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  ملخص
في  طلبة الصف الثاني عشر التفكير المنطقي لدىھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف مستوى 

تكونت عينة الدراسة . وعالقته بمستوى فھمھم للمفاھيم الوراثية محافظة الداخلية بسلطنة عمان
رية العامة للتربية والتعليم طالبا وطالبة في مجموعة من المدارس التابعة للمدي) ٣٦٢(من 
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم إعداد أداتين  .م٢٠١٠/٢٠١١الداخلية للعام الدراسي  محافظةب

االستدالل : أسئلة شملت أربع مھارات ھي) ٨(اختبار التفكير المنطقي، وتكون من : ھما
اختبار المفاھيم ، والترابطي ، واالستداللاالحتمالي التناسبي، والتحكم بالمتغيرات، واالستدالل

لي سؤاال من نوع االختيار من متعدد مع التفسير، وذلك في مجا) ٢٥(الوراثية، وتكون من 
وقد تم التحقق من صدق األداتين بعرضھما على مجموعة من . التقليدية، والحديثة: الوراثة

، حيث بلغت قيم معامالت المحكمين، أما ثباتھما فتم التحقق منه بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق
طلبة  توصلت الدراسة إلى تدني مستوى . على الترتيب) ٠.٨٢(و) ٠.٧٢( ارتباط بيرسون

للمفاھيم التفكير المنطقي وفھمھم في في محافظة الداخلية بسلطنة عمان الصف الثاني عشر 
لداللة الوراثية، باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية منخفضة دالة احصائيا عند مستوى ا

)α=للمفاھيم الصف الثاني عشر ة طلبفھم  التفكير المنطقي ومستوى بين مستوى) ٠.٠١
كما أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى فھم طلبة الصف الثاني . الوراثية

بين متوسطات درجاتھم في اختبار ) ٠.٠١=α(عشر للمفاھيم الوراثية عند مستوى الداللة 
اثية بالنسبة لمتغير النوع لصالح اإلناث، وفي متغير التفكير المنطقي لصالح الطلبة المفاھيم الور

أوصت الدراسة . ذوي التفكير المجرد، وفي التفاعل بينھما لصالح الطالبات ذوات التفكير المجرد
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Abstract 

This study aimed at identifying the logical thinking level among 12 
grade students and it's relation to their understanding level of genetic 
concepts. The study sample consisted of (362) male and female students 
in a group of Dakhilia Governorate's schools in the school year 2010-
2011. To answer the study questions, two research instruments were 
constructed. They are Logical Thinking Test which consisted of (8) 
questions covered four skills that are: proportional reasoning, controlling 
variables, probalistic reasoning and correlational reasoning with a 
reliability value of (0.72). The second instrument is Genetic Concepts 
Test which consisted of (25) multiple choice questions with explanation 
in both classical genetics and modern genetics with a reliability value of 
(0.82). The study results revealed that:  the logical thinking level among 
12 grade students and their understanding level of genetic concepts were 
low. In addition, there was low significant relationship between logical 
thinking level among 12 grade students and their understanding level of 
genetic concepts at (α= 0.01). Also, there were  statistically significant 
differences at (α= 0.01) in understanding level of genetic concepts 
between students, grades in gender variable in favor of female students, 
in the level of logical thinking variable in favor of abstract thinking 
students and in the interaction between them in favor of female abstract 
thinking  students. The study recommends focusing on logical thinking 
and understanding of genetic concepts by using new teaching strategies 
and applying technology.  

