىج الى أخذ ىذه الظاىرة بنظر االعتبار 

مكانياتيـ الفردية. يؤكد التربويوف أف العممية والعمؿ عمى التقميؿ مف حجـ تمؾ المواد وجعميا أكثر مبلئمة لتطمعا ت الطمبة وا 
التدريسية ليس مجرد نقؿ المعرفة الى المتعمميف بؿ ىي عممية تعنى بنمو المتعمـ عقميًا ووجدانيًا ومياريًا مف أجؿ تكامؿ 

يؼ يحفظوف الكممات شخصيتو مف مختمؼ الجوانب، فالميمة االساسية ىي تعميـ الطمبة كيؼ يفكروف وكيؼ يتعمموف ال ك
 والكتب الدراسية عف ظير القمب دوف فيميا وتوظيفيا في الحياة

 الفصل االول
 مشكمة البحث:

إف االىتماـ بالعمـو االجتماعية عمومًا والجغرافية خصوصًا مف دوف االىتماـ بطرائؽ تدريسيا يشكؿ عقبة كبيرة 
في شخصيات الطمبة، فالطريقة التدريسة تعد حمقة الوصؿ بيف أماـ الطموحات التي تسعى التربية الحديثة الى تحقيقيا 

 ( 15: ص2007الطالب والمنيج، بؿ ىي المقومات االساس في نجاح عممية التعميـ والتعمـ. )جامؿ،  



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

209 

وتأسيسًا عمى ماتقدـ ولشعور الباحثة بضرورة تجريب إستراتيجية حديثة ومعرفة مدى قدرتيا عمى تبلفي جوانب 
ئؽ التدريس المستعممة حاليًا في التدريس لغرض رفع المستوى العممي لدى الطالبات، وليذا يمكف تمخيص القصور في طرا

في التحصيؿ وأستبقاء المعمومات لدى   swomمشكمة البحث باالجابة عمى السؤاؿ االتي: ماأثر أستعماؿ إستراتيجية 
 طالبات الصؼ الخامس األدبي  في مادة الجغرافية الطبيعية .

 مية البحث والحاجة اليه:اه
تعد التربية عممية أنماء شاممة تيدؼ إلى االنتقاؿ بالفرد مف واقعو الحالي مستوى عالي مف الرقي مف أجؿ 
إسيامو في بناء المجتمع وتطويره، وتزداد أىميتيا تعقيدًا نتيجة لطبيعة الحياة ودينامكيتيا المستمرة، وتعد التربية صناعة 

ومكاف عمييا يتوقؼ جودة بنيانو وبيا يحسف كيانو فأذا احسنت الصناعة حسف المصنوع، بيا يتعمـ  االنساف في كؿ زماف
االنساف االبداع في الحياة ويقوي عضده في مواجية المشكبلت في عالـ تتجاذبو الصراعات وتتراكـ فيو المعمومات وتتسارع 

 (1: ص2010ة، فيو المستحدثات في كؿ يـو جديد متحرؾ اليعرؼ الركود . )عطي
وعنيت التربية الحديثة بالمتعمـ فجعمتو مادتيا ولـ يقتصر دورىا عمى نقؿ المعرفة بؿ ىدفت ألى تعميـ االفراد كيؼ 
يفكروف وكيؼ يتعمموف، أضافة إلى تزويد المتعمميف بالخبرات والميوؿ والميارات التي تساعدىـ عمى النجاح في حياتيـ 

 ( 136: ص1987قبؿ بطريقة منيجية تستند إلى التفكير العممي السميـ . )استيتو وأخروف، العممية ومواجية مشكبلت المست
ولما كاف التعميـ وسيمة التربية في تحقيؽ أىدافيا، وىو نشاط فعاؿ يستيدؼ تربية الفرد وتنميتو ليكوف قادرًا عمى 

عر بقدرتو ومسووليتو مف التأثير فييا وتطويرىا، أف يتكيؼ، ويتفاعؿ بايجابية مع مؤثرات بيئتو الطبيعية واالجتماعية، ويش
وىذا التكيؼ يتطمب وعيًا يتمثؿ في االحاطة بجانب مف العمـو والمعارؼ، وأدراؾ العبلقات، وأستيعاب مفردات البيئة، ولعؿ 

واسعة تسمى ثبلثي العممية التعميمية المنيج والمدرس والطالب بحاجة إلى وسيمة أخرى ينساب عبرىا المنيج بخبراتو ال
طريقة التدريس التي تعد مف العوامؿ الميمة التي تساعد المدرس عمى النجاح في أداء عممو، اذ يستخدـ المدرس طريقة 

 (.35: ص2004التدريس لنقؿ المعارؼ و الميارات و المعمومات الى المتعمـ )الزغموؿ وعمي، 
ة لممتعمـ، فاذا كانت ىذه الطريقة تبلئـ الموقؼ التعميمي و وطريقة التدريس ىي االداة الناقمة لمعمـ والمعرفة والميار 

تنسجـ مع عمر الطالب وقابميتو، فاف االىداؼ المتحققة غيرىا تكوف اكثر عمقا واكثر فائدة، وترى الباحثة بانو ال توجد 
كؿ موقؼ تدريسي طريقة طريقة مثمى في التدريس او طريقة تناسب كؿ المواد الدراسية وفي كؿ المواقؼ التدريسية، انما ل

 تناسبو.
ولذلؾ فاف طريقة التدريس المتبعة تعد مف العناصر االساسية في العممية التعميمية، واف طرائؽ تدريس المواد 
االجتماعية تتمتع بأىمية كبيرة، مستمدة مف مكانة المواد االجتماعية نفسيا كونيا مواد حيوية تتصؿ بحياة الطمبة وتسيـ في 

 (.127: ص1991ئة االجتماعية وتنمييا عمى عممية سميمة . )الفنيش، عممية التنش
اف اليدؼ الرئيسي مف تدريس المواد االجتماعية ىو االسياـ في تفييـ الطمبة اف الحضارة العالمية التي يعيش في 

، ماىي اال نتيجة لجيود الشعوب، واف لكؿ شعب نصيبو في بناء ىذه الحضارة بحسب  قابميتو وكفايتو، ظميا البشر اليـو
لقد حدثت تغيرات متتالية ومازالت تحدث في محتويات المواد االجتماعية في جميع المراحؿ التعميمية لتساير التطورات التي 
يتعرض ليا المجتمع، غير اف التغيير القائـ عمى الحذؼ او اعادة الصياغة ال يعد ضمانا اكيد لنيوض تمؾ المواد 

اؼ المرغوب فييا، وانما يجب اف يشمؿ ىذا التغيير جميع االساليب والوسائؿ والتقنيات المستعممة بوظيفتيا وتحقيقيا لؤلىد
 (    10: ص1986في تدريس ىذه المواد )المقاني ورضواف، 

ومف بيف مناىج المواد االجتماعية، الجغرافية التي تعد مجاال خصبًا في تنمية الميوؿ واالتجاىات لمطمبة، وتوفير 
 (36: ص1972و العقمي في فيـ القدرات والميارات التي يحتاجيا االنساف في مواقؼ الحياة المختمفة . )رياف، فرص النم
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ونظرًا لمتوسع الحاصؿ في مجاؿ العمـو والمعارؼ االخرى نتيجة لمثورة العممية والتكنموجية، وتبعا النتشار التعميـ وتطور 
ف البد مف ايجاد استراتيجيات جديدة تتصؼ بالمرونة وتنشيط فكر الطالب مؤسساتو واختبلؼ مستوياتو وتنوع اىدافو، فكا
 (.22: ص2000ليكوف فاعبل بمجتمعو . )الحصري ويوسؼ، 

وفي السنوات االخيرة ظيرت استراتيجيات حديثة نقمت العممية التعممية مف المادة الدراسية واالعتماد عمى المدرس 
يعد في ىذه الحالة مركزًا لمفعاليات المنظمة التي تيدؼ الى تحقيؽ اىداؼ العممية  الى عممية تعميمية اىتمت بالطالب الذي
 (425: ص 2006التعميمية ومنيا التعميـ الذاتي . )ممحـ، 

وتبرز اىمية االستراتيجيات بانيا استراتيجيات يعتمدىا المتعمـ بوصفو ذاتي التنظيـ ومفكر يستطيع تقويـ نفسو 
معينة، فاف المتعمـ المنظـ ذاتيا ىو الذي يممؾ استراتيجيات ما وراء المعرفة حوؿ الذات  وتوجيو سموكو نحو اىداؼ

واستراتيجية ما وراء المعرفة حوؿ الذات، واستراتيجيات ما وراء المعرفة حوؿ طبيعة الميمة التعميمية، وألىمية ىذه 
ه االستراتيجيات، اما بصورة مباشرة )برامج تعميمية( االستراتيجيات، فقد قاـ عدد مف الباحثيف بتدريب الطمبة وتعميميـ ىذ

الى تحسف اداء الطمبة اعتقادا منيـ اف تعمـ ىذه االستراتيجيات يؤدي  وبصورة غير مباشرة )مف خبلؿ المحتوى الدراسي(
 (9: ص2004في التعمـ. )محمد، 

رفة مف خبلؿ ما تقدمو لممدرس والطالب مف ( كونيا احدى استراتيجيات ما وراء المعswomوتبرز اىمية استراتيجية سـو )
مزايا عديدة مف خبلؿ رفع مستوى التحصيؿ الدراسي والوعي بقواعد ما فوؽ المعرفية وقدرتيـ عمى استدعاء المعمومات، 
كذلؾ تدريب الطمبة عمى توظيؼ تمؾ المعمومات واالستراتيجيات قد اسيـ في تمكيف الطمبة مف ازدياد تحصيميـ الدراسي 

