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 :يشكهخ انجؾش  ٔأعئهزّ

 و2018 – 2017نهؼبو انذساعٙ 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :اٜرٙ انشئٛظ انغؤال يف انجؾش يشكهخ حتذدد
 األؽٛبء يبدح يف األعبعٙ انؼبشش انصف طالة نذٖ انؼهًٛخ املفبْٛى رًُٛخ يف املؼضص انٕالغ ركُٕنٕعٛب أصش يب
 َٕٚظ؟ خبٌ حمبفظخ يف

 :انزبنٛخ انفشػٛخ االعئهخ انشئٛظ انغؤال ػٍ ُٚجضك
 انجؾش؟ ْزا يف املغزخذيخ املؼضص انٕالغ نزكُٕنٕعٛب انؼبو اإلطبس يب.1

 األعبعٙ؟ انؼبشش انصف طالة نذٖ رًُٛزٓب املشاد انؼهًٛخ املفبْٛى يب.2

 يف ٔانزغشٚجٛخ انضبثطخ اجملًٕػزني يف انطالة دسعبد يزٕعطٙ ثني إؽصبئٛخ دالنخ راد فشٔق رٕعذ ْم.3
 انؼهًٛخ؟ املفبْٛى رًُٛخ الخزجبس انجؼذ٘ انزطجٛك

 



 
 
 

 :أْذاف انجؾش
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 يششٔع َشش صمبفخ انجؾش انؼهًٙ يف انزؼهٛى انؼبو 

 .حتذٚذ اإلطبس انؼبو نزكُٕنٕعٛب انٕالغ املؼضص املغزخذيخ يف ْزا انجؾش ـ1
 

حتذٚذ املفبْٛى انؼهًٛخ املشاد رًُٛزٓب نذٖ طالة انصف انؼبشش األعبعٙ  ـ2
 .يف يبدح األؽٛبء

اعزمصبء انفشٔق راد انذالنخ اإلؽصبئٛخ ثني يزٕعطٙ دسعبد انطالة يف  ـ3
 .اجملًٕػزني انضبثطخ ٔانزغشٚجٛخ يف انزطجٛك انجؼذ٘ الخزجبس رًُٛخ املفبْٛى انؼهًٛخ



 
 

 :أًْٛخ انجؾش
 .انؼهًٛخ املفبْٛى رًُٛخ يف املغزخذيخ املؼضص انٕالغ نزكُٕنٕعٛب ػبيب   إطبسا   انجؾش ٚضغ لذ.1

 يف األعبعٙ انؼبشش انصف طالة نذٖ رًُٛزٓب املشاد انؼهًٛخ املفبْٛى ثذلخ انجؾش حيذد لذ.2

 .األؽٛبء يبدح

 يف انطالة دسعبد يزٕعطٙ ثني اإلؽصبئٛخ انذالنخ راد انفشٔق انجؾش ٚغزمصٙ لذ.3

 .انؼهًٛخ املفبْٛى رًُٛخ الخزجبس انجؼذ٘ انزطجٛك يف ٔانزغشٚجٛخ انضبثطخ اجملًٕػزني

 . املؼضص انٕالغ رمُٛخ ػهٗ املؼهًني رذسٚت خالل يٍ انرتثٕٚني املششفني ٚغزفٛذ لذ.4



 
 

 :يصطهؾبد انجؾش
 :ركُٕنٕعٛب انٕالغ املؼضص -1
ػشض ؽٙ يجبشش نجٛئخ ؽمٛمٛخ، ٚزى إضبفخ ػُبصش افرتاضٛخ هلب مل ركٍ عضءا  يُٓب، ٔرنك ثئضبفخ كبئُبد  

 .سلًٛخ ػٍ طشٚك رطجٛمبد ؽبعٕثٛخ
 :املفبْٛى انؼهًٛخ -2
نشٙء يؼني ر٘ دالنخ أٔ يؼىن، ٔميكٍ إؽغبعّ أٔ ( املزؼهى)صٕسح رُْٛخ أٔ ػمهٛخ رزكٌٕ نذٖ انفشد  

 .إدساكّ، ٔٚشرجط املفٕٓو مبصطهؼ أٔ سيض أٔ ػجبسح أٔ ػًهٛخ
 :طالة انصف انؼبشش األعبعٙ  -3
 .عُخ 16-15ْى طالة َٓبٚخ املشؽهخ األعبعٛخ ٔانزٍٚ ررتأػ أػًبسْى ثني  



 
 