  
  مقدمة الدراسة

ة ة الحديث ورة العلمي ائز الث زة من رك ة ركي م الوراث د عل ة  ،يع م أھمي ذا العل حيث اكتسب ھ
د اكتشاف  ر،خاصة منذ نشأته على يد العالم مندل في القرن التاسع عش ة بع ذه األھمي وازدادت ھ

ام DNAالعالمين واطسون وكريك التركيب البنائي لحمض  م الورا. م١٩٥٣في ع ة وأصبح عل ث
تقبل كمشكلة نقص  د من مشكالت العصر والمس ا في العدي اليوم حديث الساعة، فھو يبحث حالي

الم ة ،الغذاء في الع ذا التطور. وقضايا الھندسة الوراثي م  ،و في خضم ھ ادئ عل ام بمب ات اإللم ب
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م  ى تضمين عل الم إل دان الع ة في مختلف بل ة التربوي الوراثة أمرا ضروريا، لذا سارعت األنظم
تيعاب ـا أصبـكم. ةـا الدراسيـي مناھجھـة فـلوراثا ى اس درة عل ة والق اھيم الوراثي م المف ح فھ

ات الحديث ة ـة العلميـاد الثقافـن أبعـسا مـدا رئيـم بعـذا العلـة بھـا المتعلقـة والقضايـالتقان
)Duncan, Freidenreich, Chinn & Bausch, 2009.(  

ال خصبا لمجمو ة حق م الوراث ل عل ي ال يمث دة، والت ردة والمعق اھيم المج ن المف رة م ة كبي ع
الجين، و ة ك ق المالحظ ن طري دلوالتھا ع تعلم إدراك م ن للم ذا DNAيمك وم، وھ ، والكروموس

ا ـام بعمليـه القيـب منـيتطل تيعابھا وفھمھ ل اس ن أج ة م ة معين ورات ذھني ة وتص ات عقلي
)Duncan, Freidenreich, Chinn & Bausch , 2009; Chu, 2008; Gericke & 

Hagberge, 2006 .(ان ويس وكاتم رى ل ة ) Lewis & Kattamann, 2004( وي أن الطلب
ومات  ين والكروموس ل والج طلحات كاأللي بعض المص اتھم ل ن تعريف ين م ر واثق دون غي يب
ل  ا مث كلھا أو نطقھ ي ش ابھة ف دو متش د تب ات ق ض الكلم ى أن بع ع إل ذي يرج ة، ال المتجانس

وم وكروماتي ات كروموس الجنس، وبيورين أثرة ب الجنس والمت ة ب فات المرتبط د، والص
  .وبيريميدينات

ي  ضوعاتتشير الدراسات التربوية إلى أن علم الوراثة يعتبر أحد الموھذا و ة الت البيولوجي
ا  ي تعلمھ تعلم صعوبة ف د الم  & Topcu & Sahin-Pekmez, 2009; Duncan(  يج

Reiser, 2007; (Venville, Gribble & Donovan, 2005; Haambokoma, 2000 ،
ة  وعات الوراثي ن الموض ر م يطا للكثي طحيا وبس ا س ون فھم ة يمتلك ن الطلب ر م وأن الكثي

)Bloomfield & Soyibo, 2008; Lewis & Wood-Robinson, 2000( . د ا تؤك كم
ة  اھيم الوراث ر من مف  ,Smith & Williams(دراسات أخرى انتشار الفھم الخاطئ حول الكثي

2007; Mbajiorgu, Ezechi & Idoko, 2006; Lewis & Wood-Robinson, 
ل  )2000 ل الكروموسوم والجين واأللي م بعض المصطلحات مث ي فھ الخلط ف  & Lewis(ك

Wood-Robinson, 2000( ام ر المباشر واالنقس ام غي ، وصعوبة فھم بعض العمليات كاالنقس
ى عدة  .)Kreiser & Hairston, 2007; Chattopadhay, 2005(االختزالي  ك ال ويعود ذل

ا كل من  ا أوجزھ  & Chu, 2008 ; Gericke؛  ٢٠٠٩أمبوسعيدي، والبلوشي، (أسباب كم
Hagberg, 2006:(  

فعلم الوراثة يتميز بالكثير من المفاھيم المجردة والمعقدة التي ال يمكن : الطبيعة المجردة .١
، وھذا يتطلب منه القيام DNAوللطالب إدراك مدلوالتھا عن طريق المالحظة كالجين، 