 (349ص  2007ليؿ الصعوبات الدراسية .)ابو جادو ونوفؿ، وتذ
( التي تركزفي تعميـ ميارات التفكيريف الناقد واالبداعي عمى حد سواء مف swomاف اىمية استراتيجية سـو )

)الياشمي التركيز في الميارات الست وىي: التساؤؿ ػ المقارنة ػ اتخاذ القرار ػ توليد االحتماالت ػ حؿ المشكبلت ػ التنبؤ.
 (142: ص2008والدليمي، 

 في المسوغات االتية: البحثاستناد الى ما تقدـ تبرز اىمية ىذا 
( في التحصيؿ واستبقاء المعمومات في swomػ تجريب االستراتيجيات الحديثة لمتثبيت مف فعاليتيا ومف استراتيجية سـو )1

 مادة الجغرافية .
)ػ عدـ وجود دراسة عراقية حسب عمـ الباح2  ( في مادة الجغرافية .swomثة تناولت استراتيجية سـو

 هدف البحث:
 ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ أثر

 ( في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة الجغرافية  .swomػ إستراتيجية سـو )1
 ػ أستبقاء المعمومات لدى طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة الجغرافية . 2

 لبحث:فرضيتا ا
( بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية المواتي يدرسف مادة 0.05ػ ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( وبيف متوسط طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف مادة الجغرافية swomالجغرافية باستعماؿ إستراتيجية سـو )
 بالطريقة التقميدية .
( بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية المواتي يدرسف مادة 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ػ ال يوجد فرؽ ذو

( وبيف متوسط درجات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف مادة الجغرافية  swomالجغرافية باستعماؿ إستراتيجية سـو )
 بالطريقة التقميدية في استبقاء المعمومات.
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 حدود البحث:
 حدود المكانية: مركز محافظة بابؿ ػ ال

ػ الحدود البشرية: عينة مف طالبات الصؼ الخامس األدبي في احدى المدارس الثانوية أو االعدادية النيارية لمبنات في 
 محافظة بابؿ يتـ اختيارىا بالسحب العشوائي .

ية المقرر تدريسو في العراؽ لمصؼ الخامس ػ الحدود العممية: الفصؿ الرابع والخامس والسادس مف كتاب الجغرافية الطبيع
 ( .2012األدبي، تأليؼ: أ.د إياد عاشور الطائي وأخروف )

 (2013ػ  2012ػ الحدود الزمنية: العاـ الدراسي )
 تعريف المصطمحات: 

 ستقـو الباحثة بتعريؼ المصطمحات  
 ـ االستراتيجية: عرفها كل من  2
نشطة وأساليب التفاعؿ االجتماعي واالكاديمي والبيئي التي يقـو بيا التبلميذ لتعمـ بانيا " مجموعة مف اال oliver ،1977ػ 

 ( 194: صoliver ،1977ما ييدؼ اليو المنيج " . )
ػ تعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا " مجموعة االجراءات التي خططتيا الباحثة مع المجموعة التجريبية في تدريس طالبات الصؼ 

 مادة الجغرافية الطبيعية لزيادة التحصيؿ الدراسي لدييف " . الخامس االدبي في 
 (: عرفها swomـ إستراتيجية سوم )3

بأنيا " مف االتجاىات الحديثة في تدريس الميارات الفوؽ المعرفية وترمي إلى تحسيف التعمـ  2008ػ الياشمي والدليمي، 
عة مف االفكار واالسئمة المنظمة التي يتبعيا المدرس وانتاجو إلعداد جيؿ واعي يفكر بطرائؽ شمولية مف خبلؿ مجمو 

 (141: ص 2008والطالب عند دراسة موضوع معيف " . )الياشمي، الدليمي، 
ػ تعرفيا الباحثة إجرائيًا: بأنيا " مجموعة الخطوات المنظمة والمترابطة عمى شكؿ ميارات التي أتبعتيا الباحثة في تدريس 

 لبات الصؼ الخامس االدبي".مادة الجغرافية الطبيعية لطا
 ـ التحصيل: عرفه كل من  4
، webestersبأنو "أنجاز أو أداء يقـو بو التمميذ بعمؿ ما مف الناحية الكمية أو النوعية". ) webesters ،1971ػ 

 (16: ص1971
في عينة البحث بعد  ػ تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو " مقدار المعمومات التي تحصؿ عمييا طالبات الصؼ الخامس األدبي

تدريسيـ مادة الجغرافية الطبيعية مقاسًا بالدرجات التي يحصموا عمييا في االختبار التحصيمي الذي أعدتو الباحثة في نياية 
 تجربة البحث"

 ـ االستبقاء: عرفه كل من 5
او االسترجاع"  بأنو "كمية المعمومات الصحيحة المتذكرة والمقاسة بإعادة التعمـ Morgan and kim ،1966ػ 
(Morgan ،1966165: ص) 

بقاءىا مخزونة لحيف الحاجة إلى أستدعاءىا مرة  ػ تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو "حفظ المعمومات والخبرات السابؽ تحصيميا وا 
 أخرى".

 ـ الجغرافية: عرفها كل من  7
اىر الطبيعية والبشرية وفيـ العمميات التي بانيا "العمـ الذي يبحث في تحديد االختبلفات المكانية لمظو  Moill ،1985ػ 

 (23: صMoill ،1985شكمت ىذه االختبلفات". )
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 الفصل الثاني 
 اوال: جوانب نظرية

 المحور االول: استراتيجيات التدريس
 ـــ مفهوم استراتيجية التدريس:

، وىذا المصطمح يستخدـ في العمـو يرجع أصؿ مصطمح استراتيجية الى المغة اليونانية وىو " استراتيجوس " يعني القائد
العسكرية بمعنى الخطة العامة التي يرسميا القائد مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ او عدة اىداؼ محددة او بمعنى فف القيادة او 
الخطة العامة لمعركة او حممة عسكرية شاممة، ويعني في ىذا المجاؿ الخطة او السياسة التي ترسـ لتحقيؽ اىداؼ تعميمية 

 (21ػ20: ص2012، . )شحاتة
ولـ يعد استخداـ االستراتيجية قاصرا عمى المياديف العسكرية وحدىا وانما امتد ليكوف قاسـ مشترؾ بيف كؿ النشاطات في 

 مياديف العمـو المختمفة، وقد اورد زيتوف 
 ( معنيف لبلستراتيجية كؿ منيما يكمؿ االخر ىما:1999)

عمى انيا فف استخداـ االمكانات والوسائؿ المتاحة بطريقة مثمى لتحقيؽ االىداؼ  المعنى االوؿ: فيو ينظر إلى االستراتيجية
المرجوة عمى افضؿ وجو ممكف بمعنى انيا طرؽ معينة لمعالجة مشكمة او مباشرة ميمة ما او اساليب عممية لتحقيؽ ىدؼ 

 معيف
ومرنة التطبيؽ يتـ خبلليا استخداـ الوسائؿ  اما المعنى الثاني: فيو ينظر الى االستراتيجية عمى انيا خطة محكمة البناء

 المتاحة بطريقة مثمى لتحقيؽ االىداؼ المرجوة 
( وبناء عمى ما سبؽ تعرؼ استراتيجية التدريس بأنيا مجموعة مف اجراءات التدريس المخططة 22:ص2011)شاىيف، 

متاح مف امكانات وبعبارة اخرى فأف سمفا والموجية لتنفيذ التدريس بغية تحقيؽ اىداؼ معينة وفؽ ما ىو متوفر او 
استراتيجية التدريس تتمثؿ في مجموعة مف االجراءات المختارة لتنفيذ الدرس والتي يخطط المدرس ألتباعيا الواحدة تمو 

 االخرى بشكؿ متسمسؿ او بترتيب معيف مستخدما 
 (255:ص2011التدريسية .)الخزاعمة، االمكانات المتاحة بما يحقؽ افضؿ مخرجات تعميمية ممكنة وبما يحقؽ االىداؼ 

 مكونات استراتيجية التدريس:
 وتتضمف الجوانب التالية:

 ػ االىداؼ التدريسية .1
 ػ التحركات التي يقـو بيا المدرس، وينظميا ليسير وفقا ليا في تدريسو . 2
 ػ االمثمة والتدريبات والمسائؿ المستخدمة في الوصوؿ الى االىداؼ .3
 مي والتنظيمي الصفي لمدرس .ػ الجو التعمي4
 (292ػ290: ص2001ػ استجابات الطمبة الناتجة عف المثيرات التي ينظميا المدرس ويخطط ليا . )زيتوف،  5

 اهمية استخدام استراتيجيات التدريس:
 يمكف تمخيص اىمية االستراتيجيات باالتي:

 . ػ اتقاف المادة التعميمية او البنية المعرفية لمحتوى المناىج 1
ػ زيادة التواصؿ في حجرة الدراسة مف المدرس والطمبة، وبيف الطبلب وبعضيـ البعض، االمر الذي يسيـ في بناء مجتمع 2

 التعمـ.
ػ تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة، كالحب  واالستطبلع، واالتجاه االيجابي نحو التعمـ والقيـ االجتماعية واالستقبللية في 3

 التعمـ.
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لجوانب الميارية لدى كؿ مف الطبلب والمدرسيف، حيث تسمح االستراتيجيات بممارسة كؿ طالب عمى حدة ليذه ػ تنمية ا4
 الميارات وأتفانو ليا . 