 :انذساعبد انغبثمخ

فبػهٛخ ثشَبيظ لبئى ػهٗ ركُٕنٕعٛب انٕالغ املؼضص يف رًُٛخ يٓبساد (. 2016)أمحذ، إعالو 1.
 .انزفكري انجصش٘ يف يجؾش انؼهٕو نذٖ طالة انصف انزبعغ ثغضح

فبػهٛخ رٕظٛف رمُٛخ احلمٛمخ املذجمخ يف رًُٛخ يٓبساد انزفكري (. 2015)يشزٓٗ، سايٙ 2.
 اإلثذاػٙ ٔاالجتبِ حنٕ انؼهٕو نذٖ طالة انصف انزبعغ األعبعٙ ثغضح

يف ٔؽذح ( Augmented Reality)أصش اعزخذاو رمُٛخ انٕالغ املؼضص (. 2014)احلغُٛٙ، يٓب 3.
 يٍ يمشس احلبعت اٜيل يف حتصٛم ٔاجتبِ طبنجبد املشؽهخ انضبَٕٚخ



 
 

 :يُٓغٛخ انجؾش

 انزصًٛى رٔ انزغشٚجٙ املُٓظ ػهٗ انذساعخ نطجٛؼخ ٔفمب   انجبؽضٌٕ اػزًذ
 .ٔجتشٚجٛخ ضبثطخ جمًٕػزني ػهٗ انمبئى



 
 

 :ؽذٔد انجؾش 
 .األؽٛبء يبدح يف األَغغخ دسط يف انٕاسدح انؼهًٛخ املفبْٛى ػهٗ انجؾش الزصش :املٕضٕػٙ احلذ.1

 .املؼضص انٕالغ نزكُٕنٕعٛب (Aurasma)    أٔساصيب رطجٛك اعزخذاو :انزمُٙ احلذ.2

 .و2017/2018 انذساعٙ نهؼبو انضبَٙ انفصم يف رطجٛمّ مت :انضيبَٙ احلذ.3

 .َٕٚظ خبٌ حمبفظخ :املكبَٙ احلذ.4

 .األعبعٙ انؼبشش انصف طالة :انجشش٘ احلذ.5

 .نهجُني انضبَٕٚخ انُغبس حمًذ احلبط يذسعخ ػهٗ انجؾش رطجٛك الزصش :املؤعغبرٙ احلذ.6



 
 

 :جمزًغ ٔ ػُٛخ  انجؾش 

 ،فمط طبنجب   (30) يٍ ركَٕذ ٔلذ انؼشٕائٛخ، انؼُٛخ ثطشٚمخ انجؾش ػُٛخ اخزٛبس مت

 ثني انزكبفؤ ٔنزؾمٛك ٔجتشٚجٛخ، ضبثطخ جمًٕػزني ػهٗ ثبنزغبٔ٘ رٕصٚؼٓى مت

 . اجملًٕػزني



 
 

 :أدٔاد انجؾش 

 .مت اعزخذاو أداح االخزجبس يغ انطالة أفشاد انؼُٛخ



 
 

 :َزبئظ انجؾش 
، ولإلجابة علىى السىؤال "ما اإلطار العام لتكنولوجٌا الواقع المعزز المستخدمة فً هذا البحث؟: "اإلجابة عن السؤال األول الذي ٌنص على

 :قام الفرٌق البحثً بما ٌلً

 .االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث1.

 .تحدٌد المفاهٌم العلمٌة الواردة فً درس األنسجة فً مادة االحٌاء2.

 .البحث فً اإلنترنت على فٌدٌوهات ذات عالقة وثٌقة بالمفاهٌم العلمٌة المراد تنمٌتها3.

 .على الفٌدٌوهات للتناسب مع المفاهٌم العلمٌة المراد تنمٌتها لدى الطالب( القص والحذف)إجراء عملٌات المونتاج 4.

لتكنولوجٌىىا الواقىىع المعىىزز لىىربط الفٌىىدٌوهات مىىع العنىىاوٌن، أو الصىىور الىىواردة فىىً درس ( Aurasma) أورازمىىااسىىتخدام تطبٌىىق 5.

 .األنسجة

 .بشكل عملً، وحثهم على استخدامه واالستفادة منه( Aurasma) أورازماتدرٌب طالب المجموعة التجرٌبٌة على استخدام تطبٌق 6.



