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  ٣١٧  

وحدة مقترحة في ا�حياء قائمة على التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
التحصيل الدراسي ومهارات االستقصاء العلمي لدى  ةميلتن )STEM( والرياضيات

  طالب الصف ا�ول الثانوي

…a†Çg@ @ñ�È‘@�ìnÐÛa@ìic@†àª@âbè�Oc@ @ @†Çb�ß@�‰†ß@âìÜÈÛa@�í‰†m@ÖŠ#ë@@wçbä½a@@òîuìÛìî¦aë@òîuìÛìîjÛa@ @ gÒaŠ‘@ @†/»c@†/àª@…ì/È�Ûa@ì/ic@O…Nc@ @ @wçbä½a@‡bn�cÖŠ# ë@‰†mâìÜÈÛa@�í@ @ @òîi3Ûa@òîÜ×@M@Èßbubèäi@ò@ @

@@@½a‚n�Ü�����—@ @
ل بـ�# مـفاعل�ة وحة مق��حة في األح�اء قائ�ـة علـى ال��ا  اس�هف ال�	� ال	الى تع�ف

ــ�ات  ــة وال�)اضـ ــا واله(سـ ــ+م وال��(+ل+ج�ـ ــارات  )STEM( العلـ ــي ومهـ ــ�ل الراسـ ــة ال�	.ـ فـــي ت(��ـ
�Bـاب الAالـ@    ول�	ق�? ه=ا الهف ت> إعاد االس�ق.اء العل�ي ل8 7الب ال.ف األول ال2ان+0، 

ــل  ود  ــار  ال�ع ل�ـ ــة واخ��ـ ــ> لل+حـ ــ�لي لـ ــاخ و   ت	.ـ ــي، و ��ـ ــاء العل�ـ ــارات االس�ق.ـ ــة ار مهـ ــE م�D+عـ ت�+نـ
قGـ�E إلـى م�Dـ+ع��# م�D+عـة ضـاAFة عـدها   2ـان+F 0ال.ف األول ال  7ال�ة)  ٨٠(ال�	� م#  

ا وKعـJًا علـى ، 7ال�ـة) ٣٩، وم�D+عـة ت�D)��ـة عـدها (7ال�ة)  ٤١( وA�K��ـ? أدوات ال�	ـ� ق�ل�ـً
ع(ـ مGـ�+8 داللـة داللـة إح.ـائ�ة وج+د فـ�وق ذات ائج ال�	� إلى E ن�ت+صلم�D+عة ال�	�، 

ال��D+عـــــة  7ال�ـــــات ال��D+عـــــة الRـــــاAFة ودرجــــات  7ال�ــــات ) بــــ�# م�+ســـــAي درجـــــات ٠.٠١(
 7ال�ـات ل.ـالح UBـل وفـي مGـ�+)اته الف�ع�ـة  ال�	.ـ�لي خ��ـارالال��D)��ـة فـي ال�A��ـ? ال�عـ0 ل

بــــ�#  )٠.٠١.ــــائ�ة ع(ــــ مGــــ�+8 داللــــة (ة إحداللــــوجــــ+د فــــ�وق ذات ، و ال��D+عــــة ال��D)��ــــة
ال��D+عة ال��D)��ة في ال�A��?  7ال�ات ال��D+عة الRاAFة ودرجات   7ال�ات م�+سAي درجات  

  0ال��D+عـة  7ال�ات ل.الح UBل وفي مهاراته الف�ع�ة   الخ��ار مهارات االس�ق.اء العل�يال�ع
   .ال��D)��ة

òîybnÐ½a@pbàÜØÛa:  العل�م �	ات���� وال  ال��امل ب	ا واله��سة وال��اض	ل�جSTEM   –    ل	��ال�
  .مهارات االس�ق�اء العل�ي –ال�راسي 

“íë‰…@‰…bÔÛa@†jÇ@b™‰@O…@ @†Çb�½a@âìÜÈÛa@�í‰†m@ÖŠ# @ë@wçbä½a@‡bn�c@ @ @òîi3Ûa@òîÜ×@M@bèäi@òÈßbu@ @
@ @@O…§a†jÇ@ïÈÏb’Ûa//////u@Õ////…b@ @ �‰†ß@çbä½a///# ë@w///í‰†m@ÖŠ///ÜÈÛa@�///âì@ @ îÜ×///îi3Ûa@ò///@ò@@M@uÈßb///èäi@ò///b@ @
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  ٣١٨  

A Suggested Unit in Biology Based on The Integration Between Science, Technology, 
Engineering  and Mathematics (STEM) for Developing The First-Grade Secondary 

y  Skillschievement and Scientific Inquirs' AStage Student 

Abstract 

    The present research aimed at examining the effectiveness of a 
suggested unit in biology based on the integration between science, 
technology, engineering and mathematics (STEM) for developing the 
first-grade secondary stage students' achievement and scientific inquiry 
skills. In order to achieve the study objective, a student's book , teacher's 
handbook, an achievement test and scientific inquiry skills scale have 
been developed. The sample consisted of 80 female students in the first-
grade secondary stage. It has been  divided into two groups: Control (n = 
41) and experimental (n =39). The study tools were  administered before 
and after experimentation of the suggested unit. The following findings 
have been reached: 

1) There are statistically significant differences at (0.01) between the 
scores means of the control group female students and those of the 
experimental group female students in the post-application of the 

achievement test, in favour of the experimental group.  
2) There are statistically significant differences at 0.01 between the 

scores means of the control group female students and those of the 
experimental group female students in the post-application of the 
scientific inquiry skills scale, in favour of the experimental group. 

 
Keywords :  Integration between science, technology, engineering and 

mathematics (STEM) - STEM education - achievement in biology - 
scientific inquiry skills. 
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  ٣١٩  

  المقدمة واFحساس بالمشكلة:
 ال�علـ�> ل�	Gـ�# م�ـادرات  إ7ـالق ال�(افGة االق�.ادJة علـى يت�غ@ ف ي	�ص الول ال�ت      

 وال�)اضــ�ات ، والهندســة ،وال��(+ل+ج�ــا ،العلــ+م تعلــ�> ومــ# أهــ> هــ=ه ال��ــادرات م�ــادرة  ،وتAــ+)�ه
)STEM( athematicsM ngineering,E echnology,T cience,S ــ ــعى إلـــى  يال�ـ تGـ
فــي ال�G�Uــ�ة  هــارات تA��ــ? ال�عــارف وال� يعــاد ج�ــل م�(ــ+ر فــي تلــ] ال�Dــاالت ZFــUل GJــه> فــإ 

  .ال	�اه ال�+م�ةحل مUZالت 
�^سGـة الفي العق األول مـ# القـ�ن ال	ـاد0 والعZـ�)# ب+اسـAة  STEMوق \ه� م.Aلح        

ــ+م لل الق+م�ــــة ــ  National Science Foundation (NSF)علــ ــادرة لــ ــ+م �B�ــ ــ�> العلــ ع> تعلــ
بهــف وBانــE هــ=ه ال��ــادرة  ،ال��(+ل+ج�ــا واله(ســة بــمج وال�)اضــ�ات Fال+الJــات ال��	ــة األم�)�Uــة

̀و) ج��ع   ,White, 2014)لل�UZالت  يباعال(اق ومهارات ال	ل اإل �Fهارات ال�ف���الAالب ت
١)2 

  

ات حل ال�UZالت ومهارات ت(��ة مهار في   STEMمخل تGه> ال�(اهج ال�عة وف? ق  و        
ــا أن ت�امــــل ال�)اضــــ�ات  ــاد علــــى الــــ=ات لــــ8 الAــــالب، �Bــ االبــــاع وال�ف��ــــ� ال�(Aقــــي واالع��ــ
ــاته>  ــة اه��امـ ــ�ل الAـــالب وت(��ـ ــابي علـــى ت	.ـ ــأث�� اDJـ ــه تـ ــ+م لـ ــع العلـ ــا مـ ــة وال��(+ل+ج�ـ واله(سـ

 ,Aldahmash, Alamri & Aljallal)واتDاهاته> ودافع��ه> ن	+ تعل> العل+م وال�)اض�ات 
2019,3).  

  

ا ج�یــً�ا STEMون�ــً�ا أله	�ــة مــ�خل      ح�ــ# ، هتعــ�دت م�ــاه� االه�	ــام �ــ واع��ــاره ت�جهــً
  ٢اه�	, �ه الع�ی� م* ال	(ت	�ات العل	�ة وم&ها:

̂ت�� -  Annual th4 The العلـ+م وال��(+ل+ج�ــا واله(ســة وال�)اضــ�ات  ال�اFــع ل�علــ�> 0 الGــ(+  ال�ـ
٣Education Conference STEM ني ای(ة س��F -٢٦أس��ال�ا في الف��ة م#  –ل=0 عق

، وأكــ علــى أه��ــة ب(ــاء ج�ــل قــادم مــ# العل�ــاء وال�ق(�ــ�# وال�ه(ســ�# وعل�ــاء ٢٠١٧ی�ل	ــ�  ٢٧
      ال�)اض�ات في العال>.

 
رقم الصفحة أو ، ) (اسم عائلة املؤلف، السنة٦ط  ،٥٢٠١،APAاألمريكية لعلم النفس (  رابطةنظام توثيق ال  تتبع الباحثة  ١

 الصفحات). 
 

 قائمة املراجع. ثالثًا بب  STEMمت توثيق تلك املؤمترات بقائمة املؤمترات العلمية اليت اهتمت ب  ٢
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  ٣٢٠  

̂ت�� الGـ(+8 ل�علـ�>  -  The HEA: اإلبـاع فـي ال�ـر)h والـ�عل> ومZـارBة الAـالب  STEMال�ـ

Annual STEM Conference: Creativity in Teaching, Learning and 
Student Engagement #ل��ا في الف��ة مDانF ة ال�عل�> العالي��JأكادF - ی�ای�٣١، ال=0 عق

، وف�ــه تـ> عــ�ض العیــ مــ# ال�	ـ+ث ال��ت�Aــة ب�j..ــات العلــ+م وال��(+ل+ج�ــا ٢٠١٨ف%�ایــ� ١
  .واله(سة وال�)اض�ات 

̂ت�� الــــــولي ل�علــــــ�> -  ��International(+ل+ج�ــــــا واله(ســـــــة وال�)اضــــــــ�ات العلــــــ+م وال ال�ــــــ

Conference on STEM Education (iSTEM 2019) ـا فـي الف�ـ�ة(̀ ، الـ=0 عقـ �Fال�
ــای�  ٢٤-٢٢مــ#  ، STEM، م(ــاهج STEM وتRــ�# ســ�عة م	ــاور(تعل�> وتعلــ> ،٢٠١٩ی�

 فــــي ال�علـــــ�> STEM، STEM، االخــــ�الف فــــي تعلــــ�> STEMال�Gــــارات ال+\�ف�ــــة ل�علــــ�> 
 ).STEMوال���Dع والB�Zاء، م�Gق�ل تعل�>  STEMالعالي، 

̂ت�� الول - STEM ،       International STEM thThe 6ل�علـــ�>  Gـــادسي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ـــ

Education Conference ان�ــةA(��ل+م��ــا ال+B امعــةDF UF(ــا فــي الف�ــ�ة مــ#  –، الــ=0 عقــ
ع�ـــ� الGـــ�اقات ال�ســـ��ة وغ�ـــ�  STEMتعلـــ�> علـــى  هف ال���Bـــ`، واســـ�٢٠٢٠ 	ـــ�لی�  ١١-٩

 ال�س��ة وانعUاساته على األوساn األكاد��Jة وقAاع األع�ال وال.(اعة وال���Dع.

ال�ـي اه�	ـ, �اسـ��5ام ج�اء الع�ی� م* ال��3ث وال�راسات وم* م�اه� االه�	ام أ/ً.ا إ       
تطـوير وم(ها دراسات اس�هفE  ال	�5لفة،في ت�ر:9 العل�م في م�احل ال�عل�STEM 7 م�خل 

(الــر0،  دراســات ك�ــا فــي ، STEMمنــاهج المــواد العلميــة القائمــة فــي ضــوء مبــادئ مــدخل 
& Awad؛  ٢٠١٨  Barak , 2018٢٠١٩،فــــــــــــــــــاو0 وال�+ســـــــــــــــــــــــــــــــــمل�  ؛،  Savran- Gencer, 

Dogan&Bilen,2020  ( [تل Eخل وت+صلالراسات إلى فاعل�ة ال�(هج ال�A+ر في ضـ+ء مـ
STEM   راسـي، وال�هار)ـة م2ـل مهـاراتفي ت(��ة Fعo ع+ائ ال�عل> ال�ع�ف�ة م2ـل ال�	.ـ�ل ال

 ال�ف��� ال(اق، وال+جان�ة م2ل الافع�ة لالنDاز.

ي فـفـي العلـوم أو وحـدة مقترحـة أو برنـامج  منهج  إعدادب�(�ا اسه�فE دراسات أخـ�8      

، أبــ+ ٢٠١٨؛  حDــاج ،٢٠١٦؛ أح�ــ ،٢٠١٣، �Bــا فــي دراســات (غــان>،STEMضــوء مــدخل 
) وت+صـلE تلـ] الراسـات إلـى فاعل�ـة ٢٠١٩، الغام0 وح�G#،٢٠١٩، الZ(او٢٠١٩،0م+سى،

في ت(��ة Fعo ع+ائ ال�عل> ال�ع�ف�ة  STEMال��نامج أو ال�(هج أو ال+حة ال�ق��حة في ض+ء 
  وال�هار)ة وال+جان�ة.
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  ٣٢١  

  Interdisciplinary Approach يمــخل ب�(ــ STEM مــخلی�,ــح أن  ومــ� ذلــ'      

خـــالل ل	لهـــا یهـــف ال�ـــ(هج  يت	یـــ ال�ZــUالت ال+اقع�ـــة ال�ـــف�ـــه یـــ�> حـــ+ل ال�ZـــUالت،  م���Bــ`
(u> ح+لــه وال�)اضــ�ات، و)ُــ  ة: العلــ+م وال��(+ل+ج�ــا واله(ســ م+ضــ+ع RJــ> فــ�وع العلــ+م ال��jلفــة

 دور  ، مع إب�ازة�امل �Fا ی��R(ه م# مفاه�> وتA��قات العل+م الA��ع�ة وال��(+ل+ج�ال�	�+8 ال��

ــ ــ��> اله(ســ ــة ال�.ــ ام التلــــ] حــــل  يفــــ يع�ل�ــjــ� ــارات ال�ZــــUالت Fاســ ــات �الع �هــ ــة، والع�ل�ــ ل�ــ
  .Scientific Inquiry Skillsومهارات االس�ق.اء العل�ي  واإلح.ائ�ة ال�)اض�ة

ا DJـــ@ الGـــعي  �ق.ـــاء العل�ـــيوتعـــ ت(��ـــة مهـــارات االس       لـــ8 ج��ـــع الAـــالب هـــًفا رئ�Gـــً
ل�	ق�قــه فــي ال+قــE ال	اضــ�، مــ# أجــل مGــاعة الAــالب فــي معالDــة القRــاJا وال�+اقــف ال�ــي 

    ت+اجهه> DFان@ ت(��ة قراته> على االك�Zاف وحل ال�UZالت.
�یـ� مــ* العا بهـاه�	ـ,  ت&	�ـة تلـ< ال	هــارات تعـ�دت م�ـاه� االه�	ـام بهـا ح�ــ# ه	�ـةون�ـ�ا أل

  :١م&هاو ، ال	(ت	�ات العل	�ة
م -j�Gن�=جة ال� �Zاد8 ع	ولي ال̂ت�� ال  Internationalال���ف، وال�+جه الjZ.ي   :ال�

conference on user Modeling, Adaptation, and Personalization ، ال=0 عق
ارات االس�ق.ـاء ، والـ=0 نـاقv أسـال�@ تق�ـ�> مهـ٢٠٠٧ی+ل�+  ٢٦-F٢٥ال�+نان فى الف��ة م#  

 العل�ى.