 .بعمليات عقلية وتصورات ذھنية معينة من أجل استيعابھا وفھمھا

: حيث تتضمن المفاھيم المتعلقة بالوراثة ثالث مستويات من التنظيم ھي: درجة التعقيد .٢
يعطي أمثلة على مدلوالت المستويات الثالثة ) ١(الظاھري، والرمزي، والدقائقي، والشكل 

 .وراثةفي علم ال
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  المستوى الرمزي  
  النسب، االحتماالت،(

  ..)الرموز، 

  

  .أمثلة على مدلوالت المستويات الثالثة في علم الوراثة : )١(شكل 

حيث أن الطلبة الذين يفتقرون إلى المھارات األساسية في : االحتماالت الرياضية .١
 .ند حل المسائل الوراثيةالرياضيات وخاصة االحتماالت يعانون من صعوبات ومشاكل ع

حيث تواجه بعض الطلبة صعوبة في : استخدام مربع بنيت، وسجالت النسب، والرموز .٢
 .تمثيل الصفات الوراثية وتوارثھا من جيل آلخر عن طريق الرموز، أو المخططات

فيرون أن ) Duncan, Rogat & Yarden, 2009(أما دونكان وروجات وياردن 
  : يشكل تحديا كبيرا للطلبة وذلك لألسباب اآلتية) Modern Genetics(تدريس الوراثة الحديثة 

في الوراثة الحديثة تتطلب فھم التفاعالت ) reasoning(أن القدرة على االستدالل  .١
في المستوى الجزيئي، وھذا يشكل ضغطا كبيرا على الطلبة الذين لديھم فجوة ) التداخالت(

زيئات والطبيعة الكيميائية للجزيئات البيولوجية في فھم األساسيات المتعلقة بالذرة والج
والتفاعل بينھا، فعلى سبيل المثال يجب أن يكون المتعلم ملما بمفھوم الذرة والجزيئات 

 .والصيغ الكيميائية وأنواع الروابط ليتسنى له فھم تركيب األحماض النووية

ير مرئية، وبالتالي يواجه أن العمليات الخلوية والجزيئية المضمنة في الظواھر الوراثية غ .٢
وعملية  m-RNAونسخ  DNAالطلبة صعوبة في إدراك مدلوالتھا كعملية تضاعف 

 ).بناء البروتين(الترجمة 

من جانب آخر، أظھرت البحوث في مجال تدريس العلوم وجود عالقة قوية بين التحصيل 
األسباب الكامنة وراء في المقررات المختلفة ومستوى التفكير المنطقي الذي يعنى بالبحث عن 

 ,Yilmaz, Tekkaya & Sungur, 2010; Lewis & Lewis( األحداث والظواھر 
2007; Steer, Mc Connell & Owens, 2003( فقد توصل كل من برادلي ،)Bradley (

إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين  )Tobin, 1988(المشار إليھما في ) Porter(وبورتر 

 المستوى الظاهري

 ..)اللون، الملمس، الشكل،( 

 المستوى الدقائقي

الخاليا، الجاميتات، (

 ...)الكروموسومات،
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تبار التفكير المنطقي، وأدائھم في اختبارات االنقسام الخلوي وتركيب مستوى الطلبة في اخ
DNA . وأشار كل من يلماز وألب)Yilmaz & Alp, 2006(  إلى أن النوع والصف الدراسي

يؤثران على مستوى التفكير المنطقي لدى الفرد،  كما أن مستوى التحصيل الدراسي له عالقة 
  ). Fah, 2009(ة بمستوى التفكير المنطقي لدى الطلب

ويعد التفكير المنطقي أحد أنواع التفكير التي تعتمد على إدراك وتصور العالقات بين 
ويعرف . معلومات سابقة للتوصل إلى استنتاجات معينة خاصة بمواقف جديدة كانت غير معروفة