 
 

 :ربثغ َزبئظ انجؾش 

، "مىا المفىاهٌم العلمٌىة المىراد تنمٌتهىا لىدى طىالب الصىف العاشىر األساسىً؟: "اإلجابة عن السؤال الثانً الذي ٌىنص علىى

ولإلجابة على السؤال قام الفرٌىق البحثىً بتحلٌىل محتىوى درس األنسىجة لتحدٌىد المفىاهٌم العلمٌىة الىواردة فٌىه، ثىم عىر  

الفرٌىق نتىىاال التحلٌىل علىىى معلمىً مىىادة األحٌىاء فىىً المدرسىىةة للتحكىد مىىن دقىة التحلٌىىل، وبعىد إجىىراء التعىدٌالت بنىىاء  علىىى 

 :توصٌات المعلمٌن األفاضل، تم تحدٌد قاامة المفاهٌم العلمٌة الموضحة فً الجدول التالً



 
 

 :ربثغ َزبئظ انجؾش 
 التعرٌف المفهوم العلمً

 .والوظٌفة والتركٌب الشكل فً المتشابهة الخالٌا من مجموعة النسٌل

 األنسجة الطالاٌة
 على تحتوي وال متراصة وخالٌاه قلٌلة خلوٌة بٌن والمادة قاعدي غشاء على ترتكز بأنها تتمٌز أنسجة هً

 .واإلفراز واالمتصاص الحماٌة وظائفها من أنه كما دموٌة أوعٌة

 النسٌل الطالاً

 (العمادي الطبقً الكاذب)
 .الهوائٌة للقصبة الداخلً الغشاء تجوٌف فً ٌوجد طالئً نسٌج

 التعرٌف المفهوم العلمً

 النسٌل الطالاً

 (المكعب الطبقً)
 .العرقٌة الغدد فً ٌوجد طالئً نسٌج

 األنسجة الضامة
 األلٌاف أنواع ومن باألعضاء األنسجة ربط وظائفه ومن اإلنسان جسم فً انتشارا   األنسجة أكثر هو

 .والغضروف العظم وٌشمل المرنة واأللٌاف واإلستٌن الكوالجٌن ألٌاف فٌه الموجودة



 
 

 :ربثغ َزبئظ انجؾش 
 .األنسجة وبقٌة الطالئً النسٌج بٌن تربط ألٌاف هً األلٌاف الشبكٌة

 .للنسٌج ودعم عالٌة شد قوة تعطً ألٌاف هً ألٌاف الكوالجٌن

 .المضادة األجسام وتفرز الضام للنسٌج الخاللٌة المادة فً منتشرة خالٌا هً الخالٌا البالزمٌة

 .الدموٌة األوعٌة بتوسٌع وتقوم الصارٌة الخالٌا تفرزها مادة هً الهستامٌن

النسٌل الضام 

 الكثٌف
 .واألوتار األربطة ٌشكل الذي النسٌج هو

 .بالعظام العضالت تربط أنسجة األوتار

 النسٌل العضلً
 والمخططة والملساء القلبٌة العضالت أنواعها ومن اإلنسان جسم فً أنسجة نسبة أعلى ٌشكل الذي النسٌج هو

 .والهٌكلٌة

 .واإلنهاك للتعب قابلة غٌر بأنها تتمٌز التً العضالت هً العضالت القلبٌة

 .العصبٌة السٌاالت بنقل وٌقوم والدماغ الشوكً الحبل فً وٌوجد األعصاب فً األساسً المكون هو النسٌل العصبً

 .المجاورة الخالٌا من العصبٌة السٌاالت استقبال عن المسؤولة وهً العصبٌة الخلٌة مكونات إحدى هً الزوااد الشجرٌة



 
 

 :رٕصٛبد انجؾش 
 .رؼًٛى اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انٕالغ املؼضص يف رذسٚظ املفبْٛى انؼهًٛخ يف خمزهف املٕاد انذساعٛخ.1

 .اْزًبو كبفخ املؤعغبد انزؼهًٛٛخ ٔانرتثٕٚخ ثزطٕٚش ثشايظ ركُٕنٕعٛب انٕالغ املؼضص.2

 .ػمذ ٔسػ ػًم نهًؼهًني نزذسٚجٓى ػهٗ كٛفٛخ انزذسٚظ ثبعزخذاو ركُٕنٕعٛب انٕالغ املؼضص.3

إعشاء املضٚذ يٍ انجؾوٕس ؽوٕل ركُٕنٕعٛوب انٕالوغ املؼوضص يف رًُٛوخ املٓوبساد انؼًهٛوخ، ٔركوٍٕٚ .4

 .االجتبْبد اإلجيبثٛخ، ٔصٚبدح انذافؼٛخ حنٕ انزؼهى ٔغري رنك