̂ت�� الـولى الGـاFع فـى تعلـ�> العلـ+م  -  7th World Conference on Educationalال�ـ

Sciences(WCES),  أث�(ـــاF الـــ=0  ٢٠١٥ف��ایــ�  ٧-٥ال�+نــان فـــى الف�ــ�ة مـــ#  –الــ=0 عقــ
ج�ــع العل�ــاء ال��Kــ+)�# وال�Z�Gــار)# وخ�ــ�اء ال�علــ�> وال�عل�ــ�# و7ــالب الراســات هــف إلــى 

 ال��ت�Aة Fاالس�ق.اء العل�ي.لعل�ا ل��ادل وم(اقZة ال�ع�فة ال(�u)ة والع�ل�ة ا

ح�ـــ� أج�)ـــE عـــة دراســـات  ك	ـــا اه�	ـــ, بهـــا الع�یـــ� مـــ* ال�3ـــ�ث وال�راســـات ال@ـــا�قة،
  Eففاعل�ـة Fعـo ال�عالDـات ال�ر)Gـ�ة فـي ت(��ـة مهـارات االس�ق.ـاء العل�ـي ال�ع�ف على  اس�ه

 ،    (Khan & Iqbal,2011) خــان و/ق%ــالدراســة ان+)ــة �Bــا فــي فــي مــادة األح�ــاء Fال��حلــة ال2
م�ـا ZJـ��  )٢٠١٧ال�6ـار (ودراسـة   )،٢٠١٦ال���5ـي (ودراسـة    )،٢٠١٢ع%� الهاد2 (دراسة  و 

  إلى أه��ة ت(��ة مهارات االس�ق.اء العل�ي في مادة االح�اء ل8 7الب ال��حلة ال2ان+)ة.

 
 قائمة املراجع. رابًعا باهتمت �الستقصاء العلمي بائمة املؤمترات العلمية اليت قمت توثيق تلك املؤمترات ب ١
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فـــي ت(��ـــة  STEM  &STEAMلىوت+صـــلF Eعـــo الراســـات أRJـــا إلـــى فاعل�ـــة مـــخ
-B(Kangــانج ســ+ك وه�Gــ+  ات:دراســ�Bــا فــي مهــارات االس�ق.ــاء العل�ــي Fال��حلــة ال2ان+)ــة، 

Suk, Hee-Soo,2014)، ٢٠١٩ال:�او2،و )،٢٠١٨ح6اج (و .  
ب(اء ال�(اهج وت.���ها، الـ=0  يم# ال�اخل ال�ه�ة ف STEM أن مخلی�,ح م�ا تق�م      

الـ�عل> ال��jلفـة لـ8 الAـالب فـي Bـل م�احـل ال�علـ�> وخاصـة ال��حلـة  ق GJه> فـي ت(��ـة ج+انـ@ 
ــة ــالي، ، ال2ان+)ـ ــ�> العـ ــة ال�علـ ــ�> الAـــالب ل��حلـ ــه> فـــي تعلـ ــام ح�ـــ� GJـ ــ=ل] ی(�غـــي االه��ـ ــً�ا لـ ونuـ

ــاهج  ــ+اد اب�Aـــ+)� م(ـ ــهال�ـ ــ+ء م�ادئـ ــة فـــي ضـ ــة  لعل��ـ ــ�عل> ال��jلفـ ــة ع+ائـــ الـ ــ�ل مل�(��ـ ــل ال�	.ـ 2ـ
  ال	الي. جاءت ال	اجة إلى إج�اء ال�	� العل�ي، وم# الراسي ومهارات االس�ق.اء 

 :بحث مشكلة ال
ی�Rــــ�#  Fال.ــــف األول ال2ــــان+0 أن مقــــ�ر األح�ــــاء ال	ــــالي  فــــيت�2لــــE مZــــUلة ال�	ــــ�       

ال�+ض+عات الjاصة Fعل> األح�اء UZFل م(ف.ل دون م	اولة رxK تل] ال�+ض+عات Fغ��ها م# 
وال�)اضــــ�ات، م�ـــا Jفقــــها صـــفة ت�امــــل ال�ع�فــــة  ال�j..ـــات األخــــ�B 8ال��(+ل+ج�ـــا واله(ســــة

ال�(ــاهج وال+حــات الراســ�ة  ووحــتها وال�ــي ت�2ــل أحــ االتDاهــات ال�عاصــ�ة فــي إعــاد وتAــ+)�
ال�	.�ل الراسـي ومهـارات االس�ق.ـاء العل�ـي لـ8 7ـالب ال.ـف   تنى مF 8+�Gاإلضافة إلى  
�ــاول ال%�ــ@ ?�2 لهــ<ه ال�:ــ>لة ولل��ــ، �Bــا أشــارت Fعــo الراســات الGــاFقة األول ال2ــان+0 

�الي اإلجاCة ع� ال�Bاؤالت ال�ال	ةال: 

ــا  - ١ ــة امـ ــة ل+حـ ــاء ال�ق��حـ ــي األح�ـ ــة الفـ ــا واله(سـ ــ+م وال��(+ل+ج�ـ ــ�# العلـ ــل بـ ــى ال��امـ ــة علـ قائ�ـ
  ؟STEM وال�)اض�ات 

ي ت(��ــة ال�	.ــ�ل الراســي فـ STEM  فـي األح�ــاء القائ�ــة علــى ال�ق��حــة+حــة الل�ــة عمـا فا - ٢
  ؟.ف األول ال2ان+0 ل8 7الب ال

ي ت(��ـة مهـارات االس�ق.ـاء فـ STEM  ال�ق��حة فـي األح�ـاء القائ�ـة علـى+حة  الما فعال�ة   - ٣
 العل�ي ل8 7الب ال.ف األول ال2ان+0؟

  أهداف البحث وأهميته:
" تـ+ارث ال.ــفات فـي ال�ائ(ــات ال	�ــة"  STEMضــ+ء فــي   األح�ـاء إعـاد وحــة مق��حـة فــي   -

ــا  ــوتعـــ�ف فاعل��هـ ــا ، ومهـــارات االس�ق.ـــاء العل�ـــيالراســـي  ل�	.ـــ�لت(��ـــة ا يفـ ــ م�ـ  Jف�ـ
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ام مـــخل  فـــي تعـــ�ف مAAjـــي ومAـــ+ر0 م(ـــاهج األح�ـــاء Fال��حلـــة ال2ان+)ـــةjأه��ـــة اســـ�
STEM لفة�jال�عل> ال�  .في ت(��ة ع+ائ

قـ GJـ�ف� م(ـه  =0، الـ"تـ+ارث ال.ـفات فـي ال�ائ(ـات ال	�ـة" Aالـ@ فـي وحـةلتق�B <Jـاب ل -
ــ# �7)ـــ?  ــ? ال��عل�ـــ+ن عـ ــة وتA��ـ ــ�(ة م�ارسـ ــاألنZـــAة ال��Rـ ــارات ل هFـ ــة مهـ ــ� �(��ـ ال�	ـ

 واالس�ق.اء، وفه> ال�+ض+عات ال���8 في ض+ء ال��امل ووحة ال�ع�فة.

-   <J، ال=0 ق �GJف� م(ه وحة " ت+ارث ال.فات في ال�ائ(ات ال	�ة" دل�ل ال�عل> ل�ر)hتق
ا فـي  �+ض+عات، �Bـا GJـ�ف� الفي �Bف�ة تر)F hعo   ح�اءاأل  +معل� م(ـه ال�ـاح2+ن أRJـً

 عاد دل�ل لل�عل> في وحات دراس�ة أخ�8.إ االس��شاد Fه في 

 �ــــاقــــ GJــــ�ف� م(ه �ــــي، الاالس�ق.ــــاء العل�ــــيمهــــارات ت	.ــــ�لي واخ��ــــار  اخ��ــــار إعــــاد  -
 ومقـای�h ال�ـاح2+ن فـي ب(ـاء اخ��ـارات و وفـ? أسـh م+ضـ+ع�ة،   7البه>ال�عل�+ن في تق��>  

 ة.م�اثل

  Fطار النظرى:ا
�†ßpbî™bíŠÛaë@ò�†ä�aë@bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@´i@ÝßbØnÛa@Ý@STEM: 

 @òîçbß@pbî™bíŠÛaë@ò�†ä�aë@bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÛa@´i@ÝßbØnÛa@Ý�†ß@STEM:@ @
   م(ها أنه:  ،STEMاش��لE األدب�ات على العی م# تع�)فات 

ــائي -  ضـــــ�ات العلـــــ+م وال��(+ل+ج�ـــــا واله(ســـــة وال�)اتj..ـــــات ن	ـــــ+ ت�امـــــل تعلـــــ�>  ت�جـــــه ب�ـــ
ــ ع�ــــــــ� ل> ال	ق�قــــــــي، اب�|ــــــــات تعلــــــــ> م(ف�	ــــــــة وتعاون�ــــــــة وتفاعل�ــــــــة وم(مDــــــــة فــــــــي ســــــــ�اق العــــــ

ــاعة  ــا الAـــــالب ل�Gـــ ــا وت+\�فهـــ ــا، وK(ائهـــ ــ�ة، وفه�هـــ ــة األساســـ ــة العل��ـــ ــاء ال�ع�فـــ علـــــى اس�ق.ـــ
  . )١٠ ،٢٠١٥،  ال��	�B وخ6ا( في نZا7اته> ال	�ات�ة �AF)قة م��Gة وم��عة

العلـــــ+م وال��(+ل+ج�ـــــا واله(ســـــة وال�)اضـــــ�ات"  "لـــــمج Fعـــــo أو Bـــــل مDــــاالت  جهـــــ� م�جـــــه -
ــ واحــــــة أو وحــــــة دراســــــ�ة واحــــــ أو فــــــي ف.ــــــل تلــــــ] ، Jقــــــ+م علــــــى الــــــ�واxF بــــــ�# ـدرس واحــــ
ــاالت  ــUالت ال ال�Dـ  ,Moore & Smith, 2014, 5; Kanadli)	ق�ق�ـــةوال�Zـ

2019, 960). 
ــه   ــ� تع��فـ ــ%H ?�>ـ ــا سـ ــالل مـ ــا یـــ�الءم مـــع هـــف ال�	ـــ� ال	ـــالي ومـــ� خـ ــا �Fـ ــه F Fأنهـ أنـ

ــان+0  ــاء Fال.ـــــــف األول ال2ـــــ ــ+عات األح�ـــــ ــ+)� Fعـــــــo م+ضـــــ ــي ل�Aـــــ ــخل ب�(ـــــ ــ? مـــــ ــ# �7)ـــــ عـــــ
ــ+اج`  ــة ال	ـــــــ ــ�ات، وذلـــــــــ] Fازالـــــــ ــا واله(ســـــــــة وال�)اضـــــــ ت�املـــــــــه مـــــــــع تj..ـــــــــات ال��(+ل+ج�ـــــــ
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ــAة  ــUل أنZــــ ــاته> فــــــي شــــ ــاراته> وتA��قــــ ــارفه> ومهــــ ــ(ه> وت�امــــــل معــــ ــل ب�ــــ ــة ال�ــــــي تف.ــــ ال�قل�Jــــ
ــ ــ�ة ل�Gـــــ�+8 الAـــــالب بهـــــف ز)ـــ ــة وم(اســـ ــة ب�(�ـــــة واقع�ـــ ــات األرKعـــ ادة فهـــــ> الAـــــالب لل�j..ـــ

ــUالت ال��+ل+ج�ـــــة  ــل لـــــ�عo ال�Zـــ ــاء حـــ ــة فـــــي اس�ق.ـــ ــ=ه ال�ع�فـــ ــة وتA��ـــــ? هـــ ــ+رة م��املـــ F.ـــ
      ال�ي ت+اجه م��Dعاته>.

 Ý�†½@òßbÈÛa@ù…bj½a   STEM:  

مخل        مهارات   J  STEMق+م  ت+\�ف  ̂داها  م فلGفة  وم�G+اه>    على  الAالب  وقرات 
̂هله>    العقلي في اك�Gاب معارف  ه=ا لعوخ��ات ت)�G(اتها، وJالج مUZالت م��Dعاته> وت	

ال�ئ�Gة حــــــدها  ال�خل   ال��اد{  القإلى م�D+عة م#   5J��ة  �م ـال	�ة وال����Kال�� لل%��ث  ي 
  فيما يأتي :  (Korkmaz,  2018, 440) كوركمــــــــازو)، ١٢٦-١٢٣ ،٢٠١٤(

ال��امل س+اء ب�# تj..ات العلـ+م  -? ه=ا ال�خل وف -ی�اعي في إعاد ال�(اهج    ال��امل:  -١
 وال��(+ل+ج�ا واله(سة وال�)اض�ات، أو ب�# ف�وع ال�ادة ال+احة. 