باب التفكير الذي نمارسه عند محاولة بيان األس"التفكير المنطقي بأنه ) ٣٣ص :٢٠٠٩(غانم 
والعلل التي تكمن وراء األشياء ومحاولة معرفة نتائج األعمال، وھو يعني أكثر من تحديد 

  ". األسباب والنتائج، ويعني الحصول على أدلة تؤيد أو تثبت وجھة النظر أو تنفيھا

تتطور القدرة على التفكير المنطقي تدريجيا عند األطفال من سن السادسة إلى الثانية 
التفكير المنطقي على استخالص التضمينات الضرورية من المقدمات دون  عشرة، حيث يركز

ويشير حيدر ). ١٩٩٦حيدر وعبابنة، (االھتمام بمحتوى المقدمات؛ ألنه يخضع لقواعد المنطق 
إلى بعض العمليات التي تتطلب تفكيرا استدالليا، ويمكن للمتعلم انجازھا في ) ١٩٩٦(وعبابنة 

  :مثل مرحلة العمليات المجردة 

ھذا النوع من التفكير أن حيث يتطلب ): Proportional Reasoning(االستدالل التناسبي  .١
يستدل الفرد على طبيعة العالقة التناسبية بين عدد من العناصر، وقد تكون العالقات كمية أو 

 .نوعية

ويتطلب من الفرد القدرة على عزل ):  Controlling Variables(التحكم بالمتغيرات  .٢
كما يتطلب تفكيرا . وامل التي تؤثر على ظاھرة معينة من بين مجموعة من العواملالع

منطقيا يعتمد على ترتيب العناصر وتغيير أحدھما ثم تثبيت بقية العوامل في خطوة، حيث 
 .يتم التوصل إلى العامل أو العوامل التي تؤثر في الظاھرة

يتطلب من الفرد القدرة على إدراك و): Correlational reasoning(االستدالل الترابطي  .٣
وينبغي أن ينجز الفرد أوال . عالقات االرتباط بين العوامل، ثم اتخاذ قرار بناء على ذلك

 .االستدالل التناسبي حتى يستطيع أن يحل المشكالت المرتبطة باالستدالل الترابطي

قدرة على ويتطلب من الفرد ال): Probabilistic Reasoning(االستدالل االحتمالي  .٤
دراسة العالقات الكمية لكل مجموعة على حدة وتحديد النسب لكل منھا، ثم مقارنتھا، 

 .وأخيرا إعطاء احتماالت معينة

يتطلب من الفرد القدرة على ): Combinatorial Reasoning(االستدالل التوافقي  .٥
نبغي أن تكون وي. التعامل التجريبي مع عمل ارتباطات عدة بين العوامل التي يتم دراستھا

   .االرتباطات منتظمة ومنسقة وليست عشوائية ومتكررة
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ولما كان التفكير المنطقي ضروريا لمعرفة مستوى قدرات االستدالل لدى المتعلمين، فقد 
اھتم عدد من الباحثين بتطوير اختبارات خاصة لقياسه، واعتمادا على نتائج ھذه االختبارات يتم 

والذي يتصف ) Concrete Thinking(التفكير المحسوس : طين ھماتقسيم تفكير األفراد إلى نم
والذي يتميز بالقدرة على )  Abstract Thinking(بالسطحية والذاتية، والتفكير المجرد 

استخدام المجردات والتعميمات مما يمكن من التنبؤ والتخطيط والوصول إلى االستنتاجات 
  ).٢٠٠٦ريان، (

 & Tobin(اختبار توبن وكابي : قيس التفكير المنطقيومن أشھر االختبارات التي ت
Capie, 1980 ( اللذين قاما بتطوير اختبار التفكير المنطقي)TOLT( )Test of Logical 