 ػ االندماج النشط في عممية التعمـ . 5
 (9ػ 8ػ تنفيذ المنيج الدراسي وتحقيؽ أىدافو عمى نحو صحيح . )الشربيني، ص6

 اوراء المعرفة المحور الثاني: استراتيجيات م
لـ يكتؼ عمماء النفس المعرفيوف باإلشارة الى أىمية توظيؼ اإلنساف الستراتيجياتو المعرفية بغية الفيـ والمعرفة بؿ         

نادوا أيضا بضرورة يقظتو ووعيو لما يوظفو مف استراتيجيات والتحكـ بيا وتوجيييا الوجية الصحيحة . وىذه العمميات مف 
 (.82: ص1995التوجيو عرفت باسـ استراتيجيات ما وراء المعرفة )دروزة، الوعي والضبط و 

وبذلؾ تعرؼ استراتيجيات ما وراء المعرفة عمى أنيا مجموعة مف االجراءات التي تتعمؽ بتأمؿ الطالب في عممياتو العقمية، 
 (96: ص2001وتوظيفيا في الظروؼ المناسبة، ومراجعة درجة نجاحو . )عبد السبلـ، 

تضميف استراتيجيات ما وراء المعرفة ضمف المحتوى الدراسي الذي يقدـ لمطبلب، سيعزز مف فاعمية التدرب وأف 
: 1996عمى استخداميا وبالتالي أنيا تسمح لممتعمـ بأف يحافظ عمى انضباطو ووعيو في الموقؼ التعميمي. )قطامي، 

 ( 66ص
 مفهوم ما وراء المعرفة:

بداية السبعينات ليضيؼ بعدا جديدًا في مجاؿ عمـ النفس المعرفي، ويفتح افاقا ظير مفيـو ما وراء الطبيعة في 
واسعة لمدراسات تجريبية والمناقشات النظرية في موضوع الذكاء والتفكير والذاكرة واالستيعاب وميارات التعمـ، وقد تطور 

نظرا الرتباطو بنظريات الذكاء والتعميـ  االىتماـ بيذا المفيـو في عقد الثمانينات واليزاؿ يمقى الكثير مف االىتماـ
 (194: ص2012واستراتيجيات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار.)العفوف، 

ويعني مفيـو "ما وراء المعرفة " في جوىرة "التفكير في التفكير" فيو يتضمف بعض العمميات واالفكار المعقدة 
 (189: ص2010))والتي غالبا ما تكوف مجردة((.)ابو عبلـ، 

" تعني about"تعني ما وراء، وكمنة " "meta(( يشير الى اف كممة metacognitiveتحميبل دقيقا لمصطمح )) فاف
"تعني التفكير، لذا فاف ما وراء المعرفة تعني التفكير في thinkingتعني المعرفة وكممة "cognition"   حوؿ وكممة "

موجود في الجزء االمامي مف الدماغ، ويتضمف مجموعة مف القدرات التفكير او التفكير حوؿ التفكير وىذا النوع مف التفكير 
مثؿ: التغير واالدراؾ او قمع االفكار والسموكيات والتخطيط، والتفكير لؤلماـ، والتفكير لمناقد واالبداعي والتأمؿ، والتفكير 

 (265:ص2011فيما نفكر، والقدرة عمى التفكير ما وراء المعرفة خاص بالبشر . )نوفؿ، سعيفاف، 
أف التعميـ الفعاؿ لميارات ما وراء المعرفة يبدو حاجة ممحة أكثر مف أي وقت مضى، ألف العالـ أصبح أكثر تعقيدًا 
نتيجة التحديات التي تفرضيا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في شتى مناحي الحياة، وربما كاف النجاح في مواجية ىذه 

: 2011ي بقدر ما يعتمد عمى كيفية استخداـ المعرفة وتطبيقيا. )عواد، اليداوي، التحديات ال يعتمد عمى الكـ المعرف
 (55ص

 (swomالمحور الثالث: إستراتيجية سوم )
 أصل التسمية:

( بأنيا منظومة تعميمية اطمؽ عمييا اسـ االنموذج األمثؿ الواسع أو الشامؿ لكؿ swomجاءت تسمية سـو )
 schoolاعتماد أوؿ حرؼ مف كؿ كممة مف أسـ االستراتيجية بالغة االنجميزية   ( وذلؾ بswomمدرسة، أختصر بكممة )

wide optimum model    وأسـ االستراتيجية يتكوف مف شقيفws   وىما الحرفاف االوالف مف كممةswartz  والشؽ
ب صناعة االنساف التعمـ ألنيا تقدـ برنامجًا تطويريًا يشمؿ كؿ جوان omarوىما الحرفاف االوالف مف كممة  omالثاني 

رشادات تضمف بيئة تعميمية  ( تعميمات وا  الناجح، وتنيض بجميع مف في المدرسة وتشمؿ كؿ اركانيا، فاالستراتيجية )سـو
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ناجحة، وخطة تنظيمية شاممة ألدارة جميع أجزاءىا، التي تنظـ المدرسة باسرىا، فيي شاممة بما تحويو وشاممة لكؿ أفراد 
مايميز ىذه االستراتيجية سيولة التعامؿ معيا إذ تتسـ بالوضوح، والدقة في التعامؿ، وىي تمثؿ مجموعة  المدرسة، إف ابرز

 .تدريسو التفكير الناقد واالبداعيمف االفكار واالسئمة المنظمة التي يتبعيا المدرس عند 
(http://nctt"net/lessonsarticles") 

 (:swomمهارات إستراتيجية سوم )
 تيجية سـو مف ست ميارات لمتفكير وىي: تتألؼ إسترا

 ـ مهارة التساؤل:1
تستند ىذه الميارة إلى طرح االسئمة قبؿ التعمـ وفي أثناءه وبعده، وبما يسير فيـ  الطالب وتوقفو عند العناصر 

والوعي بدرجة استيعاب  الميمة في المادة التعميمية، والتفكير في المادة العممية وربط القديـ بالجديد، والتنبؤ بأشياء جديدة،
ثارة الخياؿ . )بيموؿ،   (37:ص2004عالية وا 

 ـ مهارة المقارنة:2
تتضمف ميارة المقارنة تحديد أوجو الشبو وأوجو االختبلؼ بيف شيئيف أو اكثر، مثؿ المقارنة بيف: فكرتيف أو 

يارة المقارنة دائمًا عمى حادثتيف أو منظمتيف مؤسستيف، أو شخصيف لموصوؿ إلى ىدؼ أو قرار محدد . وتحتوي م
الخصائص التي تتشابو، والخصائص التي تختمؼ، وىي مف ميارات التكير االساسية وتيدؼ لتنظيـ المعمومات وتطوير 
المعرفة وتتطمب عممية المقارنة التعرؼ عمى وجو الشبو واالختبلؼ أثنيف أو أكثر وتفحص العبلقات بينيما والبحث عف 

تفاؽ ومعرفة ما ىو موجود بينيا ومفقود في االخر، وقد تكوف المقارنة مغمقة أو مفتوحة . نقاط االختبلؼ ونقاط اال
 ( 130:ص 2009)شواىيف، 

 ـ مهارة توليد االحتماالت:3
تتضمف ىذه الميارة استخداـ المعرفة السابقة إلضافة معمومات جديدة بطريقة بنائية: أذ يقـو المتعمـ وفؽ ىذه 

امة الصبلت بيف االفكار الجديدة المولدة واالفكار السابقة مف خبلؿ أيجاد بناء متماسؾ مف االفكار الميارة بالعمؿ عمى إق
يربط بيف المعمومات المولدة، واالبنية المعرفية السابقة لدى المتعمـ . ومف المتوقع وفؽ ىذه الميارة اف تولد المعمومات 

 ( 99:ص 2007بقالب جديد عما ألفو الفرد . )أبو جادو، نوفؿ، 
 ـ مهارة التنبؤ:4

ىي تمؾ الميارة التي تستخدـ مف جانب شخص ما يفكر فيما سيحدث في المستقبؿ . وبالنسبة لمطمبة فيي تمثؿ 
 ( 561:ص2011التفكير فيما سيجري في المستقبؿ . )سعادة، 

أف ثمة افتراض مفاده أف عممية وىي توقع حدوث ما في المستقبؿ، بناًء عمى ما يتوافر مف معمومات تقود اليو، معنى ذلؾ 
 (166:ص 2011جمع المعمومات تعد خطوة اساسية وسابقة لمتنبؤ . )نوفؿ، سعيفاف، 

 ـ مهارة حل المشكالت:5
ىي تمؾ الميارة التي تستخدـ لتحميؿ ووضع استراتيجيات تيدؼ إلى حؿ سؤاؿ صعب أو موقؼ معقد أو مشكمة 

ما تعريفيا بالنسبة لمطمبة فيي عبارة عف أيجاد حؿ لمشكمة ما أو قضية معينة تعيؽ التقدـ في جانب مف جوانب الحياة، أ
 (469:ص 2011أو معضمة محددة أو مسألة مطروحة . )سعادة، 

 ـ مهارة أتخاذ القرار: 6
إف أتخاذ القرار ىي عممية عقبلنية رشيدة، تتبمور في ثبلث عمميات فرعية، وىي البحث والمفاضمة والمقارنة بيف 