̂ال  Jع(ــي الس�ق.ــاءا :الــ�علO القــائO علــى االس�ق�ــاء -٢ ات�ــاع أســل+ب العل�ــاء لإلجاFــة عــ# ســ
�7)قـة تق.ـي ال	ـل ت	ی ال�ZـUلة، وت.ـ��> :  ةم	د أو حل مUZلة ما، وت��R# ه=ه الع�ل�

ال�)اض�ة وال�فاه�> العل��ة و  لها، وت(ف�= ه=ه ال�A)قة �Fا ت��R(ه م# ت�D)@ وت+\�ف للع�ل�ات 
ذل] مـ# ت+ضـ�ح  هلل�+صل إلى ال	ل، ث> ع�ض وم(اقZة ال	ل ال=0 ت> ال�+صل إل�ه �Fا ی�Aل�

  �.اآلخ 8ل+جهات ال(�u وتق�ل ال�أ
٣-  O	�م� خالل ال�� Oت+جهه+  :ال�عل وف�ـه GJـعى  ،على نZاn ال�ـ�عل> قائ>ات ال�عل> الأح

مهــارات  �عل>یــال�ZــUلة وأث(ــاء حــل  ،ال�ــ�عل> إلــى ت.ــ��> حــل إلحــ8 ال�ZــUالت ال�ــي ت+اجهــه
ومفاه�> جیة ذات عالقة به=ا ال	ل، فال�عل> م# خـالل ال�.ـ��> ی���ـ` ب�(ـ+ع م�jجـات الـ�عل> 

  .عل�+ن لعالج ال�UZلة ال�ي ت+اجهه>األكاد��Jة وفقا ل�(+ع ال	ل+ل ال�ي Jق��حها ال��
ال��امـل بـ�# األرKعـة تj..ـات وKاس�ق�اء ال�%ادئ الBاCقة ن�6 أن ه�فها األساسي هـ�        

 oــ? هــ=ه ال�ع�فــة فـي اس�ق.ــاء حــل لــ�ع��Aــ+رة م��املـة وت.F ــالب لهــاAمـ# أجــل ز)ــادة فهـ> ال
       .ال�UZالت ال��+ل+ج�ة ال�ي ت+اجه م��Dعاته>

 îàçc@ë@Òa†çcÝ�†ß@ò STEM  : 

ه+ تA+)� م��Dع م2قف     STEMت��Z العی م# األدب�ات إلى أن الهف العام ل�خل    
اإلباع   على   `Bت� عاملة  وق+8  وال�)اض�ات،  واله(سة  وال��(+ل+ج�ا  العل+م  تj..ات  في 
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ثقافة    ��Zوت  ،#(�Zوالع ال	ـــــــاد0  الق�ن  ومهــــــــارات  ب���ع  مع�ف�ها    أو   STEMواالب��ار 
، وتفGـ�� العـال> ال	�ـاه ال	ق�ق�ـةال�ع�فة وال�هارات واالتDاهات الالزمة لل�ع�ف على مUZالت     : ) (Bybee, 2010, 31األفـــــــــــ�اد بـ 

 .STEM الA��عي، وال�+صل إلى االس�(�اجات القائ�ة على األدلة ف��ا ی�عل? FقRاJا
ــات   ــ�ات ال�j..ـــ ــ> ســـ ــUاًال فهـــ ــا أشـــ ــة Fاع��ارهـــ ــات األرKعـــ ــان�ة تZـــــ�ل ع�ل�ـــ ــة اإلنGـــ لل�ع�فـــ

 االس�ق.اء وال�	ل�ل وال�.��>. 
 . األرKعة تUZل ب�|�(ا ال�ادJة والف��)ة وال2قاف�ة ال+عي Fأن ال�j..ات  
وأف�ـــار العلـــ+م وال��(+ل+ج�ـــا واله(ســـة ال�غ�ـــة فـــي ال�ZـــارBة واالنjـــ�اn واالنـــماج فـــي قRـــاJا  

أك�2 ماخل تعل�> العل+م ش�+ًعا في أن	اء العال>، وه+ ال�عل�> ال�Aل+ب STEM و)ع مخل              .# وK(ائ�#وال�)اض�ات �B+ا7(�# مع(��# وفعال�
 :ـل علىوله أه��ة B���ة، ح�� Jع�ـ #ـ�ن ال	ــاد0 والع�Z)ـل2قافي Fالقـــــــ ل�+اجهة ال�A+ر العل�ي وا

(Wahono, Lin&Chang,2020,1) :  )الب في العل+م وال��Aسة وال�)اض�ات ت(��ة ثقافة ال   .+ل+ج�ا واله(
   .ت(��ة مهارات ال�ف��� ل8 الAالب وخاصة مهارات ال�ف��� العل�ا 
 .ت(��ة ودع> مهارات الق�ن ال	اد0 والع�Z)# ل8 الAالب  
 ال2قة Fال(فh وال�فاءة ال=ات�ة ل8 الAالب م# خالل ال�عاون والع�ل ال��Gقل.  ت(��ة 
  (افGة العال��ة ورفع اق�.اد الول. ب(اء الق+8 العاملة القادرة على ال� 

  

  

 

ïàÜÈÛa@õb–Ôn�üa@pa‰bèßZ 
 ZïàÜÈÛa@õb–Ôn üa@pa‰bèß@òîçbß@ @
علـى 7ـ�ح  ع��ـ وت، ل> الA��عـيااالس�ق.اء العل�ي ه+ ن�uة لل�عل> ت�Rـ�# اس��Zـاف العـ      

UJ+ن+ا على أن  ��عل��#س|لة، والق�ام ب�	�)ات م# أجل ال+ص+ل إلى فه> جی، وه+ GJاع الاأل
ال�+م�ـة،  ال	�ـاهفـي ت+\�فهـا U�Jـ#  و\�ف�ـة  عل�اء أو مZ��Gف�#، �Bا U�J(ه> مـ# امـ�الك مع�فـة

  اس�ق.اءاته>.ا ل�(7�j+ا في تعل> نxZ قائ> على و)+ف� له> ف�ًص 
و)��Z االس�ق.اء العل�ي إلى ال�Aق واألسال�@ ال��(+عة ال�ي م# خاللها یرس العل�اء        

ال��Zقة م# أع�اله>،  العال> الA��عي، و) ال�ف��Gات اس�(اًدا إلى األدلة  واالس�ق.اء في  ق��ح+ن 
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  ٣٢٦  

لألف�ار  وفه�ه>  مع�ف�ه>   �(+Aل� الAالب  بها  Jق+م  ال�ي  األنAZة  إلى   ��ZJ الراسي  الف.ل 
  . (Elliott, Boin, Irving, Johnson & Galea, 2010, 6) العل��ة

(وأشار        الع)  ١٠٣،١٩٩٣ز���ن  لالس�ق.اء  أنها أن  على  تع�)فها   #U�J مهارات    ل�ي 
مها العل�اء، واألف�اد والj�GJ دةالu+اه�    فه>في    ��عل�+ن ع�ل�ات ت��R# مهارات عقل�ة م	

العی م# مUZالت  ، و ال�+ن�ة أن  إذ  ال	�اة،  للعل�اء U�J# تعل�ها ونقلها في  أنها سل+ك م	د 
   تل] ال�هارات.اســ�ة لها ع( تA��? ال	�اة ال�+م�ة U�Jـ# ت	ل�لها واقــ��اح ال	ــل+ل ال�(

الAjــ+ات ال���اFعــة ال�ــي DJــ@ أن �Jــ� بهــا الAالــ@  أنهــا )١٤،١٩٨٢( ال��ــ��Bــا أشــار        
مـــ# أجـــل ال�+صـــل إلـــى حـــل ال�ZـــUلة ال�ـــي ی+اجههـــا، وال�ـــي ت��2ـــل فـــي: الZـــع+ر Z�FـــUلة مع�(ـــة 

ار أنGــ�ها، واخ��ــار صــ	ة وت	یــها، ج�ــع ال��انــات ال��.ــلة Fال�ZــUلة، ت�ــ+)# الفــ�وض واخ��ــ
  .الف�وض، وال+ص+ل إلى ن��Dة مع�(ة أو حل ال�UZلة

  üa@pa‰bèßZszjÛa@âbànça@É™ìß@ïàÜÈÛa@õb–Ôn@ @
تRح اتفاق معu> هـ=ه ال�.ـ(�فات علـى أن مهارات االس�ق.اء العل�ي ات.(�فات  ل  ب�	ل�      

أن �Jــ� بهـا الAالــ@ مــ# مهـارات االس�ق.ــاء العل�ـي هــي تلـ] ال�هــارات أو الع�ل�ـات ال�ــي DJـ@ 
̂ال ما وال�ي ت��2ل فـي : ت	یـ ال�ZـUلة، ج�ـع ، أجل ال�+صل إلى حل مUZلة أو اإلجاFة ع# س

ــو ال��انـــــات ال��.ـــــلة Fال�ZـــــUلة،  �وض، فـــــ�ض الفـــــ�وض واخ��ـــــار أنGـــــ�ها، واخ��ـــــار صـــــ	ة الفـــ
̂ال أو  ســ+ف ، وهــى ال�هــارات ال�ــي ال+صــ+ل إلــى مع�فــة جیــةوال+صــ+ل إلــى حــل ال�ZــUلة  أوالGــ

 .STEMإلى ت(���ها م# خالل ال+حة ال�A+رة في ض+ء  GJعى ال�	� ال	الي
القائ> على ت.��> مZـ�وعات ل	ـل  STEMوذل] ل�(اس��ها مع م(هج األح�اء في ض+ء        

ام jاسـ�F ـ# ت(���هـاU�J ا أنها م# ال�هارات ال�ي�B ،ع�ة��Dات مJسـ��ات��Dات االمUZالت وت	
ــة ضـــ�#  ــى ال�.ـــ��>، والـــ�عل> م ال+حـــةال�ق��حـ ــاء، والـــ�عل> القـــائ> علـ ــل الـــ�عل> القـــائ> االس�ق.ـ 2ـ

  .ال����B` ح+ل ال�UZلة، وف��ا یلي ع�ض تف.�لي ل�ل] ال�هارات 
ا Fأنهــا:  ال�	ــ� ع�فهــا و) مهــارة ت��یــ� ال�:ــ>لة، - قــرة 7الــ@ ال.ــف األول ال2ــان+0 علــى إج�ائ�ــً

̂ا ل اس�ق.ــائي U�Jــ# اإلجاFــة ع(ــه ت	یــ ال�ZــUلة العل��ــة ال��Aوحــة وصــ�اغ�ها فــي شــUل ســ
 Fات�اع خA+ات ال�(هج العل�ي، وتقاس إج�ائ�ًا Fالرجة ال�ي J	.ل عل�ها الAال@ �Fهارة ت	ی

 ال�UZلة Fاخ��ار مهارات االس�ق.اء العل�ي ال�ع ل=ل]. 
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  ٣٢٧  

ا Fأنهــا: قــرة 7الــ@ ال.ــف األول ال2ــان+0 علــى  ال�	ــ�  ع�فهــاو) ،مهــارة ج�ــع العل�مــات - إج�ائ�ــً ̂ال ال�Aـ�وح   عل+مات ع# ال�UZلة ال��Aوحة م# م.ادرهاج�ع م Gة ع# الFة أولى لإلجا+Ajك
لل�UZلة ال��Aوحـة، وتقـاس إج�ائ�ـًا Fالرجـة ال�ـي J	.ـل عل�هـا الAالـ@ �Fهـارة   أو اق��اح حل+ل  

 ج�ع ال�عل+مات Fاخ��ار مهارات االس�ق.اء العل�ي ال�ع ل=ل]. 
ا: Fأنهـا قـرة 7الـ@ ال.ـف األول ال2ـان+0 وتع�فهـا الرسـة إج ،مهـارة فـ�ض الفـ�وض - علــى  �ائ�ـً

̂ال  ̂ق�ة (ف�ض�ات) لل�UZلة ال��Aوحة n�ZF اتGاقها مـع الGـ اق��اح (ت�UZل) حل+ل ت�D)��ة م
د ال�UZلة، وتقاس إج�ائً�ا Fالرجة ال�ي J	.ل عل�ها الAال@ �Fهارة ف�ض الفـ�وض 	J 0=ال

 . ال�عة ل=ل] Fاخ��ار مهارات االس�ق.اء العل�ي
ا Fأنهـا: قـرة 7الـ@ ال.ـف األول ال2ـان+0  ال�	ـ� ع�فها و) ،�وضمهارة اخ�%ار ص�ة الف - B̂ـــ أو ت(فـــي تلـــ] إج�ائ�ـً علـــى اخ��ـــار صـــ	ة ال	لـــ+ل ال�ق��حـــة مـــ# خـــالل ال	.ـــ+ل علـــى ب�انـــات ت

ال	لـــ+ل، وذلـــ] إمـــا Fال��D)ـــ@ الع�لـــي أو ال�	ـــ� عـــ# فاعل��هـــا، وتقـــاس إج�ائ�ـــا Fالرجـــة ال�ـــي 
Fاخ��ار مهارات االس�ق.اء العل�ي ال�ع اخ��ار ص	ة الف�وض Aال@ �Fهارة  J	.ل عل�ها ال

 ل=ل].  
ا Fأنهـا: هـى قـرة 7الـ@ ال.ـف األول ال2ـان+0   ،ال�ع�	O (اس���اج ال�ل)  علـــى اســـ�jالص (بلـــ+رة) ال	ـــل فـــي شـــUل اســـ�(�اج J	�ـــل مع(ـــى جیـــ مـــ# ال��انـــات ال�ـــي تـــ> وتع�فها الرسة إج�ائ�ـً

ــاس إج�  ــا، وتقـ ــار مالح�uهـ ــ�(�اج Fاخ��ـ ــارة االسـ ــ@ �Fهـ ــا الAالـ ــل عل�هـ ــي J	.ـ ــة ال�ـ ــا Fالرجـ ائ�ـ
  مهارات االس�ق.اء العل�ي ال�ع ل=ل].