Thinking ( لقياس قدرات االستدالل السابقة، حيث تكونت الصورة النھائية من االختبار من
 مته العديد من الدراسات مثلمفردتين في كل مجال من المجاالت الخمس، وقد استخد

)Vesquez & Anglat, 2009; Yen-Lmez, Sungur & Tekkaya, 2005( واختبار ،
GALT )Group Assessment of Logical Thinking ( الذي استخدمته دراسات مثل

)Yaman, 2005; Steer, Mc Connell & Owens, 2003.(  
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
ى تفسير تطور علم الوراثة بصو دال من اقتصاره عل رة، فب رة متسارعة في السنوات األخي

ى  ز منصبا عل ة للجين، الكيفية التحكم في ظھور واختفاء الصفات، أصبح التركي ة الكيميائي طبيع
ه ة عمل ي . والي ة والت دان الوراث ي مي افات ف ن االكتش ر م ة الكثي احة العلمي ى الس ا ظھرت عل كم

يد، (مختلفة كل يوم تطالعنا بھا وسائل اإلعالم ال كقضايا االستنساخ ) ٢٠٠٠البيومي وصالح وس
ى تثقيف . والھندسة الوراثية ة عل ة الحديث ة العلمي د حرصت التربي ة، فق ذه األھمي وانطالقا من ھ

اذ  ى اتخ دراتھم عل ا، وليطوروا ق ى وعي بھ وا عل ة ليكون ف الموضوعات الوراثي ة بمختل الطلب
 . ية المرتبطة بھذا العلمالقرار حول مختلف القضايا الجدل

ة في  أظھرت البحوث في مجال تدريس العلوم وجود عالقة دالة إحصائيا بين تحصيل الطلب
 & Yilmaz, Tekkaya؛ ٢٠٠٨الخوالدة، (المقررات المختلفة ومستوى التفكير المنطقي لديھم 

Sungur, 2010; Towne, 2009;  Lewis & Lewis, 2007( ارفلو ار ك د أش ، فق
)Carvallo, 1996 ( د ي تع ر المنطق ارات التفكي د مھ ي أح تدالل وھ ى االس درة عل ى أن الق إل

ة ة في حل المشكالت الوراثي دة . أفضل عامل للتنبؤ بتحصيل الطلب ا توصل الخوال ) ٢٠٠٨(كم
اھيم  م مف ل الضوئيإلى وجود فروق دالة إحصائيا في قدرة الطلبة على فھ تعزى لمستوى  التمثي

ذه  . لصالح الطلبة ممن ھم في مرحلة التفكير المجرد التفكير المنطقي ق، أتت ھ ذا المنطل ومن ھ
  :اآلتيةالدراسة لتجيب عن األسئلة 

في محافظة الداخلية بسلطنة  مستوى التفكير المنطقي لدى طلبة الصف الثاني عشرما  .١
 ؟عمان
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بسلطنة  في محافظة الداخلية ما مستوى فھم طلبة الصف الثاني عشر للمفاھيم الوراثية .٢
 ؟عمان

في محافظة الداخلية  طلبة الصف الثاني عشر التفكير المنطقي لدىما العالقة بين مستوى  .٣
 ومستوى تفكيرھم المنطقي؟ بسلطنة عمان

في محافظة الداخلية بسلطنة  ما مدى االختالف في مستوى فھم طلبة الصف الثاني عشر .٤
 ير المنطقي والتفاعل بينھما؟للمفاھيم الوراثية باختالف النوع ومستوى التفك عمان

  
 فروض الدراسة

بين المتوسطات الحسابية ) ٠.٠٥= α(عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائيا  .١
في اختبار في محافظة الداخلية بسلطنة عمان لمستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر 

  .راثية، والمتوسطات المحكيةالمفاھيم الو

التفكير بين مستوى ) ٠.٠٥=α(عند مستوى الداللة دالة إحصائيا ارتباطية توجد عالقة ال  .٢
ومستوى فھمھم  في محافظة الداخلية بسلطنة عمان عشر طلبة الصف الثاني نطقي لدىمال