ائؿ واختيار أفضؿ ىذه البدائؿ، ويرى البعض االخر أف " القرار عممية ذىنية عقمية بالدرجة االولى "، تتطمب قدرًا مف البد
التصور والمبادءة واالبداع ودرجة كبيرة مف المنطقية والبعد عف التحيز أو التعصب أو الرأي الشخصي، وحتى اختيار 
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بأقؿ كمفة ممكنة، ويوصؼ القرار في تمؾ الحالة بأنو قرار رشيد . بدائؿ خاصة تحقؽ اليدؼ في أقصر وقت ممكف و 
 ( 218ػ  217:ص 2009)خمؼ، الزىراني، 

  دراسات سابقة
 (2011ـ دراسة المرسومي )

 swomأجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد )كمية التربية  أبف الرشد(،  وكانت ترمي إلى معرفة )أثر استراتيجية  
( 37( طالبة بواقع )72ب نصوص عند طالبات الصؼ الخامس االدبي( تألؼ مجتمع الدراسة مف )في تحصيؿ مادة االد

( طالبة في المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة 35في المجموعة التجريبية التي تدرس وفؽ إستراتيجية سـو  و )
الزمني محسوب باألشير، اختبار القدرة المغوية، االعتيادية، وكافأت الباحثة بيف مجموعتي البحث بالمتغيرات االتية )العمر 

التحصيؿ الدراسي لؤلبويف، درجات مادة المغة العربية لمعاـ السابؽ، ودرجات اختبار المعرفة السابقة( اتبعت الباحثة 
اءىـ التصميـ التجريبي ذو الضبط الجزئي تصميمًا لمبحث، أعدت الخطط التدريسية ليا وعرضتيا عمى الخبراء لمعرفة أر 

، والمجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية، وَدرست  في صبلحيتيا، وَدرست المجموعة التجريبية باستعماؿ إستراتيجية سـو
( 20( أسبوعًا، وأعد الباحثة اختبارًا تحصيميًا بعديًا مؤلؼ مف )15الباحثة بنفسيا الطالبات في مدة التجربة التي أستمرت )

( فقرات مف نوع االسئمة المقالية، موزعة بيف 10( فقرة و )10سئمة االختيار مف متعدد )فقرة تمثمت في نوعيف مف اال
المستويات الستة مف تصنيؼ بمـو )تذكر، فيـ، تطبيؽ، تحميؿ، تركيب، تقويـ(، وتحقؽ مف صدقو وثباتو وأجراء التحميبلت 

الخاطئة(، واعتمدت الباحثة الوسائؿ االحصائية االتية:  االحصائية لفقراتو )معامؿ الصعوبة، والقوة التمييزية، فعالية البدائؿ
االختبار التأئي لعينتيف مترابطتيف، ولعينتيف مستقمتيف، ومربع كاي، ومعامؿ ارتباط بيرسف، وبعد تصحيح االجابات 

ابطة في متغير ومعالجة البيانات إحصائيًا أظيرت النتائج وجود فرؽ ذو الداللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والض
 (2011التحصيؿ الدراسي في مادة االدب والنصوص لصالح المجموعة التجريبية. )المرسومي، 

 
 الفصل الثالث

 إجراءات البحث
جراءاتو مف حيث منيج البحث المتبع، واختبار التصميـ التجريبي  يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا إلجراءات البحث وا 

ؤ المجموعات، وضبط المتغيرات الداخمية، وتحديد المادة العممية، وصياغة المناسب، ومجتمع البحث وعينتو، وتكاف
االىداؼ السموكية، واعداد الخطط التعميمية، واعداد أداة البحث، وتطبيؽ التجربة، واختيار الوسائؿ اإلحصائية المناسبة 

 لمعالجة البيانات، وكما يمي:
 أوال: منهج البحث:

لتحقيؽ ىدفي بحثيا، ألنو منيج مبلئـ إلجراءات البحث والتوصؿ الى النتائج، ويقوـ اتبعت الباحثة المنيج التجريبي 
ىذا المنيج عمى اساس اجراء تغير معتمد بشروط معينة في العوامؿ التي يمكف اف تؤثر في الظاىرة موضوع الدراسة، 

والنتائج، فيو منيج يقـو عمى التجربة ومبلحظة أثار ىذا التغير وتفسيرىا والوصوؿ الى العبلقات الموجودة بيف االسباب 
 (  2010:175والمبلحظة .)عطية، 

  ((Experimental Design) -التصميم التجريبي: ثانيًا:ثانيًا:
يتطمب درجة عالية مف الكفاية والميارة، ألنو يتوجب فيو حصر جميع العوامؿ والمتغيرات ذات يتطمب درجة عالية مف الكفاية والميارة، ألنو يتوجب فيو حصر جميع العوامؿ والمتغيرات ذات   التجريبيالتصميـ التصميـ   

نوع التصميـ عمى طبيعة المشكمة، وظروؼ العينة، وزماف اجراء التجربة نوع التصميـ عمى طبيعة المشكمة، وظروؼ العينة، وزماف اجراء التجربة   العبلقة بالظاىرة المدروسة ويتوقؼ تحديدالعبلقة بالظاىرة المدروسة ويتوقؼ تحديد
  ((5252: : 20042004ومكانيا، وتجييز واضح لوسائؿ قياس النتائج واختبار صدقيا. )عمياف، غنيـ، ومكانيا، وتجييز واضح لوسائؿ قياس النتائج واختبار صدقيا. )عمياف، غنيـ، 
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  (  التصميم التجريبي(  التصميم التجريبي11جدول )جدول )
 نوع االختبار المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة
 اختبار بعدي التحصيؿ + االستبقاء swomإستراتيجية سـو   التجريبية
 اختبار بعدي التحصيؿ الطريقة االعتيادية الضابطة

 -ثالثًا: مجتمع البحث وعينته:    
تألؼ مجتمع البحث الحالي مف طبلب الصؼ الخامس االدبي في المدارس االعدادية والثانوية  مجتمع البحث: –أ       

 ـ( 2013_  2012اسي )لمبنات التابعة لمحافظة بابؿ لمعاـ الدر 
العينة ىي مجموعة جزيئية مف المجتمع االصمي لمبحث يتـ اختيارىا بطريقة عممية منظمة مف جميع  ب _ عينة البحث:

عناصر ومفردات المجتمع وبنسبة معينة بحسب طبيعة البحث وحجـ المجتمع االصمي، بحيث تحمؿ نفس الصفات أو 
 (126، 2011داؼ البحث . )الجبوري، الخصائص المشتركة وتعمؿ عمى تحقيؽ أى
 لذلؾ تنقسـ عينة البحث الحالي الى ما يأتي:

 اختارت الباحثة اعدادية الزرقاء لمبنات بطريقة عشوائية )*( ألجراء بحثيا فييا .: أػ عينة المدارس
(، وكانت 1بية بابؿ ممحؽ )زارت الباحثة اعدادية الزرقاء لمبنات بموجب الكتاب الصادر مف مديرية تر : ب ػ عينة الطالبات

تحوي شعبتيف لمصؼ الخامس االدبي، وىي )أ، ب( وبطريقة السحب العشوائي، اختيرت شعبة )أ( لتمثؿ المجموعة 
، وشعبة )ب( المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية، أف عدد swomالتجريبية التي تدرس باستعماؿ استراتيجية 

( طالبة لممجموعة الضابطة، وبعد اف 31( طالبة لممجموعة التجريبية، و)30(، بواقع )61طالبات عينة البحث بمغ )
( طالبات اصبح المجموع النيائي لمطالبات 7استبعدت الباحثة الطالبات الراسبات مف مجموعة البحث البالغ عددىف )

. أما سبب بة لممجموعة الضابطة( طال27( طالبة لممجموعة التجريبية، و )27( طالبة، بواقع )54)عينة البحث( )
دّرس في أثناء التجربة، وقد  استبعاد الطالبات الراسبات فيو امتبلكيفَّ خبرة سابقة في الموضوعات التي سُت

 تؤثر في المتغير التابع )تحصيؿ مادة الجغرافية الطبيعية(، وفي دقة النتائج، وقد أستبعدف إحصائيًا فقط .
: تكا  :فؤ مجموعتي البحثثالثًا
الباحثة قبؿ الشروع بالتدريس الفعمّي عمى تكافؤ طالبات مجموعتي البحث إحصائيًا في  حرصت  

 بعض المتغيرات التي ترى أنيا قد تؤثر في سبلمة التجربة ودقة نتائجيا 
 ومف ىذه المتغيرات:

 ـ أختبار الذكاء:ـ1 
عة ألنو مقنف عمى البيئة العراقية . )الجنابي، ( لمذكاء ذي المصفوفات المتتابRavenاعتمدت الباحثة اختبار رافف )

(، قد أعدت الباحثة استمارة خاصة لئلجابة عف المصفوفات، وزعت عمى طالبات مجموعتي البحث )التجريبية 85: 2010
والضابطة(، وتألفت مف ستيف سؤااًل استغرقت ستيف دقيقة لئلجابة عنيا، وصححت بواقع درجة واحدة لكؿ السؤاؿ، بحسب 

( درجة، في حيف بمغ المتوسط 31.481وسط درجات الذكاء لممجموعتيف فبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )مت
( T-test) ( وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف 2( درجة، ممحؽ )30.222الحسابي لممجموعة الضابطة )

(، إذ كانت 0.05رؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )لمعرفة داللة الفرؽ بيف المجموعتيف ظير أنو ليس ىناؾ ف
(، وىذا يدؿ 52( وبدرجة حرية )2.021( وىي أصغر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )0.499القيمة التائية المحسوبة )