  :دود البحثح
 ?ق��� ال%�@ ال�الي على ما یلي:

فــي ت(��ــة STEM القائ�ــة علــى ق�ــاس فاعل�ــة وحــة " تــ+ارث ال.ــفات فــي ال�ائ(ــات ال	�ــة"  -
�B=ات " ال�(+�Gراسي في م ال�A��?". –لفه> ا – ال�	.�ل ال

فــي ت(��ــة STEM القائ�ــة علــى ق�ــاس فاعل�ــة وحــة " تــ+ارث ال.ــفات فــي ال�ائ(ــات ال	�ــة"  -
اخ��ـار  –فـ�ض الفـ�وض  –ج�ع ال�عل+مـات  –مهارات االس�ق.اء العل�ي " ت	ی ال�UZلة 

  ".االس�(�اج –ص	ة الف�وض 
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  ٣٢٨  

 ض البحث:وفر
 7ال�ات درجات  ب�# م�+سAي  )  ٠.٠١( ت+ج ف�وق ذات داللة إح.ائ�ة ع( م�G+8 داللة   -

ودرجات   الRاAFة  ال�ع0  7ال�ات  ال��D+عة   ?��Aال� في  ال��D)��ة    خ��ار لالال��D+عة 
 ل.الح 7ال�ات ال��D+عة ال��D)��ة. UBل وم�G+)اته الف�ع�ة ال�	.�لي 

 7ال�ات درجات  ب�# م�+سAي  )  ٠.٠١ت+ج ف�وق ذات داللة إح.ائ�ة ع( م�G+8 داللة (  -
ودرجات  الال��D+عة   ال�ع0  7ال�ات  RاAFة   ?��Aال� في  ال��D)��ة  الخ��ار  ال��D+عة 

 ل.الح 7ال�ات ال��D+عة ال��D)��ة. UBل وفي ال�هارات الف�ع�ة  االس�ق.اء العل�يمهارات 

 

  :بحثـالإجـــراءات 
  

  اإلج�اءات ال�ال	ة:  تO ات%اع  %�@ال أس]لة �لإلجاCة ع     
 القائمـة علـىوارث الصفات في الكائنات الحيـة"  "تالمقترحة  وحدة  الإعداد  أوال :  

STEM  ، وفقًا للخطوات التالية:  وذلك 
  الخاص بالوحدة المقترحة، وتتضمن:طالب الإعداد كتاب   )أ

Kعo اإلرشادات ال�ي DJـ@ علـى و ،  هوتE)�R الهف م(  مق�مة �Jاب ال_ال^:إع�اد    -١
  .الAال@ ات�اعها أث(اء دراسة ال+حة

٢-  aــ���تــ> إعــاد وصــ�اغة ال�	�ــ+8 العل�ــي ل��ــاب  :لعل�ــي ل��ــاب ال_الــ^ا إعــ�اد ال�
ال��ــ@ وال��اجــع العل��ــة وال�ــ�امج وال�+اقــع و ، ال+حــة ال��jــارةالAالــ@ فــي ضــ+ء نــ+اتج الــ�عل> 

  .اإلل���ون�ة ال�ي ت(اولE م+ض+عات ال+حة
  هى: ع��ان	ها وق� ت,��c ال�ح�ة س�ة دروس       

   .وال�عل+مات ال+راث�ة �وم+س+مات ل�مخل إلى عل> ال+راثة : ا - ١
 .االح��االت في ال+راثة : القان+ن األول ل�(ل - ٢

 .االح��االت في ال+راثة : القان+ن ال2اني ل�(ل - ٣

 .: انعام ال�Gادة تاخل فعل ال�D(ات  - ٤

  .ال�D(ات ال���املة - ٥

  ال�D(ات ال����ة. - ٦
  ال+حة �Bا یلي:> ت(+عE م�احل وأدوات تق+) م�احل وأدوات تق���J Oاب ال_ال^: -٣
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  ٣٢٩  

  ــي ــ��O ق%لــ ــة مــــ#  :تقــ ــ�ت��F x+ضــــ+ع الــــرس یل�ــــه م�D+عــ مــــ# خــــالل 7ــــ�ح م+قــــف مــ
  .األس|لة الZف+)ة على الAالب ب�اJة الرس، بهف اثارة تف���ه> ودافع��ه>

   :(ال%�ـــــائي) حلـــــي��ال O)�)ـــــة فـــــي ال�قـــــ���	د مـــــ# األســـــ|لة ال�ح�ـــــ� تـــــ> صـــــ�اغة عـــــ
  .نهاJة Bل درس م# دروس ال+حة

  ــ� ال� ــائي:قــ ــار مهــــارات  �O ال�هــ ــة، واخ��ــ ــي ال+حــ ــ�لي فــ ــار ت	.ــ ــاد اخ��ــ ــ> إعــ ــ� تــ   ح�ــ
  .االس�ق.اء العل�ي ل�ق+)> أداء الAالب Fع دراس�ه> ل�+ض+عات ال+حة

٤-  : Oــ�عل ــادر الــ ــ@ م�ــ ــاب الAالــ ــا ل��ــ ــه وفقــ ــة وت(��uــ ــع خــــاص Fال+حــ ــ��> م+قــ ــ> ت.ــ تــ
̀ود UFـــــل األ ــ ــةنZـــــAة المـــ ــة Fال+حـــ ــة الjاصـــ ــة ZـــــDF ،Aانـــــ@ أن�عل���ـــ ̀راعـــ ة ال�Zـــــ�وع "ال

ا لل�	ـــــ0 ال�Aـــــ�وح ب�اJـــــة ال+حـــــة "  ح�ـــــاه : زراعـــــة األســـــAح" والـــــ=J 0عـــــ حـــــال مق��حـــــً
̀راع�ــــــــة فــــــــي م.ــــــــ�"، DFانــــــــ@ قائ�ــــــــة بــــــــ�عo ال��اجــــــــع العل��ــــــــة  ت	Gــــــــ�# القاعــــــــة ال
 ــاع ــی+هات ال��ت�Aـــــة Fال+حـــــة، وال�ـــــي تGـــ وال�+اقـــــع اإلل���ون�ـــــة ورواFـــــx إل���ون�ـــــة للف�ـــ

�هـــــــــ> لل+حـــــــــة، وت(��ـــــــــة ال�	.ـــــــــ�ل الراســـــــــي ومهـــــــــارات فهالAـــــــــالب علـــــــــى تع��ـــــــــ? 
  االس�ق.اء العل�ي لیه>.

  

Hl@B@ñ†yë@0í‰†nÛ@áÜÈ½a@ÝîÛ…@…a†ÇgZBòî§a@pbäöbØÛa@¿@pbÐ–Ûa@t‰aìm@ @
ت+ارث ال.ـفات فـي ال�ائ(ـات ال	�ـة" Bـي ��GJشـ Fـه فـي    ت> إعاد دل�ل لل�عل> في وحة "

   على:  ف ال��ج+ة م(ها، وق اش��ل ه=ا الل�لاتر)h م+ض+عات ال+حة، وذل] ل�	ق�? األه

 ل	ل�ل. فه�س ال�ل : وت�R# م	�+)ات ال

 ل	خل ال��امـــل بـــ�# العلـــ+م وال��(+ل+ج�ـــا مق�مـــة الـــ�ل: وتRـــ�(E ن�ـــ=ه م�j.ـــ�ة عـــ# مـــ
 ، ومهارات االس�ق.اء العل�ي. STEMواله(سة وال�)اض�ات وال�)اض�ات 

 ل	ل�ل، :الهــ�ف مــ� الــ�لعلــى ن	ــ+  	ق�ــ? تلــ] الهــف�Bف�ــة تو  وتRــ�# الهــف مــ# الــ
فعال، وتع�ف إج�اءات ال�ر)h، واألنAZة وال+سائل ال�عل���ـة، وأدوات وأسـال�@ ال�قـ+)> 

 ال�(اس�ة ل�ر)h ه=ه ال+حة.

 Oعلــ�هــات عامــة لل	عـــة مــ# اإلرشــادات وال�+ج�هــات العامــة ال�ـــي ت�ج+�Dم E)ــ�Rوت :
ــ ی(�غــي علــى ال�علــ> م�اعاتهــا أث(ــاء تــر)h وحــة " +ارث ال.ــفات فــي ال�ائ(ــات ال	�ــة" ت

 .STEMال�A+رة في ض+ء 
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 ارة�e�ال�ح�ة ال fة ل��ر�	ة ال5م�_eال h(ر: واش��لE ب�اًنا Fعد ال	.� الالزمـة ل�ـ
 . ) ح.� دراس�ة، ب+اقع ح.��# أس�+عً�ا٨( م+ض+عات ال+حة، وعدها

 لل�ح�ة العامة  ال�ع�ف�ة وال�هار األه�اف  العامة  ال�ي  و   )ة: وتE)�R األهاف  ال+جان�ة 
 تGعى ال+حة ل�	ق�قها م# خالل دراسة م+ض+عاتها. 

 ال�حــ�ة fــ�ر� ــ� اســ��eامها ل� ــي ?�> : وتRــ�(E أنGــ@ االســ��ات	6	ات ال��ر�Bــ	ة ال�
، والــ�عل> الــ�عل> القــائ> علــى االس�ق.ــاءاالســ��ات��Dات ال�ر)Gــ�ة ل�ــر)h ال+حــة م(هــا: 

  .ل> ال����B` ح+ل ال�UZلة�عالو  ، وال�عل> القائ> على ال�.��>،ال�عاوني

 ل درسJ في �	Bاف : دروس ال�ح�ة وخ_ة الروعي ع( ع�ض Bل درس ت	ی األه
ــة  ــ�عل> الالزمـ ــادر الـ ــائل وم.ـ ــ+اد واألدوات وال+سـ ــ=ل] ال�ـ ــا، وBـ ــ+ ت	ق�قهـ ــل+�Bة ال��جـ الGـ

عـــ�ض خAـــة الGـــ�� فـــي الـــرس  ل�(ف�ـــ= األنZـــAة ال�عل���ـــة ال�+جـــ+دة فـــي Bـــل درس، ثـــ>
مة UFل م�حلة في ت(���هـا، س�الومهارات اj�Gة ال�AZه> األنGت ق.اء العل�ي ال�ي ق

  .وK(هاJة الرس ت> ع�ض م�D+عة م# أس|لة ال�ق+)> ال�ي تق�h أهاف الرس

 اجع��ال��اجع العل��ة ال�ي ت> االس�عانة ال oة دل�ل ال�عل> ت> وضع قائ�ة ب�عJفي نها :
J  م(ها ال�عل> في إث�اء ال�ادة العل��ة.ف��Gبها في إعاد دل�ل ال�عل>، وال�ي ق  

علــى م�D+عــة مــ# الj�ــ�اء   ،**  دل�ــل ال�علــ> و   *   وأوراق ع�ــل ال�Zــ�وع   �Bــاب الAالــ@ وقــ تــ> عــ�ض  
تــ> إجــ�اء وقــ  اهج و7ــ�ق تــر)h العلــ+م وال�)اضــ�ات، ال��j..ــ�# فــي م(ــ  وال�	�Uــ�# 

   .ةئ�ال�عیالت ال�ي أشاروا إل�ها، وK=ل] أص�	+ا في ص+رته> ال(ها
Zñ†��yìÛa@á���íìÔm@paë…c@…a†��Çg@@Z@bĆîãbq@ @

@@@@QH  B@ñ†yë@¿@ïÜî–znÛa@‰bjn�üa@…a†ÇgBòî§a@pbäöbØÛa@¿@pbÐ–Ûa@t‰aìm@Z  .�لي	اد االخ��ار ال�ت> اع
  :وفقا للAj+ات ال�ال�ة

 :یــ� الهــ�ف مــ� االخ�%ــار��هــف االخ��ـار ق�ــاس مGــ�+8 ت	.ـ�ل 7ــالب ال.ــف األول  ت
 تـ+ارث ال.ـفات فـي ال�ائ(ـات ال	�ـة" ع(ـ ال�Gـ�+)ات ال�ع�ف�ـة (ال�ـ=�B، "  ة  ال2ان+0 في وحـ

  .(?��Aالفه>، ال� 

 
 .  وأوراق عمل المشروع ) كتاب الطالب١ملحق (  *

 دليل المعلم.  )٢ملحق ( ***
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  لي	ـــ��ت��یـــ� األه�	ـــة مـــ# خـــالل وقـــ تـــ> ذلـــ] @ ،إعـــ�اد جـــ�ول م�اصـــفات االخ�%ـــار ال�
ا أله�	�ــه ال�Bــ%	ةال�Bــ%	ة لــ�روس ال�حــ�ة  ،، وعــ�د األســ]لة الeاصــة C>ــل م�ضــ�ع وفقــً
ول ال�الي ی+ضح Dو جوال م+اصفات االخ��ار ال�	.�لي:ل 

@ @
 

I@Þë†uQH@ïÜî–znÛa@‰bjn�üa@pbÐ•aìß @

  
  املوضوع 

  

ا�همية   عدد ا�هداف   عدد الصفحات   عدد الحصص 
النسبية  
(متوسط 
  النسب) 

عدد  
  ا�سئلة 

عدد    التطبيق   الفهم  التذكر
  الحصص

نسبة عدد  
  الحصص

عدد 
  الصفحات

نسبة عدد  
  الصفحات

عدد  
  ا�هداف
  المعرفية 

  ددع نسبة
  ا�هداف

مدخل إلى  
  علم الوراثة 

  

٢  ٣  ٤  ٩  ٪ ٢٢٫٥  ٪ ٢٢  ١٣  ٪ ٢٠٫٦  ١٣  ٪ ٢٥  ٢  
االحتماالت  
في الوراثة:  
القانون  
  ا�ول لمندل 

٣  ٢  ٣  ٨  ٪ ٢٠٫٩  ٪ ٢٠٫٣  ١٢  ٪ ١٧٫٥  ١١  ٪ ٢٥  ٢  

االحتماالت  
في الوراثة :  
القانون  
  الثاني لمندل 

٢  ١  ٢  ٥  ٪ ١٢٫٩  ٪ ١١٫٩  ٧  ٪ ١٤٫٣  ٩  ٪ ١٢٫٥  ١  

تداخل فعل  
نات : جيال

انعدام 
  السيادة 

٢  ٢  ٢  ٦  ٪ ١٥٫٢  ٪ ١٥٫٣  ٩  ٪ ١٧٫٥  ١١  ٪ ١٢٫٥  ١  

الجينات 
  ١  ٢  ٢  ٥  ٪ ١٢٫٤  ٪ ١٣٫٦  ٨  ٪ ١١٫١  ٧  ٪ ١٢٫٥  ١  المتكاملــــــــة 
الجينات 
المميتة 
وتأثير  
الظروف  

البيئية على 
الصفات 
  الوراثية

٢  ٢  ٣  ٧  ٪ ١٦٫١  ٪ ١٦٫٩  ١٠  ٪ ١٩  ١٢  ٪ ١٢٫٥  ١  

  ١٢  ١٢  ١٦  ٤٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٥٩  ٪ ١٠٠  ٦٣  ٪ ١٠٠  ٨  المجموع 
  

  :ــار ــ�دات االخ�%ـ ــ	اغة مفـ تـــ> صـــ�اغة مفـــ�دات االخ��ـــار مـــ# نـــ+ع االخ��ـــار مـــ# صـ
̂ال  وف�ها ت�+ن غ�ها Bافة ال�Zوn ال+اج@ م�اعاتها، ، وق روعي ع( ص�ام�عد  Gال

̀أی#   على الAال@ اخ��ار أحها. أرKعة بائل، ?عق%ها م%اش�ة مق�مة الiBالم# ج
 ات االخ�%ـا�	قـة   :ر  وضع تعلتـ> �BاFـة تعل��ـات االخ��ـار وقـ روعـي فـي �Bاب�هـا ال



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ٣٣٢  

 ع( أداء االخ��ار. وال+ض+ح، وت��R(ها �Fا DJ@ على الAال@ ات�اعه
  :ة لالخ�%ار	إع�اد ال��رة األول ��	F في ض+ء ما س�? ت> ص�اغة أس|لة االخ��ار