   .للمفاھيم الوراثية

في مستوى فھم طلبة الصف ) ٠.٠٥=α(عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائيا  .٣
   .ثية باختالف النوع ومستوى التفكير المنطقي والتفاعل بينھماالثاني عشر للمفاھيم الورا

  
  أھداف الدراسة

  :ھدفت ھذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

اني عشر .١ ة بسلطنة  تحديد مستوى التفكير المنطقي لدى طلبة الصف الث في محافظة الداخلي
 .عمان

ة .٢ اھيم الوراثي ة بسلطنة في محاف تحديد مستوى فھم طلبة الصف الثاني عشر للمف ظة الداخلي
 .عمان

ين .٣ ة ب اني عشر توضيح العالق ة الصف الث دى طلب ي ل ر المنطق ي محافظة  مستوى التفكي ف
 .ومستوى فھمھم للمفاھيم الوراثية الداخلية بسلطنة عمان

ة  .٤ اھيم الوراثي ر للمف اني عش ة الصف الث م طلب توى فھ ي مس تالف ف ن االخ ي الكشف ع ف
  .ختالف النوع ومستوى التفكير المنطقي والتفاعل بينھمابامحافظة الداخلية بسلطنة عمان 

  
  أھمية الدراسة

  :تكمن أھمية الدراسة في النقاط اآلتية
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ة الصف .١ م طلب توى فھ ات عن مس وفر معلوم ة ت اھيم الوراثي اني عشر للمف ة  الث ي محافظ ف
 .الداخلية بسلطنة عمان

م تعتبر أحد الدراسات العربية التي تحاول الربط بين مستوى ا .٢ لتفكير المنطقي ومستوى الفھ
  .للمفاھيم الوراثية

لخبراء والمتخصصين في مجال تطوير المناھج في تحديد مستوى فھم طلبة الصف قد تفيد ا .٣
 .الثاني عشر لبعض المفاھيم الوراثية وعالقته بمستوى التفكير المنطقي

  
  حدود الدراسة

وعية دود الموض اھ: الح ى بعض المف ة عل ذه الدراس دة اقتصرت ھ ي الوح منة ف يم المض
ة  ة(الرابع ة ) الوراث ة التجريبي ر، الطبع اني عش اء للصف الث اب األحي ن كت ا )م٢٠٠٨(م ، كم

ي ي ھ ر المنطق ارات للتفكي ع مھ ى أرب المتغيرات، : اقتصرت عل تحكم ب بي، وال تدالل التناس االس
  .االحتمالي، واالستدالل الترابطي واالستدالل

ة دود الزماني ق ال :الح م تطبي ي ت ام الدراس ن الع اني م ي الث ل الدراس ي الفص ة ف دراس
 .م٢٠١٠/٢٠١١

دارس : الحدود المكانية اني عشر في م ة الصف الث ة من طلب ى عين طبقت ھذه الدراسة عل
  . الداخلية محافظةالتعليم ما بعد األساسي التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم ب

  
  متغيرات الدراسة

  :تتمثل فيالمتغيرات المستقلة، و .١

  .ذكر أو أنثى: النوع  ) أ

 .محسوس أو مجرد: التفكير المنطقي   ) ب

 .المتغير التابع، ويتمثل في فھم المفاھيم الوراثية .٢
  

  مصطلحات الدراسة
ة " بأنه) ٤٠ص: ٢٠٠٤(تعرفه قطامي  :التفكير المنطقي د محاول ارس عن ذي يم ر ال التفكي

ة ياء ومحاول ن وراء األش ي تكم ل الت باب والعل ان األس ي  بي و يعن ال، وھ ائج األعم ة نت معرف
ا ة النظر أو تنفيھ ت وجھ د أو تثب ة تؤي ى أدل ان". الحصول عل ه الباحث درة  ويعرف ه ق ا بأن إجرائي