 عمى أف مجموعتي البحث متكافئتاف في ىذا المتغير .
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 واحدة منيا فكانت إعدادية الزرقاء لمبنات  )*( كتبت الباحثة أسماء المدارس ووضعتيا في كيس ثـ سحبت
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 -:ـ العمر الزمني محسوبا بالشهور2
( شيرا، وبمغ متوسط أعمار طالبات المجموعة 211.777بمغ متوسط أعمار طالبات المجموعة التجريبية )    
يف لمعرفة داللة الفروؽ ( لعينتيف مستقمتt-test(، وعند استعماؿ االختبار التائي )3( شيرا. ممحؽ)211.185الضابطة )

(، 0.007(، إذ كانت القيمة التائيػة المحسوبة )05..0اإلحصائية، اتضح أف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى)
(. وىذا يدؿ عمى أف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 52(، وبدرجة حرية )2.021أصغر مف القيمة التائية الجدولية)

 العمر الزمني . متكافئتاف إحصائيا في
  -ـ التحصيل الدراسي لآلباء: 3

يظير أف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة متكافئتاف إحصائيا في تكرارات التحصيؿ الدراسي لآلباء، إذ  
( الجدولية 2(، اصغر مف قيمة )كا0.712( المحسوبة )2مربع كاي، أف قيمة )كا باستعماؿأظيرت نتائج البيانات 

 (.3(، وبدرجة حرية )05..0ستوى داللة )(، عند م7.815)
 التحصيل الدراسي لؤلمهات:  --44

البحث التجريبية والضابطة متكافئتاف إحصائيا في تكرارات التحصيؿ الدراسي لؤلميات  مجموعتيأف     
( 2( اصغر مف قيمة )كا0.702( المحسوبة )2(، إذ أظيرت نتائج البيانات باستعماؿ مربع كاي، أف قيمة )كا5ممحؽ)

 (.4(، وبدرجة حرية )05..0( عند مستوى داللة )49..9الجدولية )
  م( 2013/ 2012درجات الطالبات في مادة الجغرافية في امتحان نصف السنة لمعام الدراسي )  --55

( درجة، في حيف بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة 67.18درجات طالبات المجموعة التجريبية ) متوسطبمغ    
( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية، اتضح أّف T-test( درجة، وعند استعماؿ االختبار التائي )63.51الضابطة )

( أصغر مف القيمة التائية الجدولية 0.950(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )0.05الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى )
يدّل على أّن مجموعتي البحث التجريبية والضابطة متكافئتان إحصائياً في درجات اختبار وهذا ( . 52(، وبدرجة حرية )2.021)

 م .2012/2013مادة الجغرافية لنصف السنة للعام الدراسي 
 ضبط المتغيرات الدخيمة:  --خامسًا:خامسًا:

العناصر الميمة العوامؿ جميعًا وتحديدىا، ماعدا العامؿ الذي يراد معرفة أثره، والضبط مف  تثبيتيقصد بالضبط   
نجاح تجاربيـ وبيا يكسب الباحثوف ثقة عالية بدراساتيـ وتؤدي إلى نتائج ذات قيمة  في سيطرة الباحثيف عمى عمميـ وا 

تؤثر في المتغير التابع عممية، لذا ينبغي عمى الباحثيف أف يتعرفوا المتغيرات والعوامؿ )غير المتغير المستقؿ( التي 
 (159ػػػ158: ص2001. )رؤوؼ، وتثبيتيا
الباحثة قدر االمكاف تفادي أثر عدد مف المتغيرات الدخيمة في سير التجربة، ومف ثـ في نتائجيا، وفيما  حاولتوقد  

 يأتي إجراءات ضبط ىذه المتغيرات .
 . ظروف التجربة والحوادث المصاحبة: 1

ذا أثر في المتغير التابع، وذلؾ  يحدث أحيانًا أف يتعرض أفراد التجربة لحادث داخؿ التجربة أو خارجيا يكوف
بجانب االثر الناجـ عف تعرضو لممتغير المستقؿ، واصبح مف المتعذر تحديد أثر االخير فيما طرأ مف نتائج وكؿ ىذا 

(  يقصد بالحوادث 95: ص1989مايشوه تأثير المتغير المستقؿ أو يؤدي الى المبالغة في قيمتو . )الزوبعي، الغناـ، 
دث الطبيعية التي يمكف حدوثيا في أثناء التجربة)العطؿ الرسمية وغير الرسمية،  انقطاع التيار الكيربائي،  المصاحبة الحوا

التفجيرات،  والحوادث،  اأُلخر كالحروب واالضطرابات وغيرىا مما يعرقؿ سير التجربة(، ولـ تتعرض التجربة في ىذا 
 في المتغير التابع بجانب اثر المتغير المستقؿ .البحث إلى أي ظرؼ طارئ أو حادث يعرقؿ سيرىا، ويؤثر 

. االندثار التجريبّي: يقصد باالندثار التجريبي األثر الناجـ مف ترؾ عدد مف الطالبات )عينة البحث(، أو انقطاعيفِّ في 2
ت سواء (، ولـ يتعرض البحث ليذه الحاال479، ص2007أثناء التجربة، مّما يؤثر في النتائج )عبد الرحمف و زنكنة:
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أكانت تسربًا أـ انقطاعًا، أـ تركًا باستثناء حاالت الغيابات الفردية التي تعرضت ليا مجموعتا البحث، وبنسبة ضئيمة جدًا، 
 ومتساوية تقريبًا في المجموعتيف .

مى يشمؿ ىذا العامؿ كؿ التغيرات البيولوجية أو النفسية أو العقمية التي تطرأ ع: .العمميات المتعمقة بالنضج3
الفرد الذي يخضع لممعالجة أثناء تنفيذ الدراسة أو البحث، مما يؤثر عمى دقة النتائج، حيث أف النتائج التي 

لى ىذا العامؿ، ومف ىذه المتغيرات زيادة  العمر، تنتج عف الدراسة يمكف أف تعزى إلى المتغير المستقؿ وا 
( ولـ يكف ليذه العمميات أثر في 176: ص2011أو التعب، وتقمص االىتماـ. )عباس، وأخروف،  والجوع

، 9/5/2013، وانتيت في يوـ الخميس الموافؽ 20/2/2013البحث، أذ بدأت التجربة يوـ االربعاء الموافؽ 
واذا حدث نمو في الجانبيف النفسي والبيولوجي فإف ىذا النمو تتساوى فيو طالبات المجموعتيف التجريبية 

  والضابطة.
تفادي أثر ىذا المتغير مف طريؽ  -قدر المستطاع  –حاولت الباحثة  لمجموعتيف:. الفروؽ في اختيار ا4

إجراء التكافؤ اإلحصائّي بيف طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في خمسة متغيرات، يمكف أف 
 يكوف لتداخميا مع المتغير المستقؿ أثر في المتغير التابع 

ة موّحدة لقياس التحصيؿ واستبقاء المعمومات في مادة الجغرافية عند . أداة القياس: استعممت الباحثة أدا5
طالبات مجموعتي البحث، إذ أعّدت اختبارًا تحصيميًا لتطبيقو عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في 

 نياية التجربة.
  . أثر اإلجراءات التجريبية:6

مع إدارة المدرسة عمى عدـ إخبار الطالبات  حرصت الباحثة عمى سرية البحث باالتفاؽ أ. سرية البحث:
ا قد يؤثر في سبلمة التجربة  بطبيعة البحث وىدفو، كي ال يتغير نشاطيّف أو تعامميّف مع التجربة، مّم

 ونتائجيا.
 ب. الوسائل التعميمية:  

تية والموضوعات كانت الوسائؿ التعميمية لممجموعتيف التجريبية والضابطة متشابية مثؿ السبورة واالقبلـ الزي 
 المقرر تدريسيا .
 : د. إجراء التجربة

فيما يتعمؽ باحتماؿ تداخؿ تأثير ىذا العامؿ في نتائج التجربة، فقد درَّست الباحثة طالبات مجموعتي البحث التجريبية      
لموضوعية، ألّف إفراد والضابطة بنفسيا لتبلفي أثر ىذا المتغير، وىذا يضفي عمى نتائج التجربة درجة مف درجات الدقة وا

مدرسة لكؿ مجموعة يجعؿ مف الصعب رّد النتائج إلى المتغير المستقؿ،  وقد ُيعزى إلى تمكف أحدى المدرسات مف المادة 
 أكثر مف األخر أو إلى صفاتيا الشخصية مثؿ نشاطيا أو رغبتيا في تدريس المادة أو إلى غير ذلؾ مف العوامؿ.

 هـ. توزيع الدروس: 
طت الباحثة ىذا العامؿ عف طريؽ التوزيع المتساوي لمدروس بيف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة،  ضب      

وبالتعاوف مع إدارة المدرسة، عمى تنظيـ الجدوؿ األسبوعي لمادة الجغرافية إلعطاء فرص متكافئة مف الوقت لممجموعتيف 
 .بالتناوب وكانت الحصص موزعة عمى ستة حصص  في األسبوع 
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: متطمبات البحث:  سادساً 
 مف متطمبات ىذا البحث توافر االتي:

 ـ تحديد المادة العممية 1
حددت الباحثة المادة العممية بعدد مف موضوعات كتاب الجغرافية المقرر تدريسو مف وزارة التربية لطمبة       

. فكانت تتضمف الفصؿ الرابع والخامس والسادس مف  2013 – 2012صؼ الخامس األدبّي لمعاـ الدراسّي ال
 كتاب الجغرافية الطبيعية .