ــ|لة ــة أسـ ــUل �Bاسـ ــعE فـــي شـ ــة، ووضـ ــ�(ة Fال+حـ ــ�ة ال��Rـ ــ+عات الGـ  تغAـــي ال�+ضـ
ــ# U+ م ــة مـ ــ@، ثـــ>  ٤٠نـ ــة للAالـ ــات ال�+جهـ ــا ال�عل��ـ ــة م+ضـــح بهـ ــ�قها ورقـ ̂ال تGـ ــ سـ

صـــ��E ورقـــة اإلجاFـــة عـــ# أســـ|لة االخ��ـــار م(ف.ـــلة عـــ# �Bاســـة األســـ|لة م�Rـــ�(ه 
وقــ� روعــي ع�ــ� اعــ�اد أمــاك# مj..ــة ل�Gــ�Dل اســ> الAالــ@ ومرســ�ه وف.ــله، 

ال.ـ	�	ة والjا7|ـة   ات ال�+ز)ـع العZـ+ائي لإلجاFـاالخ�%ار ال��رة األول	ة لالخ�%ار:  
.#��jل�قل�ل ال�  

ــادة            ــ� الBـ ــة مـ ــى م6��عـ ــة علـ ــ�رته األول	ـ ــي صـ ــار فـ ــ�ض االخ�%ـ ــO عـ وتـ
ــا ــي م�ـ ــ	� فـ ــ	� ال����eـ ــ�م ال��>�ـ ــ�ر�f العلـ ــ�ق تـ ــار Fعـــo هج وlـ ــ أشـ وقـ

 oعـF ـ=ل] إعـادة صـ�اغةBمفـ�ادات االخ��ـار و oعـF یلال�	��U# إلى ض�ورة تعـ
   .)E ه=ه ال�عیالت ج� أ ال�ائل في Fعo ال�ف�دات، وق

  :ة لالخ�%ـار	ة االس�_العK�6ـ? االخ��ـار  ال���Aنـة   تـ> ت+Uالع�ة مAعلـى ع�(ـة اسـ�
رســة ســ٣٨مــ# (�F 0+ال2ان+)ــة ) 7الــ@ و7ال�ــة مــ# 7ــالب ال.ــف األول ال2ــان n(�ا

 nا�)GF ةB��Zال�-  
ــ`  ــامالت ال����ـ ــع+Kة ومعـ ــه+لة وال.ـ ــامالت الGـ ــ معـ ــف ت	یـ ــة، بهـ ــة الغ��Kـ م	افuـ

  صق وث�ات االخ��ار، وت	ی زم# االخ��ار.االخ��ار، وحGاب ت  دال�ف� 

تــ> حGــاب معـــامالت  حBــاب معــامالت الBــه�لة وال�ــع�Kة وال��		ـــ5 ل�فــ�دات االخ�%ــار:  -أ
(الBــــ	�، الGــــه+لة ل�ــــل مفــــ�دة مــــ# مفــــ�دات االخ��ــــار مــــ# خــــالل ال�عادلــــة الjاصــــة بــــ=ل] 

ت قـــ�> معـــامالE وحـــ�اوقـــ ت) ٣١٢،٢٠١٠، ســـل	�ان وأبــــ� عــــالم ،٤٤٩-٤٤٧،٢٠٠٨
: ٠.٢٩) ومعــامالت ال.ــع+Kة مــا بــ�# (٠.٧١:٠.٢٤الGــه+لة ل�فــ�دات االخ��ــار مــا بــ�# (

وحGاب معامالت ال����` م#  ) وK=ل] وقعE ج��ع ال�ف�دات داخل ال(Aاق ال�(اس@،٠.٧٦
خــالل ت�ت�ــ@ درجــات الAــالب ت�ت��ــا ت(ازل�ــا وحGــاب ال�Kــاعي األعلــى واألدنــى تــ> �7حـــــــــــه> 

: ٠.٣قـ�> معـامالت ال����ـ` ت�ـ�اوح بـ�# ( ، وقـ ت�اوحـE )٣١٩،٢٠١٠	�ان وأب� عـالم،لس(
 .) وهي ب=ل] معامالت ت���` ج�ة٠٬٧
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ام    صـــــ�ق االخ��ــــــار:  -ب jاس�F ق االخ��ار صق ال�	�B #��Uا س�? ذBـ�ه،ت> حGاب ص
�B 0̀ا یلي:  @وال.ق ال����

 –Ûa%%%%%%%%%%%%%ã‰bÔ½aI@ðŒîîànÛa@Ö†%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZHòîÏŠİÛa@ò@ G0̀ ـــــــــــــــــــــت> ح لالخ��ار    اب ال.ق ال����
)Macintosh,1984,140,141 &(Frith    ،�	Bال)�7)?    )٤٠٩- ٤٠٦،٢٠٠٨ ع# 

ال	�جة ال(G�ة  (،  حGاب  تGاو8  ال	�جة  ال(G�ة  أن   وج  الق��ة  ١٦وق م#  أك��  وهى   ،(
) ول�ة Dاالخ�٢.٥٨ال أن  Jع(ي  وه=ا  الق+)ة ر  �ا)،  ال��G+)ات  ب�#  واضً	ا  ت���ً̀ا   `��J .ق االخ��ار في ق�اس ما وضع لق�اسه وال��G+)ات الRع�فة، م�ا Jع(ي ص

ـــا  -ج  ــات االخ�%ــــــ ــل ألفـــا  ر:ث%ـ ــاد معامـ ــ? إDJـ ــ# �7)ـ ــ�لي عـ ــار ال�	.ـ ــات االخ��ـ ــاب ث�ـ ــ> حGـ تـ
̀ئة ال(.ف�ة، و ك�ون�اخ،  Dقة ال�(�AF ج��ان nوال�6ول ال�الي ی�ضح ذل':معامل ارت�ا  

I@Þë†uRHæbànu@Âbjm‰a@ÝßbÈßI@òîÐ–äÛa@òöŒvnÛa@òÔíŠ*@ë@@„bjãëŠ×@bÐÛc@ÝßbÈß@òÔíŠİi@@ïÜî–znÛa@‰bjn�üa@pbjq@ÝßbÈß@H@ @
  القيمة  الطريقة 

  ٠٫٨٨  معامل الفا كرونباخ
  ٠٫٩  معامل جتمان 

HابBون�ـاخ، ومعامـل ج��ـا  ی�,ح م� ال�6ول ال�B ن ق��ـة م�تفعـة أن ق��ـة معامـل ألفـا
  م�ا یل على ث�ات االخ��ار.

xM  Z@ ‰b%jn�ýÛ@ k%%%%4bä½a@ å%%%ßŒ%Ûa@ lb8y@  االخ��ار أس|لة  ع#  لإلجاFة  ال�(اس@  ̀م#  ال حGاب  ت> 
̀م#   ام معادلة حGاب الjاس�F  ،�	Bدق�قة، وت> إضافة  ٥٣وه+ ()  ٤٦٧- ٤٦٥،  ٢٠٠٨(ال (

 ) دق�قة. ٦٠لة االخ��ار ( س�عة دقائ? لق�اءة ال�عل��ات ل�.�ح زم# اإلجاFة ع# أس|

وحGــــاب معــــامالت الGــــه+لة وال.ــــع+Kة وال����ــــ` وKعــــ� إجــــ�اء تعــــ�یالت ال��>�ــــ	�،          
ــار  ــ�ح االخ��ــ ــه، أصــ ̀م# ال�(اســــ@ لــ ــ ــ الــ ــه وت	یــ ــقه وث�اتــ ــاب صــ ــار، وحGــ ل�فــــ�دات االخ��ــ

 وصـالً	ا لل�A��ـ? Bـأداة صـادقة وثاب�ـة لق�ـاس ت	.ـ�ل 7ـالب   ١ال�	.�لي في ص+رته ال(هائ�ة
"تــ+ارث ال.ــفات فــي ال�ائ(ــات ال	�ــة" ال�Aــ+رة فــي  ال�ق��حــة +حــةالال.ــف األول ال2ــان+0 فــي 

   .STEMض+ء 

 
 ) االختبار التحصيلي. ٣ملحق ( ١
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R@M@…a†Çg@@ïàÜÈÛa@õb–Ôn�üa@pa‰bèß@‰bjn�a@@Z[ات ال�ال�ة:ا للوفقً  وذل+Aj 

  :االخ�%ار اله�ف م�  ق�اس  االاس�هف    ت��ی�  العل�ي خ��ار  االس�ق.اء   م�G+8 مهارات 
  ) االس�(�اج  -اخ��ار ص	ة الف�وض   –ف�ض الف�وض   -ج�ع ال�عل+مات    –  ة(ت	ی ال�UZل

 .  ال.ف األول ال2ان+0  ل8 7الب 
  :االخ�%ار مف�دات  وال�	+ث   ب�اء  األدب�ات  م�اجعة  خالل  م#  االخ��ار  مف�دات  ب(اء  ت> 

 والراسات الGاFقة ال�ي اه��E ب�(��ة مهارات االس�ق.اء العل�ي. 

  ل   ٨خ��ار م#  ت�+ن اال  :وصف االخ�%ارB لة اس�ق.ائ�ة، یليUZل م+قف مB 2ل�J م+اقف
  hأس|لة تق� ال�UZلةم+قف خ�Gة   ال�عل+مات   -  مهارات (ت	ی الف�وض   -ج�ع   -ف�ض 

) ٤٠وK=ل] ی��+ن االخ��ار ال�لي م# (،  على ال��ت�@   االس�(�اج)  -اخ��ار ص	ة الف�وض 
ول ال�الي و Dد، و)�2ل ال̂ال م# ن+ع االخ��ار م# م�ع   االخ��ار.  صفس

  I@Þë†uSïàÜÈÛa@õb–Ôn4üa@pa‰bèß@‰bjn�a@Ñ•ë@H@ @
  عدد ا�سئلة   أرقام ا�سئلة   المهارة  م

Q@ @òÜØ’½a@†í†¤@ @SVLSQLRVLRQLQVLQQLVLQ@ @X@ @
R@ @pbßìÜÈ½a@Éº@ @SWLSRLRWLRRLQWLQRLWLR@ @X@ @
S@ @�ëŠÐÛa@�ŠÏ@ @SXLSSLRXLRSLQXLQSLXLS@ @X@ @
T@ @�ëŠÐÛa@òz•@‰bjn$a@ @SYLSTLRYLRTLQYLQTLYLT@ @X@ @
U@ @xbnän)üa@ @TPLSULSPLRULRPLQULQPLU@ @X@ @

Êìà
a@ @U@pa‰bèß@ @@ @TP@Þaû�@ @
Aـالب، وق روعي ع( صـ�اغة مفـ�دات االخ��ـار أن ت�ـ+ن ال�+اقـف واضـ	ة ومالئ�ـة لل

ا  واضـــ	ة،وأن ت�ـــ+ن األســـ|لة وKـــائلها  وم�DانGـــة فـــي الAـــ+ل إلـــى حـــ مـــا، وال ت�Rـــ�# ألفا\ـــً
ی+جــ بــ�# ال�ــائل ســ+8 إجاFــة واحــة صــ	�	ة، �Bــا  تــ+حي للAالــ@ FاإلجاFــة ال.ــ	�	ة، وأال

 روعي تغ��� م+ضع اإلجاFة ال.	�	ة Fال�ائل.
 :ــات االخ�%ــار�	اغة تعل	صــ�اغة تعل��ــات االخ��ــار ح�ــى  صــ تــ> م�اعــاة القــة وال+ضــ+ح ع(ــ

  .GJهل على الAال@ ات�اعها ع( اإلجاFة ع# أس|لة االخ��ار
 ح االخ�%ار	�̂ال درجة ٤٠م# (  اری��+ن االخ��  :��lقة ت� ̂اًال اخ��ار م# م�عد ل�ل س ) س

 ) درجة.٤٠واحة، وK=ل] UJ+ن ال��D+ع ال�لي لالخ��ار (
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 :ــة لالخ�%ــار	ــة لالخ�%ــار  إعــ�اد ال�ــ�رة األول	إعــ�اد ال�ــ�رة األول Oال�ع�)فــات تــF ̀ودة (مــ
 وع�ضــها علــى الBــادةوجــول وصــف االخ��ــار)  ئ�ــة لل�هــارات م+ضــع اه��ــام ال�	ــ� اإلج�ا

�	�<�وق أشار Fعـo ال�	�Uـ�# إلـى ضـ�ورة تعـیل Fعـo مفـ�دات االخ��ـار ل��(اسـ@ ،  ال�
ات، وقـــ مـــع ال�هـــارة ال�ـــي تق�Gـــها، وBـــ=ل] تعـــیل صـــ�اغة Fعـــo ال�ـــائل فـــي Fعـــo ال�فـــ�د 

  .أج�)E ال�عیالت الالزمة
  :ة لالخ�%ار	ة االس�_العK�6االخ��ار   ال� ?��Aنة م# (   ت> ت+Uالع�ة مA٤١على ع�(ة اس�  (

رسة س(�اn ا�F 0+7ال@ و7ال�ة م# 7الب ال.ف األول ال2ان  nا�)GF ةB��Zل2ان+)ة ال� -  
 الغ��Kة، وذل] بهف حGاب صق االخ��ار وث�اته، وت	ی زم(ه.   م	افuة

ام صق ال�	�B #��Uا سـ�? ذBـ�ه،  صـــــ�ق االخ��ــــــار:  -أ  jاس�F ق االخ��ارت> حGاب ص
�B 0̀ا یل   يوال.ق ال����

 ZHòîÏŠİÛa@ òã‰bÔ½aI@ ðŒîîànÛa@ Ö†–Ûa  ة�G)ال حGاب  خالل  م#   0̀ ال���� ال.ق  حGاب  ت> 
(،  ال	�جة تGاو8  ال	�جة  ال(G�ة  أن   وج  ول�ة ١٢.٧وقDال الق��ة  م#  أك��  وهى   ،(

الق+)ة وال��G+)ات ٢.٥٨( ال��G+)ات  ب�#  ت���ً̀ا واضً	ا   `��J ع(ي أن االخ��ارJ  ق االخ��ار في ق�اس ما وضع لق�اسه. الRع�فة، م�ا Jع(ي ص )، وه=ا 

ام ال�Aق ال�ال�ة: ث�ـــــات االخ��ـــــار: - بjاس�F اب ث�ات االخ��ارGت> ح  
 gë@L„bjãëŠ×@bÐÛc@ÝßbÈß@@ÔíŠBÕîjİnÛa@ñ…bÇZ@ ق�ي معامل ألفا(�AF اب ث�ات االخ��ارGت> ح