ة  ى نتيج ن أجل التوصل إل ع بعضھا م ا م ه وربطھ ة إلي ات المقدم ل المعلوم ى تحلي ب عل الطال
  .تفكير المنطقيمعينة، وتم قياسه بالدرجة التي حصل عليھا الطالب في اختبار ال
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م توى الفھ ان : مس ه ري ه) ٦١ص : ٢٠٠٧(يعرف ادة، " :بأن ى الم ى إدراك معن درة عل الق
ام(ويعبر عنه إما بترجمة المادة من شكل إلى آخر ى أرق شرحھا أو (أو بتفسيرھا ) من كلمات إل

ارھا ا) اختص ا أو تعليلھ ا أو مقارنتھ ا أو تمييزھ ا أو تأثيراتھ ؤ بنتائجھ ي ". أو التنب ة وف الدراس
ات  ية والعملي د األساس تيعاب القواع ى اس ر عل اني عش ة الصف الث درة طلب ه ق د ب ة يقص الحالي
م  يح عل ة، وتوض فات الوراثي وارث الص اط ت ير أنم ة، وتفس فات الوراثي ال الص ة بانتق المرتبط
اھي م الوراثة على المستوى الجزيئي، وتم قياسه بالدرجة التي حصل عليھا الطالب في اختبار المف

  %).٥٠(الوراثية وفق نسبة النجاح المحددة من قبل الوزارة 

ة اھيم الوراثي ان :المف ا الباحث ا يعرفھ ال ا :بأنھ ة انتق ن آلي تعلم ع ا الم ي كونھ اھيم الت لمف
وع الواحد في  راد الن ين أف اين ب ابه والتب تم بتفسير التش ى آخر وتھ ل إل ة من جي الصفات الوراثي

  .الكائنات الحية
  

  إلجراءاتالطريقة وا

  مجتمع الدراسة وعينتھا :أوال
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مادة األحياء 

الداخلية للعام الدراسي بمحافظ بالمدارس الحكومية التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم 
) ٣٦٢(لدراسة فتكونت من طالبا وطالبة، أما عينة ا) ٣٥٣٠(م، والبالغ عددھم ٢٠١٠/٢٠١١

  . طالبة) ١٥٦(طالبا و) ٢٠٦(طالبا وطالبة منھم 

  أدوات الدراسة: ثانيا

  اختبار التفكير المنطقي: ولىاألداة اال
أسئلة، يندرج تحت كل مھارة  يةمھارات وثمان) ٤(من اختبار التفكير المنطقي  تكون
  .فكير المنطقييوضح توزيع األسئلة على مھارات الت) ١(، والجدول سؤاالن

 .توزيع أسئلة اختبار التفكير المنطقي على مھارات التفكير المنطقي: )١(جدول 

  مجموع الدرجات  أرقام األسئلة  المھارة  م
  ٤  ٢-١  االستدالل التناسبي  ١
  ٤  ٤-٣  التحكم بالمتغيرات  ٢
  ٤  ٦-٥  االستدالل االحتمالي  ٣
  ٤  ٨-٧  االستدالل الترابطي  ٤

  ١٦  ٨-١  االختبار ككل

، )Tobin & Capie, 1980(وقد تم االعتماد في إعداد االختبار على اختبار توبن وكابي 
وللتأكد من ). ٢٠٠٨(المذكورة في الخوالدة ) أبو رمان(والذي تم ترجمته إلى العربية من قبل 

بتعديل  الباحثان صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين، وبناء على آرائھم قام
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ثباته فتم ، واستبدال الرسومات الموجودة بأخرى أكثر وضوحا، أما مفرداتبعض الصياغة 
طالبة من طالبات الصف الثاني عشر من ) ٢٠(حسابه عن طريق تطبيقه على عينة مكونة من 