 ـ  صياغة األهداف السموكية 2
( ىدفًا سموكيًا اعتمادًا عمى االىداؼ العامة ومحتوى موضوعات الجغرافية التي ستدرس في 125وقد صاغت الباحثة )

، موزعة عمى المستويات الستو مف تصنيؼ بمـو )المعرفة، الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، التقويـ(، بغية التثبت التجربة
مف صبلحيتيا واستيفائيا لمحتوى المادة الدراسية عرضتيا الباحثة عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في تدريس 

 والنفسية . الجغرافية وطرائؽ تدريسيا، وفي العمـو التربوية
%( مف 80وبعد تحميؿ اراء الخبراء عدلت بعض االىداؼ مف حيث صياغتيا في ضوء المبلحظات، وحصؿ عمى أتفاؽ )

اراء الخبراء فيما يتصؿ بوضوح الصياغة ومدى تغطيتيا لممحتوى الدراسي الذي تشممو وصحة تصنيفيا، وبذلؾ بقيت 
 (.125االىداؼ السموكية )

 ريسية ـ أعداد الخطط التد3 
عّد واحدًا مف متطمبات التدريس الناجح، فقد أعّدت الباحثة خططًا تدريسية  إف إعداد الخطط التدريسية ُي
لتدريس مادة الجغرافية لطالبات مجموعتي البحث عمى وفؽ استراتيجية سوـ فيما يخصُّ طالبات المجموعة 

مجموعة الضابطة، وقد عرضت الباحثة جميع التجريبية، وعمى وفؽ الطريقة التقميدية فيما يخصُّ طالبات ال
ىذه الخطط عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في الجغرافية وطرائؽ تدريسيا، الستطبلع آرائيـ 

 ومبلحظاتيـ ومقترحاتيـ لتحسيف صياغة تمؾ الخطط، وجعميا سميمة تضمف نجاح التجربة . 
: أداة البحث:  -سابعًا

ر واحد لقياس )التحصيؿ واستبقاء المعمومات( في مادة الجغرافية، وقد بنت الباحثة ويتطمب تحقيؽ البحث بناء اختبا
 أداة بحثيا عمى النحو االتي: ػ 

يرمي االختبار إلى قياس أثر إستراتيجية سـو في التحصيؿ واستبقاء المعمومات لدى  ـ تحديد الهدف من االختبار: 1
 الطبيعية .  طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة الجغرافية

 ـ أبعاد االختبار:  2
( لممجاؿ المعرفي)المعرفة،  والفيـ، Bloomُحددت أبعاد االختبار التحصيمي بالمستويات الستة مف تصنيؼ بمـو )   

 .والتطبيؽ، والتحميؿ،  والتركيب،  والتقويـ( لمناسبتيا البحث وموضوعات التجربة وطبيعة المادة الدراسية
 صفات: ـ أعداد جدول موا 3
شمؿ جدوؿ المواصفات، الذي أعدتو الباحثة موضوعات الجغرافية الطبيعية المقرر تدريسيا لطالبات الصؼ الخامس  

( Bloomاألدبي لمفصوؿ )الرابع والخامس والسادس(، واألىداؼ السموكية لممستويات الستة مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ )
يب، التقويـ(، وقد ُحسبت أوزاف محتوى الموضوعات عمى ضوء عدد الصفحات )المعرفة، الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، الترك

 التي يتضمنيا كؿ فصؿ .
وحسبت الباحثة عدد الفقرات في كؿ مستوى مف المستويات الستة لؤلىداؼ السموكية مف مجموع فقرات االختبار       

ضوعات واألىمية النسبية لمستوى األىداؼ السموكية ( فقرة عمى ضوء العدد الكمي ليا واألىمية النسبية لمحتوى المو 50بػ)
 في جدوؿ المواصفات .
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   ـ صياغة فقرات االختبار:4
( )معرفة، فيـ، تطبيؽ(مف نوع Bloomكانت صياغة فقرات االختبار التي تقيس المستويات االولى مف تصنيؼ بمـو )

)لقياس ىذه المستويات الثبلثة( أف تستعمؿ  االختبارات الموضوعية وىي )االختيار مف متعدد( وقد فضمت الباحثة
االختبارات الموضوعية وقد اختير ىذا النوع مف األسئمة الموضوعية ألنيا تمتاز بالشمولية والموضوعية، أما الفقرات التي 

نت ( )التحميؿ، التركيب، التقويـ( فقد كاBloomتقيس المستويات الثبلثة االخرى في المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو )
 صياغتيا بفقرات اختبارية مقالية ذات االجابة القصيرة .

 :Test Validity. صدق االختبار 5
يشير كثير مف المتخصصيف والميتميف بالقياس النفسي والتربوي إلى وجود طرائؽ متعددة الستخراج الصدؽ، 

 ع الصدؽ االتية:ولغرض التحقؽ مف توفر ىذه الخاصية في االختبار التحصيمي استعممت الباحثة أنوا
عرض االختبار بصورة أولية عمى لجنة مف الخبراء أو المتخصصيف ألبداء آرائيـ بصبلحية  الصدق الظاهري: -1

%( أو أكثر، 80فقرات االختبار، وعدلت بعضيا في ضوء آرائيـ وتـ االبقاء عمى الفقرات التي حصمت عمى نسبة )
 . واعتمادًا عمى ذلؾ فقد عدلت عدد مف الفقرات 

تـ التثبت مف ذلؾ مف خبلؿ إعداد جدوؿ المواصفات لضماف تمثيؿ الفقرات لمحتوى  صدق المحتوى: -2
عدُّ االختبار صادقًا مف حيث المحتوى .  المادة الدراسية واألىداؼ السموكية، وعميو ُي

نة البحث طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطبلعية ممثمة لعي التطبيق االستطالعّي لالختبار: -6
، إذ اختارتيا الباحثة مف مجتمع البحث نفسو، وليا مواصفات عينة البحث نفسيا، وتألفت مف  األساسية تقريبًا

( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األدبي في إعدادية )طميطمة( اختيرت بنحٍو قصدي مف المدارس 100)
بعد  2013/  4/  23في يوـ الثبلثاء الموافؽ  التابعة لمركز محافظة بابؿ،  وتـ تطبيؽ االختبار عمى العينة

أف تأكدت الباحثة إكماليف موضوعات مادة الجغرافية الطبيعية المقرر تدريسيا في التجربة جميعيا، إذ اتفقت 
الباحثة مع مدرسة المادة في المدرسة المذكورة آنفًا عمى إنياء تدريس الموضوعات في ىذا الوقت، وتالؼ 

وبعد تطبيؽ االختبار اتضح أف الوقت الذي استغرؽ في اإلجابة عف فقرات االختبار .  فقرة( 50االختبار مف )
ف أف الزمف المناسب إلتماـ اإلجابة ىو  80ػ  60جميعيا كاف بيف ) ( دقيقة، بعد حساب متوسط الوقت تبّي

ميا مف اإلجابات %( الع27( دقيقة )*( وبعد تصحيح اإلجابات رتبت الدرجات تنازليًا ثـ أخذت نسبة )70)
 %( الدنيا مف اإلجابات وقد استخرجت  درجة صعوبة الفقرات وقوتيا التمييزية عمى وفؽ ما يأتي:27و)

 مستوى صعوبة الفقرات: -1
( ، وىذا يعني االختبارًا جيدًا يعد جيدًا، أذا 0.72( و)0.52حسبت الباحثة صعوبة كؿ فقرة ووجدت أنيا تتراوح بيف ) 

%( كانت قدرتو عمى التميز  0.65%( وكمما أقترب مستوى الصعوبة مف )80% ػ 20فقراتو بيف )تراوحت نسبة صعوبة 
 .بيف االفراد أكثر

  قوة تمييز الفقرات: -2
(، أبقت الباحثة عمى 56..0( و)30..0حسبت الباحثة القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وجدىا تنحصر بيف) 

 و تعديؿ، إذ تبيف أف جميع فقرات االختبار تمتاز بالقدرة عمى التمييز بيف طالبات العينة .الفقرات جميعيا مف دوف حذؼ أ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دقيقة  )البكري،  70=  2/  140=    2( / 80+ 60= ) 2سرع طالبة + زمف أبطأ طالبة / )*( زمف االختبار= زمف أ

 ( 56: ص1999
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 ـ ثبات االختبار3
 وبعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية استخرجت الباحثة معامؿ الثبات بطريقتيف ىما:  
ابات العينة االستطبلعية، إلى نصفيف، أحدىما يضـ قسمت الباحثة فقرات االختبار لئلج ػ طريقة التجزئة النصفية: 1

درجات الفقرات الفردية، وضـ اآلخر درجات الفقرات الزوجية، وباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف، كاف حساب معامؿ 
(، ولما كاف الثبات عمى أساس نصؼ االختبار، صححتو الباحثة 0.73الثبات لنصؼ فقرات االختبار الموضوعية )

ػ 20022( وىو معامؿ مرتفع كما يراه المتخصصوف في التربية. )عودة، 0.84براوف فبمغ ) -برماف بمعامؿ سي
 (226ص

ػ معادلة كرونباخ ػػػػػػػ الفا: استخدمت الباحثة ىذه المعادلة الستخراج معامؿ الثبات لؤلسئمة المقالية أما سبب اختيارىا ىو  2
يا درجة االجابة أما صحيحة كاممة فتأخذ )درجتاف( أو ناقصة فتأخذ أمكانية تطبيقيا في االختبارات التي تكوف في