ول ال�الي ی+ضح ذل]: ك�ون�اخ، و�عادة Dوال ?��Aال� 
@ @

I@Þë†uTÝßbÈß@H@@pa‰bèß@‰bjn�a@pbjqïàÜÈÛa@õb–Ôn4üa@ÕîjİnÛa@ñ…bÇgë@@L„bjãëŠ×@bÐÛc@ÝßbÈß@>ÔíŠİi@ @
  القمية   الطريقة             

XYU~P  معامل ألفا كرونباخ  @

YVP~PJJ  (معامل ارتباط بيرسون)  عادة التطبيقإطريقة  @

  ٠.٠١**دالة ع�� م���� 

HــابBون�ــا ی�,ــح مــ� ال6ــ�ول ال�B ــا أن ق��ــة أن ق��ــة معامــل ألفــا�B ،خ ق��ــة م�تفعــة
) وذلــ] علــى مGــ�+8 ال�هــارات ٠.٠١معامــل ارت�ــاn ب��ســ+ن ل��تــي ال�A��ــ? دالــة ع(ــ مGــ�+8 (

  وم�G+8 االخ��ار UBل، م�ا یل على ث�ات االخ��ار.
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̀م# ال�(اس@ لإلجاFة ع# أس|لة االخ��ار    الـ�مـــ� ال��ـاســ� لالخ��ــار:  -ج ت> حGاب ال
ام معادلة حjاس�F  #̀م ال دق�قة، DFان@  ٤٢وه+ ()  ٤٦٧-٤٦٥،  ٢٠٠٨(الB	�G  ،اب   (

 ) دق�قة.٥٠إضافة ث�اني دقائ? لق�اءة ال�عل��ات ل�.�ح زم# اإلجاFة ع# أس|لة االخ��ار (
أص�ح         زم(ه   وت	ی االخ��ار،  وث�ات  صق  م#   وال�أك  #��U	ال� تعیالت  إج�اء   Fع

  . ال�	� �A��? على م�D+عة ، وصالح لل*في ص+رته ال(هائ�ة  االخ��ار
 

 

 

 

ــا ـــة الــثالثً ـــذ تجـــربــ مــ�ت تK�Dــة ال�	ــ� Fــاإلج�اءات  :ـبحث: إجــراءات تنفيــــ
  ال�ال�ة:

 وال���	O ال���6%ـي: %�@اخ�	ار م6��عة ال -١
رســ��# م��ــاثل��# فــي  ال�	ــ�  تــ> اخ��ــار م�D+عــة�F 0+مــ# 7ــالب ال.ــف األول ال2ــان

ی(ة زف�ا �F	افuة الغ��Kة ومی(ـة م�ـE غ�ـ� �F	افuـة �اإلمUانات م# مارس اإلدارة ال�F عل���ة
) 7ال�ة، ت> تق��Gه> إلى م�D+ع��# م�D+عة ٨٢( ال�	�   القهل�ة، وق بلغ عد 7الب م�D+عة

) 7ال�ـــة والDـــول ال�ـــالي ی+ضـــح ٣٩) 7ال�ـــة، وم�D+عـــة ت�D)��ـــة عـــدها (٤٣ضـــاAFة عـــدها (
  تف.�لً�ا:  ال�.��> ال��D)�ي للراسة

u†I@ÞëU@@íŠvnÛa@áîà–nÛa@HszjÜÛ@òÇìà©I@szjÛa@Hbèäß@pDn�a@>Ûa@E‰a†½aë@ @
  العدد النهائي   العدد المبدئي   الفصل  المجموعة   المدرســـــة 

ــة  ــراهيم  مدرســـ ــيد إبـــ ــهيد الســـ الشـــ
  ٤١  ٤٣  ١/٦،  ١/٢  الضابطة  الدسوقي الثانوية بنات بميت غمر

الشـهيد مختـار كامـل الثانويــة  مدرسـة  
  ٣٩  ٣٩  ١/٧،  ١/٥،  ١/٣،  ١/٢  التجريبية   ىتبنات بزف

  : ال%�@ واتدالق%لي أل�_%	H ال -٢

ا علــى 7ال�ــات  تــ> تA��ــ? االخ��ــار ال�	.ــ�لي واخ��ــار مهــارات االس�ق.ــاء العل�ــي ق�ل�ــً
  .ال�	� وذل] ل�ع�فة م8 ت�اف^ م�D+ع�ي وال��D)��ة، ال��D+ع��# الRاAFة 

��ـــار ال�	.ـــ�لي تـــ> حGـــاب ق��ـــة "ت" خفـــي اال ال�	ـــ� ول�ع�فـــة مـــ8 ت�ـــاف^ م�Dـــ+ع�ي 
لاللــة الفــ�وق بــ�# م�+ســAي درجــات 7ال�ــات ال��D+عــة الRــاAFة ودرجــات 7ال�ــات ال��D+عــة 
ال��D)��ـــة فـــي ال�A��ـــ? الق�لـــي لالخ��ـــار ال�	.ـــ�لي، وذلـــ] Fال�Gـــ�+)ات الف�ع�ـــة والرجـــة ال�ل�ـــة 

ول ال�الي ی+ضح ذل]:Dلالخ��ار، وال  
 

 الثانوي.  ول) اختبار مهارات االستقصاء العلمي  لطالب الصف األ ٤ملحق ( *
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I@Þë†uV´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…@H@@òîjíŠvnÛa@òÇìàJa@@pbjÛb*@pbu‰…ë@òİibšÛa@òÇìàJa@pbjÛb*@pbu‰…@ïİ4ìnß@ @
ïÜî–znÛa@‰bjn�ýÛ@ïÜjÔÛa@ÕîjİnÛa@¿@ @

  ٨٠ال��ائج ع�� درجات ح��ة (د.ح) = 

HــــابBل علـــى ت�ــــاف^  ،اأن ق��ــــة "ت" غ�ـــ� دالــــة إح.ـــائ�ً  ی�,ــــح مــــ� ال6ــــ�ول الم�ـــا یــــ
  .ال�	� وذل] ق�ل ت(ف�= تK�Dة  ،االخ��ار UBل وال��G+)ات الف�ع�ة  ال��D+ع��# في Bًال 

فــي اخ��ــار مهــارات االس�ق.ــاء العل�ــي تــ>  ل�	ــ� �ــ+ع�ي اDوKال�2ــل ول�ع�فــة مــ8 ت�ــاف^ م
حGاب ق��ة " ت "  لاللـة الفـ�وق بـ�# م�+سـAي درجـات 7ال�ـات ال��D+عـة الRـاAFة ودرجـات 
7ال�ات ال��D+عة ال��D)��ة في ال�A��? الق�لي الخ��ار مهارات االس�ق.ـاء العل�ـي، وذلـ] علـى 

ول ال�الي ی+ضح ذل]:خوالرجة ال�ل�ة لال الف�ع�ة م�G+8 ال�هارات Dار، وال��  
I@Þë†uWòîjíŠvnÛa@òÇìàJa@pbjÛb*@pbu‰…ë@òİibšÛa@òÇìàJa@pbjÛb*@pbu‰…@ïİ4ìnß@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…@H@ @

@ïàÜÈÛa@õb–Ôn4üa@pa‰bèß@‰bjn�ü@ïÜjÔÛa@ÕîjİnÛa@¿@ @

  المجموعة  الدرجة العظمى  لمستوى ا
  العدد 
  (ن) 

  "ت" قيمة  االنحراف المعياري(ع)   المتوسط الحسابي(م) 
  مستوى الداللة

٠٫٠١ 


Sig  

  ١٦  التذكر 
  

  ١٫٧٤  ٤٫٤٤  ٣٩  التجريبية   ٠٫٥٧  غير دالة   ٠٫٥٧  ٢٫١٨  ٤٫١٩  ٤٣  الضابطة 

  ١٢  الفهم  
  ١٫٢٢  ٣٫١٢  ٣٩  التجريبية   ٠٫٢١  غير دالة   ١٫٢٧  ١٫٧٧  ٢٫٦٩  ٤٣  الضابطة 

  ١٢  التطبيق 
  ١٫٥٥  ٣٫٧٩  ٣٩  التجريبية   ٠٫١٧  غير دالة   ١٫٣٧  ١٫٦٨  ٣٫٣٠  ٤٣  الضابطة 

  ٤٠  االختبار ككل
  ٢٫٤٠  ١١٫٣٦  ٣٩  التجريبية   ٠٫١٠ دالة   رغي  ١٫٦٦  ٣٫٥٧  ١٠٫٢٣  ٤٣  الضابطة 

    لمهارةا
الدرجة  
  العظمى 

  المجموعة 
  العدد
  (ن) 

المتوسط 
  الحسابي(م) 

االنحراف 
  (ع) يالمعيار

  "ت"  قيمة
مستوى 
  الداللة 
٠٫٠١ 



Sig    

تحديد  
  المشكلة 

٨  
  

غير    ١٫٧٦  ١٫٨٤  ٣٫٦٧  ٤٣  الضابطة 
  دالة 

٠٫٠٨  
  

  ١٫٨٢  ٤٫٣٨  ٣٩  التجريبية   
جمع  

  ٨  المعلومات 
  ١٫٤٨  ١٫٦٥  ٣٫٤٤  ٤٣  الضابطة 

غير  
  ١٫٤١  ٣٫٩٥  ٣٩  التجريبية   ٠٫١٤  دالة 

فرض  
  ٨  الفروض 

  ١٫٥٨  ١٫٤٨  ٣٫٩٣  ٤٣  الضابطة 
ير  غ

  ١٫٦٥  ٣٫٣٩  ٣٩  التجريبية   ٠٫١٢  دالة 
اختبار صحة  
  ٨  الفروض 

  ٠٫١١  ٢٫١٤  ٣٫٦٩  ٤٣  الضابطة 
غير  
  ١٫٤٢  ٣٫٧٤  ٣٩  التجريبية   ٠٫٩١  دالة 

  ٨  االستنتاج
غير    ١٫٠٢  ١٫٤٣  ٢٫٣٩  ٤٣  الضابطة 

  ٠٫٣١  دالة 
  ١٫٦٧  ٢٫٧٤  ٣٩  التجريبية 

  ٤٠  االختبار ككل 
  ٠٫٨٦  ٦٫١٤  ١٧٫١٤  ٤٣  الضابطة 

غير  
  ٤٫٩٣  ١٨٫٢١  ٣٩  التجريبية   ٠٫٣٩ دالة 
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  ٨٠ال��ائج ع�� درجات ح��ة (د.ح) = 

م�ــا یــل علــى ت�ــاف^  ،أن ق��ــة "ت" غ�ــ� دالــة إح.ــائ�ا مــ� ال6ــ�ول الBــابHی�,ــح 
ل ذلــ] علــى ت�ــاف^ م�Dــ+ع�ي و)ــ ،واالخ��ــار UBــلمــ# ال�هــارات الف�ع�ــة  ال��Dــ+ع��# فــي Bــًال 

  .ال�	� ق�ل ت(ف�= تK�Dة االس�ق.اء العل�ي  ت في ال�	.�ل ومهارا ال�	� 
�@ال ي�ع�ــــ�ر�f ل�6��ال -٣% : 

،  ٢٠١٩/٢٠٢٠في باJـة الف.ـل الراسـي ال2ـاني للعـام الراسـي   ت> ت(ف�= تK�Dة ال�	� 
"ال��وم�س�مات وال�عل�مات ال�راث	ة، وت�اخل فعـل  م+ضـ+عيح�� درسE ال��D+عة الRاAFة  

ــات"  ــاب ال6	�ـ ــاء �UFـ ــ�ر ال�األح�ـ ــاد0 ال�قـ ــي العـ ــ�ه>  رسـ ــاني علـ ــي ال2ـ ــل الراسـ ام Fالف.ـjــ� Fاسـ
"تــ�ارث ال�ــفات فــي ال�ائ�ــات وحــة  ودرســE ال��D+عــة ال��D)��ــة، ال�A)قــة ال���عــة Fال�ــارس

ــة" ــها (  STEMضــــ+ءفــــي  ال�	ــ ــ��ات��Dات ال�ق��حــــة ل�ر)Gــ ام االســjــ� ــائ> علــــى Fاســ ــ�عل> القــ الــ
ــ، والـــ�عل> ال، والـــ�عل> ال�عـــاونياالس�ق.ـــاء  )والـــ�عل> ال����Bـــ` حـــ+ل ال�ZـــUلة ائ> علـــى ال�.ـــ��>،قـ

) ح.ـــ� ب+اقـــع ح.ـــ��# Fاألســـ�+ع أ0 حـــ+الي ٨( �قE مـــة ال�ـــر)h ل��Dـــ+ع�ى ال�	ـــ� واســـ�غ
 h(رأرKعة أساب�ع، وهى نفh عد ال	.� ال+اردة في خAة ال+زارة، وق قـام معلـ> الف.ـل Fال�ـ

قامـE ال�اح2ـة ب�ـر)h ال+حـة ال�Aـ+رة  الل��D+عة الRاAFة Fال�A)قة ال���عـة فـي ال�ـارس، ب�(�ـ
   ال��D+عة ال��D)��ة. لAالب   STEMء+ في ض

 :ـH ال%عـــ�2 ألدوات الـــ%�@ال�_%	ــ -٤
Fع االن�هاء م# تر)h ال+حة ت> تA��? االخ��ار ال�	.ـ�لي واخ��ـار مهـارات االس�ق.ـاء 

رصــ ال(�ــائج ال�.ــ	�ح و > تــثــ>  ، العل�ــي FعــJًا علــى 7ــالب ال��Dــ+ع��# الRــاAFة وال��D)��ــة
، والjـــ�وج م(هـــا ب�+صـــ�ات ومق��حـــات لل+صـــ+ل إلـــى ن�ـــائج ال�	ـــ�  ت�ه�ـــًا لل�عالDـــة اإلح.ـــائ�ة

  .U�J# تA��قها

 ومناقشتها وتفسيرها:  بحثال تاونتائج التطبيق البعدي �د
١- DŠÐÛbi@òİjmŠ½a@wöbnäÛa@DŠÇ@Þëþa@ZbçJ8Ðmë@bèn’Óbäßë  

ب�# م�+سAي  حGاب ق��ة "ت" ل�ع�فة داللة الف�وق  ت> األول ض � ص	ة الفم8 الخ��ار       
ال�ع0  7ال�ات  ال��D+عة الRاAFة ودرجات    7ال�ات   درجات   ?��Aال� ال��D)��ة في  ال��D+عة 

ول ال�الي ی+ضح ذل]: �B2ηا ت> حGاب حD> األث� ع# �7)? ، لالخ��ار ال�	.�ليDوال  
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  ٣٣٩  

  
I@Þë†uXpbu‰…@ïİ4ìnß@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…@H@*bÛpbj@@pbu‰…ë@òİibšÛa@òÇìàJa@pbjÛb*@òîjíŠvnÛa@òÇìàJa@ @

@ð†ÈjÛa@ÕîjİnÛa@¿ïÜî–znÛa@‰bjn�ýÛ@ @

  ٧٨* ال��ائج ع�� درجات ح
	ة (د.ح) = 

 ما یلي:الBابH ی�,ح م� ال�6ول 
   8 داللة+�Gم  7ال�ات   ب�# م�+سAي درجات   )٠.٠١( وج+د ف�وق ذات داللة إح.ائ�ة ع(

ال��G+)ات ال�ع�ف�ة لالخ��ار    ال��D+عة ال��D)��ة في  7ال�ات ال��D+عة الRاAFة ودرجات  
ل.الح   وذل] في ال�A��? ال�ع0  وفي االخ��ار UBل  ال�A��?)  –الفه>    –�=�B  لا(ال�	.�لي  

 7ال�ات ال��D+عة ال��D)��ة. 

