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لبيیولوجيیة فاعليیة ووحدةة مقترحة في االريیاضيیاتت اا: االتعرفف على كانن االهھدفف من االبحث
 ٬، وو قد تحدددتت مشكلة االبحث فيفي تنميیة مهھاررااتت االفهھم االعميیق لدىى ططالبب االمرحلة االثانويیة

"ما فاعليیة ووحدةة مقترحة في االريیاضيیاتت االبيیولوجيیة في تنميیة االتحصيیل : ااآلتياالسؤاالل االرئيیس 
 ؟وومهھاررااتت االفهھم االعميیق لدىى ططالبب االصف االثاني االثانويي االشعبة االعلميیة تخصص االعلومم"

 :لفرعيیة االتاليیةوويیتفرعع من هھھھذاا االسؤاالل االرئيیس ااألسئلة اا
ما موضوعاتت االريیاضيیاتت االبيیولوجيیة االتي يیجب تواافرهھھھا إلعداادد ووحدةة مقترحة في   .1

 ؟االعلومم "االريیاضيیاتت االبيیولوجيیة" لطالبب االصف االثاني االثانويي االشعبة االعلميیة تخصص
ما مهھاررااتت االفهھم االعميیق االالززمم تنميیتهھا لدىى ططالبب االصف االثاني االثانويي االشعبة االعلميیة   .2

 ؟االعلوممتخصص 
ما صوررةة ووحدةة مقترحة في االريیاضيیاتت االبيیولوجيیة لطالبب االصف االثاني االثانويي االشعبة   .3

 ؟االعلومماالعلميیة تخصص 
٬، االفهھم٬، االتطبيیق٬، االمعرفة(ما فاعليیة االوحدةة االمقترحة في ررفع مستويیاتت االتحصيیل لبلومم   .4

 االشعبة االعلميیة تخصص االعلومم؟ االثانويي لدىى ططالبب االصف االثاني )االتحليیل٬، االتركيیب
مهھاررااتت االتفكيیر ما فاعليیة االوحدةة االمقترحة في تنميیة مهھاررااتت االفهھم االعميیق (  .5

٬، وومهھاررةة االتنبؤ في ضوء االمعطيیاتت٬، ووووضع االفرضيیاتت٬، وواالمروونة٬، وواالطالقةاالتوليیديي"
 االثانويي ططرحح ااالسئلة) لدىى ططالبب االصف االثاني٬، وومهھاررااتت االتفسيیراررةة ٬، وومهھتخاذذ االقرااررإإ

 لومم؟االشعبة االعلميیة تخصص االع
 بإعداادد أأددووااتت االبحث االتاليیة :  ووقامم االباحثانن

لدىى ططالبب  بموضوعاتت االريیاضيیاتت االبيیولوجيیة االتي يیجب تنميیتهھا قائمة أأعد االباحثانن
االمرحلة ططالبب لدىى االالززمم تنميیتهھا  االعميیقاالفهھم مهھاررااتت ب االمرحلة االثانويیة٬، ووكذلك قائمة

) االريیاضيیاتت االبيیولوجيیةبعنواانن (تم إإعداادد تصورر لوحدةة مقترحة ا موواالتي على ضوئهھ االثانويیة
 االفهھم االعميیق لدىى ططالبب االصف االثانيمهھاررااتت وواالريیاضيیاتت االبيیولوجيیة في االتحصيیل  ةلتنميی

٬، بإعداادد ااختبارر تحصيیلي ووقامم االباحثاننللوحدةة االمقترحة٬، ٬، ووإإعداادد ددليیل للمعلم  االعلمي االثانويي
 طالبباال عددد االبحث بلغ لمجموعة وحدةة االمقترحة٬، ووتم تدرريیس االاالفهھم االعميیقلمهھاررااتت  ووااختبارر

ططالباَ) من ططالبب االصف االثاني االثانويي االعلمي قسم االعلومم من مدررسة سيیديي سالم االثانويیة  35(
  . 2015 / 2014االعامم االدررااسي في في االفصل االدررااسي ااألوولل  بمحافظة كفر االشيیخ.

ووبعد  وحدةةقبل تدرريیس اال ٬، ووااختبارر مهھاررااتت االفهھم االعميیقووتم تطبيیق ااالختبارر االتحصيیلي
٬، ووكانن من أأهھھھم نتائج االبحث ووجودد فرقق دداالل إإحصائيیاً بيین لمجموعة االبحثااالنتهھاء من االتدرريیس 

في االتطبيیقيین االقبلي وواالبعديي االثانويي  ططالبب االصف االثانيمتوسطي ددررجاتت مجموعة االبحث من 
ااختبارر ٬، ووووذذلك في كل من : ااالختبارر االتحصيیلي لمجموعة االبحثلصالح االتطبيیق االبعديي 
 .  0.05عند مستوىى  مهھاررااتت االفهھم االعميیق

                                                
 

 .جامعة ددميیاطط –أأستاذذ مساعد االمناهھھھج ووططرقق تدرريیس االعلومم٬، كليیة االتربيیة  1
 .جامعة االمنوفيیة –مدررسس االمناهھھھج ووططرقق تدرريیس االريیاضيیاتت٬، كليیة االتربيیة  2 
 



ااستخداامم ووحدةة االريیاضيیاتت االبيیولوجيیة بالشعب االعلميیة بالمرحلة  ووكانن من أأهھھھم االتوصيیاتت :
تدرريیب االطالبب االمعلميین بكليیاتت االتربيیة علي تدرريیس وو االثانويیة لتنميیة مهھاررااتت االفهھم االعميیق.

لتمكيینهھم من تدرريیب معلمي ااألحيیاء أأتناء االخدمة وو محتوىى تكاملي بيین االريیاضيیاتت وواالبيیولوجي.
 يتزوويید معلموو .لمي تكاملي بيین االريیاضيیاتت وواالبيیولوجيتدرريیس محتوىى ع ااكتسابب مهھاررااتت

حيیاء بالمرحلة ااأل ناهھھھجم تضميینوو ااألحيیاء بدليیل معلم لتدرريیس ووحدةة االريیاضيیاتت االبيیولوجيیة.
 .االثانويیة بمحتوىى رريیاضيیاتي

 