 ( وىو معامؿ ارتباط جيد . 94، 0)درجة واحدة( أو خطأ فتأخذ )صفر(، أذ بمغ معامؿ ثبات االختبار لؤلسئمة المقالية )
خذ باراء الخبراء : لتصحيح فقرات االختبار المقالية، أعدت الباحثة معيارًا لمتصحيح بعد االـ ثبات التصحيح5

والمتخصصيف في طرائؽ تدريس والقياس والتقويـ، واعتمدت الباحثة في التصحيح عمى وفؽ ىذا المعيار،  فكانت 
الدرجة الكمية، )درجتاف( لكؿ فقرة مقالية، توزعت عمى النحو االتي )درجتاف( اذا كانت االجابة تامة، و)درجة واحدة( 

انت االجابة خاطئة . ولتثبيت مف التصحيح عمى وفؽ المعيار المستعمؿ في اذا االجابة ناقصة، و)صفر( اذا ك
تصحيح فقرات االختبار المقالي ذي االجابة القصيرة الذي أعدتو الباحثة، صححت إجابات طالبات العينة االستطبلعية 

 اف مف االتفاؽ ىما:( طالبًا، ولمتثبيت مف التصحيح، ىنالؾ نوع54في المجموعة العميا والدنيا البالغ عددىف )
ويعرؼ بثبات التصحيح،  ويتـ بتكميؼ المصحح الواحد بتصحيح االختبار مرتيف، ومف ثـ أ ـ االتفاق بين التصحيحين: 

 يتـ تقدير درجة االرتباط بيف الدرجات في المرتيف.
ية التصحيح، بأف  ويعرؼ بثبات المصححيف، أي عندما يطمب مف مصححيف أف يقوما بعمم ب ـاالتفاق بين المصححين:

يصحح كؿ واحد االختبار ثـ يصححو زميمو بنحٍو مستقؿ،  ومف ثـ تحسب درجة االرتباط بيف مجموعتي الدرجات 
( وعمدت الباحثة الى استخداـ أحد النوعيف، وىو االتفاؽ بيف المصححيف، لذا استعماؿ 254ػػػ 253: ص2004)النبياف، 

 ( وىو معامؿ ثبات جيد جدًا .0.97رسة أخرى، فكاف معامؿ ثبات التصحيح )معامؿ ارتباط بييرسوف بيف الباحثة ومد
 الصيغة النهائية لالختبار

( فقرة  40( فقرة اختبارية )50بعد انتياء اإلجراءات اإلحصائية لبلختبار التحصيمي أصبح االختبار متكونًا مف )
ؾ أصبح االختبار التحصيمي صالحًا لبلستخداـ في قياس ( مف نوع االسئمة المقالية، وبذل10مف نوع االختيار مف متعدد و)

 تحصيؿ طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في مادة الجغرافية الطبيعية .
 اتبع الباحثة في أثناء تطبيؽ التجربة ما يأتي:

، 19/2/2013الموافؽ  ػ باشرت الباحثة بتطبيؽ التجربة عمى طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة يـو الثبلثاء1 
، وضحت الباحثة في 25/4/2013بتدريس ستة حصص أسبوعيًا لكؿ مجموعة، واستمر التدريس إلى يـو االحد الموافؽ 

بداية التجربة وقبؿ البدء بالتدريس الفعمي لطالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة كيفية التعامؿ مع طريقة التدريس 
 بالنسبة إلى كؿ مجموعة.

 ػ دّرست الباحثة مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بنفسيا عمى وفؽ الخطط التدريسية التي أعّدتيا. 2
ػ طبقت الباحثة االختبار التحصيمي عمى طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في وقت واحد يـو االحد الموافؽ 3

 .( صباحًا، لغرض قياس التحصيؿ00..10ـ، الساعة )28/4/2013
ػ أعادت الباحثة تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة يـو الخميس الموافؽ 4 

 ( صباحًا، لغرض قياس استبقاء المعمومات .00..10ـ، الساعة )16/5/2013



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

222 

  --تاسعًا: الوسائل اإلحصائية:تاسعًا: الوسائل اإلحصائية:
  ل نتيجة البحث ومنها:استعممت الباحثة الوسائل االحصائية في إجراءات بحثها وتحمي

 2س – 1س                                              
                                                                                         

 1+         1          (  2ف -1) 2 2( + ع1ف -1) 1 2ت =      ع
 2ف      1ف                               2 - 2+ ف 1ف              

 
 = الوسط الحسابّي لممجموعة العميا . 1س
 =  الوسط الحسابّي لممجموعة الدنيا .  2س
 = عدد طالبات المجموعة العميا . 1ف
 = عدد طالبات المجموعة الدنيا . 2ف
 = تبايف المجموعة العميا . 1ع
 ( 260: 1977)البياتي،                        = تبايف المجموعة الدنيا . 2ع

 الفصل الرابع
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتيجتيف المتيف توصمت إلييما الباحثة، وتفسيرىما،  عمى وفؽ فرضيتي الدراسة عف        

 طريؽ الموازنة بيف متوسطات مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي البعدي.
 -ل:أواًل: عرض نتيجة التحصي

بعد تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة،  وبعد تحميؿ النتيجة، اتضح أّف     
( بمغ   متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف مادة الجغرافية الطبيعية باستعماؿ )إستراتيجية سـو

وعة الضابطة الذيف درسوا مادة جغرافية الطبيعية بالطريقة االعتيادية (، وبمغ متوسط درجات طالبات المجم45.629)
(، وعند استعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ اإلحصائي بيف مجموعتي 14( ممحؽ )38.777)

لصالح طالبات المجموعة ( 52( بدرجة حرية )05..0البحث، اتضح أف ىناؾ فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ( .2.021( أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )3.056التجريبية،  إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )

 -ثانيًا: عرض نتيجة االستبقاء:
البات بعد إعادة تطبيؽ االختبار التحصيمي لقياس استبقاء المعمومات، حممت الباحثة النتائج فبمغ متوسط درجات ط    

(، وعند استعماؿ 39.66(، وبمغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة )15( ممحؽ )46.66المجموعة التجريبية )
االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ اإلحصائي بيف مجموعتي البحث، اتضح أف ىناؾ فرقًا ذا داللة 

( أكبر مف القيمة 690..3لتجريبية، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )( لصالح المجموعة ا05..0إحصائية عند مستوى )
 (. 52(، وبدرجة حرية )021..2التائية الجدولية البالغة )
 -ثالثًا: تفسير النتيجتين:

( في )التحصيؿ واستبقاء     أظيرت نتيجتا البحث تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف بوساطة )إستراتيجية سـو
 -لمعمومات( عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف بالطريقة االعتيادية، وقد يعزى ذلؾ إلى األسباب اآلتية:ا
( ىي واحدة مف االستراتيجيات الحديثة التي ساىمت بتعميـ طالبات المجموعة (swom)إف )إستراتيجية سـو   -1

ؿ التنوع في الميارات واالنشطة التعميمية والوسائؿ التجريبية ميارات التفكير كما ساىمت برفع تحصيميف مف خبل
التعميمية فضبًل عف وضوح االغراض السموكية في بداية المادة التعميمية وىذا كمو يعد مؤشرات إيجابية في رفع مستوى 

 التحصيؿ الدراسي وتعمـ ميارات التفكير لدى الطالبات وتعزيز العممية التعميمية .



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

223 

ستراتيجية ادى إلى تنظيـ المعمومات بشكؿ متسمسؿ ومنطقي مما ساعد الطالبات عمى خزنيا إف التدريس وفؽ ىذه اال  -2
 بطريقة ىرمية يسيؿ استرجاعيا بسيولة فتصبح ذات معنى .

( أثارت الدافعية لدى الطالبات لممشاركة في االجابة عمى االسئمة وجعميا مادة شيقة (swom)إّف )إستراتيجية سـو  -3
 لطالبات، مما أتاح الفرصة أماـ الطالبات لمتفوؽ واالبداع  .ومحببة لدى اغمب ا

 الفصل الخامس
 -أواًل: االستنتاجات:

 -:في ضوء نتائج البحث التي توصمت إلييا الباحثة تضع االستنتاجات اآلتية     
 ػ أف اعتماد إستراتيجية سـو أسيـ في تنمية التفكير لدى طالبات الصؼ الخامس االدبي  1
 ستراتيجية سـو تزيد مف تحصيؿ واستبقاء المعمومات لدى الطالبات في مادة الجغرافية . ػ إف إ 2
صحة ما تذىب اليو معظـ االدبيات في التأكيد عمى جعؿ الطالبة محو العممية التدريسية، منيا تبدأ ومنيا تنتيي، مؤكدة  ـ 3

 جية سـو .مشاركة الطالبة الفعالة في عممية التعمـ، وىذا ما أكدتو إستراتي
 -ثانيًا: التوصيات:

 -:في ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصؿ إلييا البحث يمكف الخروج بالتوصيات اآلتية 
ػ ضرورة استعماؿ إستراتيجية سـو في تدريس مادة الجغرافية الطبيعية لغرض زيادة تحصيؿ الطالبات واستبقاء المعمومات  1

 لدييف .
ات التدريسية في أثناء الخدمة عمى كيفية استخداـ االستراتيجيات التدريسية الحديثة وبضمنيا ػ العمؿ عمى تدريب المبلك 2

 إستراتيجية سـو مف خبلؿ اقامة دورات تدريبية لمكوادر التدريسية .
 -ثالثًا: المقترحات:

 ػ:استكمااًل ليذه الدراسة تقترح الباحثة إجراء عدد مف الدراسات اآلتية 
 ماثمة لدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية أخرى في مادة الجغرافية .إجراء دراسة مـ  1
 إجراء دراسة لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية سـو في تنمية متغيرات تابعة أخرى .ـ  2