   ع إی�اKق��ة م� ��Z²تη   ) 0اوGل وال�ي تUB .�لي	ة ٠.٧٤لالخ��ار ال��Gم#  ٪٧٤) أن ن
 ة ال��ــای# ال�لــي لــرجات الAال�ــات ت�جــع إلــى دراســة ال+حــة، وهــ=ا یــل علــى أن دراســة وحــ

ــو وتحســن STEM "تــ+ارث ال.ــفات فــي ال�ائ(ــات ال	�ــة" ال�Aــ+رة فــي ضــ+ء  ــى نم أدى إل
 ال��قـH مـ� صـ�ة الفـ�ضمـ� أسـ]لة ال%�ـ@ و  ت�c اإلجاCة ع� الiBال الqانيوK<ل'   التحصيل الدراسي لدى طالبات المجموعة التجريبية. 

، وس�الن )Olivarez,2012أول�فار)` (:  مع ن�ائج دراسات Bل م#  واتفقE تل] ال(�ائج  ،األول
 (Yıldırım & Selvi, 2017)و)لی�م وس�لفي    )،Cylan & Ozdilak, 2015(وأوزدیل]  

ت+صلE ال�ي  )٢٠١٨، �م	� ((Awad & Barak,2018))، وع+اد وKاراك  ٢٠١٨والر0 (
   .ال�	.�ل الراسيفي ت(��ة   STEMإلى فاعل�ة مخل

  ويمكن تفسير تلك النتائج على النحو التالي:

̀ة حــــ+ل  ال	ــــالي ال(�ــــائج الGــــاFقة إلــــى أن �جــــع ال�	ــــ� ی االســــ��ات��Dات ال�ر)Gــــ�ة ال����Bــــ
الAال@ واألنAZة االس�ق.ائ�ة الف�دJة وال�Dاع�ة وال�Dارب ال�ع�ل�ة ب+حة " ت+ارث ال.فات في 

   لمستوىا
الدرجة 
  العظمى

  المجموعة 
  العدد
  (ن) 

المتوسط 
  الحسابي(م) 

االنحراف 
  المعياري(ع) 

  "ت"   قيمة
مستوى 
 الداللة

حجم  
  ) ηا�ثر(

  ١٦  التذكر
  

 ١٢٫٢٧  ٢٫٦٣  ٧٫١٥  ٤١  الضابطة 
  ٢٫٣٧  ١٤٫٠٣  ٣٩  التجريبية  ٠٫٦٦  ٠٫٠١  

  ١٢  الفهم  
 ١٢٫٦١  ١٫٩٦  ٤٫١٥  ٤١  الضابطة 

  
  ٢٫٠٨  ٩٫٨٥  ٣٩  التجريبية  ٠٫٦٧  ٠٫٠١

  ١٢  التطبيق 
 ١٣٫٣٤  ٢٫٠٣  ٤٫٦٨  ٤١  الضابطة 

  ٠٫٦٩  ٠٫٠١  
  ١٫٧٢  ١٠٫٣١  ٣٩  التجريبية

  ٤٠  االختبار ككل 
  ٥٫٥٩  ٣٤٫١٨  ٣٩  بيةيرالتج  ٠٫٧٤ ٠٫٠١ ١٥٫٢٠  ٥٫١٢  ١٥٫٩٧  ٤١  الضابطة 



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ٣٤٠  

̀ة ل�(��ــة  E ســاه� STEM ال�ائ(ــات ال	�ــة" ال�Aــ+رة فــي ضــ+ء فــي إDJــاد ب�|ــة تعل���ــة م	فــ
أتاحE الف�صة للAال�ات لالع��اد على أنفGـه> فـي اك�Zـاف ح�� �ل الراسي؛  .	م�G+)ات ال�

ال�عارف وال�عل+مات وال�ع��� ع(ها Fأسل+Kه> وت+\�فها في م+اقف جیـة م�ـا ن�ـى قـراته> علـى 
 و)�U# إRJاح ذل] تف.�ًال ف��ا یلي: ال�	.�ل، 

-  #ْ االس�ق.ــائ�ة  ت لألنZــAةا�ــم�ارســة الAال ی�جــع F.ــ+رة أساســ�ة إلــىال�ــ<�J  مBــ��a َتَ	Gــُ
ال�ـــي ت	ــــ2ه> علـــى اك�Zــــاف ال�عل+مـــات FأنفGــــه> مـــ# خــــالل ال�	ـــ� فــــي ال�.ـــادر العل��ــــة 

، �Bـا أن ت�امـل Fعـo م+ضـ+عات ال+راثـة م2ـل ج�ةساع في ت=�Bها F.+رة  ح��  ال��(+عة  
 ت اقان+ني م(ل األول وال2اني مـع م+ضـ+ع االح��ـاالت وال��2ـ�الت ال��ان�ـة َحGـ# قـرة الAال�ـ

 وال�عل+مات ال��ت�Aة بها. على ت=�B تل] الق+ان�#
-   #ْGُ	ََت a��Bم    Oرة أساس�ة إلىالفه+.F ة ی�جعAZال�ات لألنAاالس�ق.ـائ�ة ال�ـي  م�ارسة ال

ت	2ه> على فه> وتف��G ال�عل+مات وت	+)لها م# ص+رة إلى أخ�8 م2ل األنAZة ال�ي ت�Aل@ 
�س> مxAj ان�Gابي ت�اFعي له، أو إج�اء تK�Dـة ل ق�اءة مقالة إل���ون�ة ع# تار)خ عل> ال+راثة

  .ع�ل�ة ل�ع�ف ن+ع ال�Aز ال��م+س+مي وت.��> مGD> له
-  ْ#Gُ	ََت  Hـ	ال�_% aـ��Bة  مAـZال�ـات لألنAـ+رة أساسـ�ة إلـى م�ارسـة ال.F االس�ق.ـائ�ة  ی�جـع

ام القــ+ان�# ال+راث�ــة م2ــل القــ+ان�# اjــ2ه> علــى اســ�	اع�ــة ال�ــي ت�Dــة أو الJل�ــة �لســ+اء الف�د)
والالم(ل�ــة فــي ال�	ل�ــل الــ+راثي لuهــ+ر Fعــo ال.ــفات فــي ال�ائ(ــات ال	�ــة وحGــاب ال(Gــ@ 
ام Fعo الق+ان�# والق+اع في إDJاد عـد jة وال�ع��� ع(ها ب�انً�ا، واس�Dال�|+)ة لألج�ال ال(ات
ال��وم+ســــ+مات فــــي أنــــ+اع ال�ائ(ــــات ال��jلفــــة، DFانــــ@ أنZــــAة ال�.ــــ��> اله(ســــي وال�قــــ+)> 

 ال�ات أث(اء ال�Zح وK(هاJة الرس.���G لل�Aلا
٢- @DŠÐÛbi@òİjmŠ½a@wöbnäÛa@DŠÇïãbrÛa@Z@bçJ8Ðmë@bèn’Óbäßë  

ــار  ــ8 الخ��ـ ــ	ة الفـــ�ض مـ ــاني  صـ ــ>ال2ـ ــ�وق  تـ ــة الفـ ــة داللـ ــة "ت" ل�ع�فـ ــاب ق��ـ ــ�# حGـ بـ
ال��D+عة ال��D)��ة في ال�A��ـ? 7ال�ات  ال��D+عة الRاAFة ودرجات    7ال�ات   م�+سAي درجات 

والDـول  �B2ηا ت> حGاب حD> األث� ع# �7)ـ? ،  لالخ��ار مهارات االس�ق.اء العل�ي0   عال�
  ال�الي ی+ضح ذل]:
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  ٣٤١  

I@Þë†uYpbu‰…@ïİ4ìnß@´i@ÖëŠÐÛa@òÛü…@H@@pbjÛb*@òİibšÛa@òÇìàJa@ @
@pbu‰…ë@pbjÛb*@@ð†ÈjÛa@ÕîjİnÛa@¿@òîjíŠvnÛa@òÇìàJaïàÜÈÛa@õb–Ôn4üa@pa‰bèß@‰bjn�ü@ @

  ٧٨* ال��ائج ع�� درجات ح��ة (د.ح) = 

  ما یلي: الBابHی�,ح م� ال�6ول 
  ـ�+8 داللـةGم  7ال�ـات  بـ�# م�+سـAي درجـات  )٠.٠١(وج+د ف�وق ذات داللة إح.ـائ�ة ع(ـ

Fــا ــات و Aة ال��D+عـــة الRـ ــة ال��D)��ـــة فـــي 7ال�ـــات درجـ ــار  ال��D+عـ ــارات الف�ع�ـــة الخ��ـ ال�هـ
اخ��ـار  –فـ�ض الفـ�وض  –ج�ـع ال�عل+مـات  –(ت	یـ ال�ZـUلة مهارات االس�ق.اء العل�ي  

فـــي ال�A��ـــ? ال�عـــ0 ل.ـــالح 7ال�ــــات وفـــي االخ��ـــار UBــــل االســـ�(�اج)  -صـــ	ة الفـــ�وض 
 ال��D+عة ال��D)��ة.

  ع إی�اKق��ة م� ��Z²تη ـاو0 (�الخGـل وال�ـي تUB أن ٠.٦٤�ار مهارات االس�ق.ـاء العل�ـي (
علـى أن م# ال��ای# ال�لي لـرجات الAال�ـات ت�جـع إلـى دراسـة ال+حـة، وهـ=ا یـل  ٪٦٤نG�ة  

ن�ـ+  إلـى أدSTEM 8دراسة وحـة "تـ+ارث ال.ـفات فـي ال�ائ(ـات ال	�ـة" ال�Aـ+رة فـي ضـ+ء 
  �+عة ال��D)��ة.Dال�وت	G# مهارات االس�ق.اء العل�ي ل8 7ال�ات 

 ال��قـH مـ� صـ�ة الفـ�ضمـ� أسـ]لة ال%�ـ@ و  ت�c اإلجاCة عـ� الBـiال الqالـ@وK<ل'  
 (Eroglu & Bektas, 2016)إرجلـ+ و�UKـاس  :مـع ن�ـائج دراسـات  واتفقE تل] ال(�ائج ،الqاني

   لمستوىا
ة  جلدرا

  العظمى
  المجموعة

  العدد 
  (ن) 

المتوسط 
  الحسابي(م) 

االنحراف  
  المعياري(ع) 

  "ت"   قيمة
مستوى 
 الداللة 

حجم 
  ) ηا�ثر(

تحديد 
  المشكلة  

٨  
 ٧٫٨٢  ١٫٧٥  ٣٫٨٨  ٤١  الضابطة 

  ١٫١٢  ٦٫٤٦  ٣٩  التجريبية  ٠٫٤٣  ٠٫٠١  

جمع 
  المعلومات

٨  
 ١٠٫١٣  ١٫٤٤  ٤٫١٩  ٤١  الضابطة 

  ١٫١٣  ٧٫١٣  ٣٩  ةيبي التجر  ٠٫٥٧  ٠٫٠١  

فرض 
  الفروض

٨  
 ٨٫٣٥  ١٫٣٠  ٤٫٤١  ٤١  الضابطة 

  ١٫٣٨  ٦٫٩٢٣١  ٣٩  التجريبية  ٠٫٤٧  ٠٫٠١  

اختبار 
صحة  
  الفروض

٨  

  

 ٩٫١١  ١٫٣٨  ٤٫٠٠  ٤١  الضابطة 
  ٠٫٥٢  ٠٫٠١  

  ١٫٢٠  ٦٫٦٤  ٣٩  التجريبية

 ٧٫٨٨  ١٫٥٦  ٣٫٤١  ٤١  الضابطة   ٨  االستنتاج
  ١٫٣٦  ٦٫٠٠  ٣٩  التجريبية  ٠٫٤٤  ٠٫٠١  

االختبار 
  ككل

٤٠  
 ١١٫٨٤  ٥٫١٤  ١٩٫٩٠  ٤١  الضابطة 

  ٤.٨٦  ٣٣٫١٥  ٣٩  التجريبية  ٠٫٦٤ ٠٫٠١  
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  ٣٤٢  

مE ٢٠١٩)، والZ(او0 (٢٠١٩)، أب+ م+سى (٢٠١٨وحDاج (، jال�(اهج ال�ق��حة ) ال�ي اس�
 ويمكن تفسير تلك النتائج على النحو التالي:    .في تنمية مهارات االستقصاء العلميSTEM رة في ض+ء + ل�Aأو ا

وحــة " تــ+راث ال.ــفات فــي ال�ائ(ــات ال	�ــة" ال(�ــائج الGــاFقة إلــى أن  ی�جــع ال�	ــ� ال	ــالي    
̀ة ل�(��ــة  E ســاه� STEMال�Aــ+رة فـــي ضـــ+ء  ء مهـــارات االس�ق.ـــافـــي إDJـــاد ب�|ــة تعل���ـــة م	فـــ

اســــ�هفE ال+حــــة ت+\�ــــف معــــارف وخ�ــــ�ات الAال�ــــات فــــي م+ضــــ+عات ال+راثــــة  فقــــ ؛ عل�ــــيلا
̀راع�ـة" وذلـ]  واالح��االت ال�)اض�ة في ت.��> م�Zوع ل	ل ت	0 م��Dعـي" ت	Gـ�# القاعـة ال

ام مهارات االس�ق.اء العل�ي وع�ل�ات ال�.��> اله(سي وال���2لة في:  jاس�F ،لةUZال� ت	ی
K(ــــاء ن�ــــ+ذج أولــــى لل	ــــل و اخ��ــــار أفRــــل ال	لــــ+ل، و ق�ــــ�اح ال	لــــ+ل ال��U(ــــة، او ، ال�	ــــ� ع(هــــاو 

(prototype)  ، لو	وم�ارسـة تلـ]  ال�ع�ـ�>و �عـادة ال�.ـ��> فـي ضـ+ء ال�ق�ـ�>، و   ،اخ��ار وتق��> ال
  الع�ل�ات ساه> في م�ارسة مهارات االس�ق.اء العل�ي وت(���ها.

       j�Gال� h(ري ال+حة ال�ي تع�� ج��عهـا علـى الـور فمة  �Bا ساه�E اس��ات��Dات ال�
القــائ> علــى االس�ق.ــاء، والــ�عل> مــ# خـــالل اإلDJــابي لل�ــ�عل> فــي اك�Zــاف ال�ع�فــة م2ــل الـــ�عل> 

ــة  ــائ�ة الف�دJــ ــ�عل> ال�عــــاوني واألنZــــAة االس�ق.ــ ال�.ــــ��>، والــــ�عل> ال����Bــــ` حــــ+ل ال�ZــــUلة والــ
  االس�ق.اء العل�ي ل8 الAال�ات. مهارات  ��ةوال�Dاع�ة وأسال�@ وأدوات ال�ق+)> ال��(+عة في ت(

 :ات البحثتوصيــــــ
 @� C�ا یلي:في ض�ء ن�ائج ال%�@ ال�الي، ی�صي ال%

  #راســ�ة فــي ضــ+ء ال��امــل بــ�ضــ�ورة تAــ+)� م(ــاهج ال�ــ+اد العل��ــة فــي م�jلــف ال��احــل ال
 . STEM العل+م وال��(+ل+ج�ا واله(سة وال�)اض�ات 

 ــــــا)Kــــــ+ ت.ــــــ��> و	ــــــاه نDاهــــــات العال��ــــــة ال�عاصــــــ�ة م2ــــــل لء ااالتDــــــاهج فــــــي ضــــــ+ء االت)�
STEM،STEAM ،STREAM.ت+Kوت�(+ل+ج�ا ال�و ، 

  اد معل�ــيUFل�ــات ال���Kــة ل�(��ــة معــ�ف�ه> Fــه، والقــرة  STEMضــ�ورة تRــ��# ب�نــامج إلعــ
 على ت(ف�=ه في الف.+ل الراس�ة.

 ــع ال��احــل ال�عل���ــة مــ# خــ��DF ــالبAر)@ الم(ــاهج ال�ــ+اد العل��ــة  اللضــ�ورة االه��ــام ب�ــ
خاصة على ال�	ـ� عـ# ال�عل+مـات واك�Zـافها FأنفGـه>، وذلـ] مـ# خـالل تـر)�ه> علـى 7ـ�ح 

 ال�Gاؤالت وم	اولة اإلجاFة ع(ها.
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   لفـة�jـالب فـي م�احـل ال�علـ�> ال�A8 الض�ورة االه��ام ب�(��ة مهارات االس�ق.اء العل�ـي لـ
 عل+م.ل> ان�uا ل�+نها مع�ار رئ�Gًا م# معای�� تعل�

  :البحثات  ــــــــمقترح
  : ما یلي ال�اليل%�@ ق��ح ا? ،�ء ما أسف�ت ع�ه ال��ائجــفي ض

  سـة وال�)اضـ�اتأث� وحة مق��حة في العل+م في ض+ء ال��امل ب�# العل+م وال��(+ل+ج�ا واله(
)STEM( .على تنمية مهارات حل المشكالت لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي 
 ــ ال��امــل بــ�# العلــ+م وال��(+ل+ج�ــا واله(ســة وال�)اضــ�ات العلــ+م قــائ> علــى  يفــ�ح ب�نــامج مق�

)STEM( .ةJاد ل�(��ة مهارات ال�ف��� ال(اق واالتDاه العل�ي ل8 تالم�= ال��حلة اإلع
العلـــ+م وال��(+ل+ج�ــــا واله(ســــة  فاعل�ـــة وحــــة مق��حـــة فــــي األح�ـــاء فــــي ضــــ+ء ال��امـــل بــــ�#

هـــــارات القـــــ�ن ال	ـــــاد0 والعZـــــ�)# لـــــ8 7ـــــالب ال��حلـــــة م�ـــــة ل�(� )STEM(وال�)اضـــــ�ات 
  ال2ان+)ة.

  عــــــــــراجــمـال
  المراجع العربية: أوالً: 

 STEMفاعل�ـة وحـ�ة فـي العلـ�م م�ـ��ة وفـ� م��ـى  ).٢٠١٩أب+م+سـى، أسـ�اء ح��ـ سـال> (
ـــ� ـماج��Gــــرســالة  ال�%ــاملي فــي ت���ــة ال��ارســات العل��ــة لــ�" !ال ــات ال�ــف ال�اســع. ـ

̀ة.   غ�� م(Z+رة، Bـل�ـة ال���Kـة: الDـامعــــة اإلســـــالم�ــة Fغــــــ
 ) ــ� ̂اد سـ ــ ــة فـ ــ، ه�ـ ــات ال٢٠١٦أح�ـ ــ+ء ت+ج�هـ ــة فـــي ضـ ــر)h وحـ ــة تـ ــة  STEM). فاعل�ـ ل�(��ـ

م&لـة مهارات حل ال�UZالت واالتDاه ن	ـ+ دراسـة العلـ+م لـ8 تالم�ـ= ال��حلـة االب�ائ�ـة. 
  .١٧٦ – ١٢٩)، ٣(١٩ال�.�)ة لل���Kة العل��ة،  ، ال�Dع�ةال�)'�ة العل��ة

 STEM مــ�هج مق�ـ)ح فــي الف�0/ـاء قــائ+ علـي م*ـ)وع). ٢٠١٨حDـاج، م	�ـ+د أح�ــ م	�ـ+د (
. رسـالة د�Bـ+راة لل�)حلة ال9ان�/ـة ل����ـة مهـارات االس�ق�ـاء العل�ـــي وال��ـ��+ ال�%��ل�جـــي 

.hة : جامعة ع�# ش��Kل�ة ال��B ،رة+Z)غ�� م 
ــر0، و  ــال+هاب (الالـــ ــ ع�ـــ ــ م	�ـــ ــ�خل ) . ٢٠١٨ء م	�ـــ ــ�ء مـــ ــي ضـــ ــ�م فـــ ــ�هج العلـــ ــ�/) مـــ ت=ـــ
)STEM >ف%�ــــ) ال�اقــــ� وال�افع�ــــة لإلن&ــــاز لــــ�" تالم�ــــ�) وفعال��ــــه فــــي ت���ــــة مهــــارات ال

 . رسالة د�B+راة غ�� م(Z+رة، Bل�ة ال���Kة : جامعة ال�(.+رة. ال�)حلة اإلع�ادDة
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ــ+د( ــاvJ م	�ـ ــات العال). ٢٠١٠ز)�ـــ+ن، عـ ــها�االت&اهـ ــ�م وت�ر/Hـ ــاهج العلـ ــ)ة فـــي م�ـ ــة ال�عاصـ .  �ـ
 ع�ان : دار ال�Zوق لل(�Z وال�+ز)ع.

̂اد ال�هي ( ، ف�G٢٠٠٨ال .( J(اإلح�ـائي وق�ـاس العقـل ال *ـ Lالقـاه�ة : دار الف�ـ�  عل+ الـ�ف .
 الع�Kي.

ــاء م	�ـــ+د( ــالم ، رجـ ــ؛ وأبـــ+ عـ ــ�# علـــى م	�ـ ــل��ان، أمـ ــي العلـــ�م ). ٢٠٠٩سـ ــاس وال�قـــ�/+ فـ الق�ـ
  وتA��قاته. القاه�ة : دار ال��اب ال	ی�. : أسHه، وأدواته، اإلنHان�ة

̂اد م	�+د ( فاعل�ة ب)نامج مق�)ح فـي ال�Hـ���ثات الف�0/ائ�ـة قـائ+ علـى ).  ٢٠١٩الZ(او0، سهام ف
فـي  (STEM) مـ�خل ال�%امـل بـ�R العلـ�م وال�%��ل�ج�ـا وال��ـ��+ اله��سـي وال)/اضـ�ات 

�رسالة د�B+راه غ�� م(Z+رة،  .ر/Hي ل�" معل�ي الف�0/اء� ت���ة ال9قافة الف�0/ائ�ة واألداء ال
  كل�ة ال���Kة : جامعة دم(ه+ر.
فعال�ــة وحــ�ة فــي ال ��لــ�جي T�Hــاع�ة ال%� �ــ�ت) ) . ٢٠١٢ع�ــ الهــاد0، ســ�اح م	�ــ+د ف�	ــي (

. رسـالة ل����ة TعW مهارات االس�ق�اء العل�ي لـ�" !ـالب ال�ـف األول ال9ـان�J العـام
  Bل�ة ال���Kة : جامعة ع�# ش�h. ماج���G غ�� م(Z+رة،

فاعل�ــة ب�نــامج إث�ائــي  ).٢٠١٩الغامــ0، ســام�ة ع�ــ الjــال? ع�ــ�؛ وحGــ�#، رمRــان عاشــ+ر (
في ت(��ة مهارات ال�ف��� ال(اقـ لـ8 الAال�ـات ال�+ه+Kـات   STEMقائ> على اتDاه تعل�>
ضـــ�ات : ج�ـــل امـــYت�) ال���ـــ0 ال9الـــX فـــي تعلـــ�+ وتعلـــ+ العلـــ�م وال)/Fال��حلـــة ال��+ســـAة. 

 ١٤-١٢، جامعـــة ال�لـــ] ســـع+د Fال�)ـــاض فـــي الف�ـــ�ة مـــ# م9قـــف عل��ـــا الق��ـــاد م0دهـــ)
 مارس.

) ) وأثـ� مـ(هج مق�ـ�ح فـي ضـ+ئها STEM). أFعاد ت.ـ��> م(ـاهج (٢٠١٣غان>، تف�ة س� أح�
) لـــThinking) systems 8ل(uـــام األرض فـــي ت(��ـــة مهـــارات ال�ف��ـــ� فـــي األن�uـــة 

̀ء م&لــة ]ل�ــة ال�)'�ــة جامعــة ب�ــي ســ�/Z. ة)ــ7ــالب ال��حلــة ال2ان+  ، عــد دGJــ���، الDــ
  .١٨٠-١١٥األول، 

(علــ�م (STEM)ت=ــ�/) مــ�هج العلــ�م فــي ضــ�ء مــ�خل  ).٢٠١٨م	�ــ، ج�هــان رجــ@ عAــا� (
وأثـــ)ه فـــي ت���ـــة ال���ـــ�ل و'عـــW عـــادات العقـــل لـــ�"  )وت%��ل�ج�ـــا وه��ســـة ور/اضـــ�ات 

  غ�� م(Z+رة، Bل�ة ال���Kة : جامعة ب+رسع�. ة . رسالة د�B+را تالم�< ال�)حلة االب��ائ�ة
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) EDبه E)ارعة بF ،اjهللا؛ وج ) ال�A+)� ال�ه(ي ل�عل�ي العل+م ٢٠١٥ال�	�G#، إب�اه�> ب# ع�
مـYت�) ال���ـ0 فـي .   STEMفي ض+ء اتDاه ت�امل العل+م وال�ق(�ة واله(سة وال�)اض�ات 

ــ ــ�ات األول : ت�جــــه العلــ ــ�م وال)/اضــ ــ+ العلــ ــ�ات � تعلــــ�+ وتعلــ ــة وال)/اضــ ــة واله��ســ م وال�ق��ــ
STEM #فـي الف�ـ�ة مـ ، م�B` ال���` ال�	2ي في تA+)� تعل�> العل+م وال�)اض�ات ال�(عق

 – ١٣مــای+ جامعــة ال�لــ] ســع+د Fال�)ــاض، ال��ل�ــة الع��Kــة الGــع+دJة، ص ص  ٧ – ٥
٣٩.  

فــ�ق�R فــي العلــ�م �تقــ�/+ مHــار م�رســ�ى ال�) . ٢٠١٤ال��Bــ` القــ+مي لل�	ــ+ث ال��K+)ــة وال�(��ــة (
ــ) ــامعى فـــي م�ـ ــل ال&ـ ــ�ق لى لل�علـــ�+ ق ـ ــاس لل�=ـــ�/) ال�Hـ ــ�ات ]أسـ . القـــاه�ة :  وال)/اضـ
 ال��B` الق+مي لل�	+ث ال��K+)ة وال�(��ة : شع�ة F	+ث ال�Gاسات ال��K+)ة.

̀)(ــي، تهــاني ب(ــE ع�ــ الــ�ح�# بــ# علــي (  فاعل�ــة اســ��ات��Dة دورة الــ�عل> ال�jاســ�ة  ).٢٠١٦ال�
F8 7ال�ــات ال�علــ�> ال2ان+)ــة عــوأن�ـ+ذج أاد الــ�عل> فــي ت(��ـة مهــارات االس�ق.ــاء العل�ــي لـ

، جامعـة األم�ـ� سـAام بـ# ع�ـ م&لـة العلـ�م ال�)'�/ـة.  ١نuام ال�ق�رات في مق�ر األح�اء
.`(̀   .٢٢٩-١٦١).١(١الع

فـي �Bـ@  )STEM(مـ8 تRـ��# معـای�� م(	ـى  ).٢٠١٩مل�ـاو0، آمـال ؛ وال�+سـف، إبـ�اه�> (
̀)ــاء ، مDلــ  ال�&لــة األردن�ــة فــي العلــ�م ال�)'�/ــة ال�Aــ+رة لل��حلــة ال2ان+)ــة فــي األردن. الف�

،٢١٨-٢٠١)، ٢(١٥.  
فاعل�ة ب)نامج قائ+ على ن_)/ة ال<]اءات ال��عـ�دة ).  ٢٠١٠ال(Dار، هاني زBي ع�الGالم ف�ج (

 فــي ت���ـــة TعـــW ال�فـــاه�+ العل��ـــة ومهـــارات االس�ق�ـــاء العل�ـــي فـــي مـــادة األح�ـــاء لـــ�"
ــة ــالب ال�)حلـــة ال9ان�/ـ ــة : جامعـــة Bفـــ�  !ـ ــ+رة، Bل�ـــة ال���Kـ ــ��� غ�ـــ� م(Zـ . رســـالة ماجGـ

  ال�Zخ.
) ). سلHــــلة ال�حــــ�ات ال�راســــ�ة فــــي تــــ�ر/L العلــــ�م : األو]Hــــ��ات ١٩٨٢ال(�ــــ�، مــــحE أح�ــــ

  ال� ات�ة. االس��aر/ة : دار ال�= �عات ال&�ی�ة.
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