 المصادر
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 (1ممحق )
خطة أنموذجية لتدريس موضوع )مكونات التربة( لطالبات الصف    الخامس األدبي )المجموعة التجريبية( عمى وفق 

 ((swomإستراتيجية سوم 
 مادة: الجغرافية الطبيعيةليوم والتاريخ:                        الا

 الصف: الخامس األدبي                الموضوع: مكونات التربة    
 الشعبة:                           الحصة:

 -:األهداف السموكية
 -جعل الطالبة قادرة عمى أن:

 توضح المكونات المعدنية لمتربة . -1
 تعرؼ المعادف الثانوية لمتربة . -2
 نات العضوية بأسموبيا الخاص .تعرؼ المكو  -3
 تحدد بدقة النسبة الرياضية التي تشكميا مكونات التربة .  -4
 تستنتج سبب عدـ وجود مكونات التربة بشكؿ منفصؿ .-5
 تميز بيف المعادف االولية والثانوية لمتربة . -6
 تعمؿ نشوء المعادف الثانوية . -7
 توضح اىمية المكونات العضوية لمتربة. -8
 تفسر وجود الماء في التربة . -10
 تعبر بأسموبيا الخاص عف اىمية الماء في التربة . -11
 تذكر الغازات المكونة ليواء التربة -12
                                                                                                                                     -الوسائل التعميمية: 
 الكتاب المدرسي المقرر .  -1
 السبورة واالقبلـ الممونة،  ثبلثة عينات مف ترب مختمفة االلواف .  -2 

 خطوات السير بالدرس:
 خمس دقائق()    -:التمهيد 

ضوع مف خبلؿ مراجعة سريعة لمموضوع السابؽ وربطو بالموضوع الجديد، وكاالتي: عزيزاتي الطالبات درسنا في المو 
السابؽ بشكؿ مفصؿ عف )التربة( وعرفنا اىـ عوامؿ نشوؤىا وىي _ المادة االـ التي ىي اصميا صخور القشرة االرضية 
المتنوعة وذكرنا اف اىمية المادة باألخص مف  خبلؿ نسجتيا التي تؤثر عمى قدرة التربة عمى االحتفاظ بالماء واليواء 

المناخ وذلؾ مف خبلؿ الحرارة والتساقط الذي كبلىما  -العامؿ الثاني وىو وتطرقنا الى -ومدى احتواءىا عمى المعادف
وذكرنا العامؿ الثالث وىو التضاريس وطبيعة االنحدار حيث اف انحدار االرض ليا  –يحوؿ الصخور الى مادة اصؿ التربة 

حية النباتية والحيوانية كالديداف كذلؾ وذكرنا عوامؿ اخرى وىي الكائنات ال -تأثير باالحتفاظ بالماء واالشعة الساقطة عمييا
    تحمؿ المواد العضوية ...الخ وايضا دور االنساف وزراعتو ليا وحمايتو ليا مف االنجراؼ ...الخ

وىذا ما يخص الموضوع السابؽ اما موضوعنا اليـو فيو مكونات التربة::: ونبدأ درسنا عزيزاتي الطالبات مف خبلؿ الميارة 
 االولى وىي:

 :                           )خمس دقائق(هارة التساؤلم -1
 المدرسة: ماىي مكونات التربة ؟
 طالبة: مكونات غازية وسائمة ؟
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 طالبة اخرى: مف الصخور المادة االـ والماء وبعض الغازات المختمفة .
 المدرسة: احسنتف 

 المدرسة: وىؿ تعرؼ احد الطالبات نسبة ىذه المكونات ؟
% 25% مواد عضوية وماء بنسبة 5% مواد معدنية و45نسبة ىذه المكونات في التربة المثالية بنسبة  طالبة : تكوف

 % 25وىواء 
 المدرسة: احسنت، وما ىي المكونات المعدنية ؟

 طالبة: معادف اولية مف اصؿ صخور نارية ومتحولة مثؿ الكوارتز والمايكا، ومعادف ثانوية مثؿ الكاربوف 
 ؾ فيؾ . وماىي المواد العضوية ؟المدرسة: جيد بار 

 طالبة: ىي بقايا نباتات وحيوانات ماتت وتحممت وتسربت واصبحت جزء مف التربة.
 المدرسة: جيد، ما دور الماء ؟

 طالبة: يساعد عمى اذابة المواد داخؿ التربة وىو يدخؿ في العمميات الكميائية والفيزيائية .
 المدرسة: احسنت، وما ىو ىواء التربة ؟

 طالبة: االوكسجيف والنتروجيف وثاني اوكسيد الكاربوف . 
 المدرسة: جيد

 )خمس دقائق(                          -:مهارة المقارنة )الموازنة( -2
 المدرسة: ما لفرؽ بيف المعادف االولية والثانوية لمتربة ؟

ألؼ مف السميكوف وااللمنيـو واالوكسجيف اما طالبة: المعادف االولية ىي االصمية مف الصخور النارية والمتحولة وتت
 المعادف الثانوية فيي مكممة لؤلولية مثؿ  الكاربوف

 المدرسة: احسنت، ىؿ تعرؼ طالبة أخرى فرؽ اخر ؟ 
طالبة: المعادف االولية تشكؿ الجزء الرئيس مف دقائؽ الرمؿ والغريف اما المعادف الثانوية فأنيا  تشكؿ الجزء الرئيس لدقائؽ 

 طيف        ال
 المدرسة: جيد احسنت .                               
 )خمس دقائق(                            -مهارة توليد االحتماالت: -3

 المدرسة: عزيزاتي الطالبات انظرف عمى ىذه العينات الثبلث مف التربة، سؤالي بماذا تعممف ىذا االختبلؼ في الموف ؟
 ب ضوء الشمس .طالبة: قد يكوف بس

 طالبة اخرى: ممكف اف يكوف بسب تعرض كؿ واحدة لظروؼ معينة وحسب الزمف. 
 طالبة اخرى: بسبب الطبيعة المختمفة لمكونات ىذه الترب .

 طالبة اخرى: حسب مكاف كؿ تربة تختمؼ مكوناتيا وتعرضيا لؤلمطار .
التربة مف المياه والحرارة وعمرىا والمعادف والمواد المدرسة: احسنتف جميعا، نعـ أنو بسبب الظروؼ التي تعرضت ليا 

 العضوية التي تحوييا واذا زاد مكوف عف ثاني حسب اي ظرؼ فأنيا تختمؼ بطبيعتيا ولونيا
 المدرسة: ما لفرؽ بيف ىواء الجو وىواء التربة ؟

 .اني اوكسيد الكاربوف وبخار الماءثطالبة: ىواء الجو االغمب ىو االوكسجيف اما ىواء التربة فيي االوكسجيف والنتروجيف و 
طالبة اخرى: نسبة ثاني اوكسيد الكاربوف بخار الماء في ىواء الجو ىي اقؿ مف وجودىا في ىواء التربة اما النتروجيف فيو 

 متساوي في الجو والتربة .
 المدرسة: احسنتف

 )خمس دقائق(                               -مهارة التنبؤ: -4
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 ما غرض وجود الماء في التربة ؟المدرسة: 
 طالبة: لتوفير كمية مناسبة إلرواء لمنباتات .

 طالبة اخرى: اف االحياء الدقيقة التقـو بنشاطيا دوف نسبة معينة مف الماء .
 طالبة اخرى:  لغرض اذابة معظـ المواد التي يحتاجيا النبات .

 اء مف النبات ال تتـ اال بوجود الماء .طالبة أخرى: أف عممية التمثيؿ الضوئي في االجزاء الخضر 
 المدرسة: احسنتف

 دقائق( 6)                                -مهارة حل المشكالت: -5
 المدرسة: جميعكـ تعرفوف وتروف في محيطنا اراضي تربتيا غير صالحة لمزراعة بماذا تعممف ذلؾ وما الحؿ لزراعتيا ؟

 طالبة: بسبب مموحتيا 
السبب عدـ موازنة مكونات التربة والحؿ البد مف معادلة ىذه المواد وتقميؿ التبخر بزيادة نسبة المياه واضافة  طالبة اخرى:

 مواد عضوية ومعدنية .
 المدرسة: جيد

 دقائق( 6)                             -:مهارة اتخاذ القرار ـ6
 المكونات ؟المدرسة: بعد اف عرفنا مكونات التربة، برأيؾ ماىي اىـ ىذه 

طالبة: ارى اف المواد العضوية ميمة جدا ومف خبلؿ اطبلعي عمى الزراعة في مدينتي ارى اف المواد العضوية االكثر 
 استعماال لتحسيف التربة .

 طالبة اخرى: البد مف توازف ىذه المواد فيي كميا ميمة . 
 اىمية كبيرة . طالبة اخرى: اعتماد المواد العضوية يعود لرخص ثمنو ولكف الكؿ لو

 المدرسة: احسنتف، نعـ بالتأكيد الكؿ ميـ واي نقص بأي مكوف لو أثر سمبي 
 دقائق( 3)                     الواجب البيتي)سؤال التفكير(  -

 د العضويةمف خبلؿ دراستكـ لموضوع )مكونات التربة( ماىي استنتاجاتكـ ومقترحاتكـ لمتقديـ الحموؿ لمترب الفقيرة بالموا المدرسة:
 المدرسة : اعطاء تحضير لمطالبات مف موضوع مسامية التربة الى نياية الفصؿ الخامس مع حؿ االسئمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