م في الفصل الدراسي الثاني، ثم أعيد تطبيقه ٢٠١٠/٢٠١١خارج عينة الدراسة، للعام الدراسي 
ينة بعد أسبوعين من التطبيق األول، وبحساب معامل ارتباط بيرسون مرة أخرى على نفس الع

) ١(، ويوضح الملحق ، وھو ما يعد مقبوال تربويا لغرض الدراسة)٠.٧٢(وجد أنه يساوي 
  .اختبار التفكير المنطقي

  اختبار المفاھيم الوراثية: ثانيةاألداة ال
األول اختيار اإلجابة ، حيث تطلب اإلطار إطارانمفردة لكل منھا ) ٢٥(تكون من 

تطلب اختيار التفسير الصحيح من بين من البدائل، أما اإلطار الثاني فالصحيحة من بين مجموعة 
وقد توزعت أسئلة االختبار على مفاھيم علم . مجموعة من التفسيرات، أو إعطاء تفسير آخر

  .)٢(كما ھو موضح في الجدول  التقليدية والحديثة: الوراثة

 .زيع مفردات اختبار المفاھيم الوراثية على مجالي علم الوراثةتو: )٢(جدول 

  النسبة  المجموع أرقام األسئلة مفاھيم الوراثة  م
  %٦٠  ٣٠ ١٥-١ التقليدية  ١
  %٤٠  ٢٠ ٢٥-١٦ الحديثة  ٢
  %١٠٠  ٥٠ ٢٥ مجموع األسئلة  ٣

في  وقد تم التأكد من صدق االختبار من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين
، وضوح األسئلةمالحظاتھم في  إبداءناھج وطرق تدريس العلوم، وقد طلب منھم تخصص م

مين تم إجراء التعديالت آراء المحك وبناء على، سالمة المادة العلمية، وسالمة الصياغة اللغويةو
طالبة من طالبات الصف ) ٢٩(ولحساب ثبات االختبار تم تطبيقه على عينة مكونة من . الالزمة

للواتي يدرسن مادة األحياء، من خارج عينة الدراسة، للعام الدراسي الثاني عشر ا
م في الفصل الدراسي الثاني، ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى على نفس العينة بعد ٢٠١٠/٢٠١١

وھو ما ) ٠.٨٢(أسبوعين من التطبيق األول، وبحساب معامل ارتباط بيرسون وجد أنه يساوي 
 .الصورة النھائية لالختبار) ٢(يوضح الملحق ، ويعد مقبوال تربويا لغرض الدراسة

  
 عرض النتائج ومناقشتھا

ما مستوى التفكير المنطقي لدى : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتھا: أوال
  ؟في محافظة الداخلية بسلطنة عمان  طلبة الصف الثاني عشر

افات المعيارية لكل مھارة لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحر
االستدالل التناسبي، والتحكم (من المھارات المضمنة في اختبار التفكير المنطقي وھي 

كل على حدة واختبار التفكير المنطقي ) بالمتغيرات، واالستدالل االحتمالي، واالستدالل الترابطي
  .يوضح النتائج التي تم الحصول عليھا) ٣(ككل، والجدول 
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ة : )٣(جدول  دى طلب ي ل ر المنطق توى التفكي ة لمس ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
  .الصف الثاني عشر

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المھارة
  ١.٥٩ ٢.٠١ االستدالل التناسبي
  ١.٥١ ١.٦٧ التحكم بالمتغيرات

  ١.٤٤ ٢.٠٥ االستدالل االحتمالي
  ٠.٨٩ ١.٧٥ االستدالل الترابطي

  ٤.١٦ ٧.٧٧ ختبار ككلاال

  .٤=، الدرجة الكلية لكل مھارة ١٦=الدرجة الكلية لالختبار  *

يتضح من الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي الختبار التفكير المنطقي ككل منخفض حيث 
ويمكن تفسير تدني مستوى التفكير المنطقي لدى ). ٤.١٦(وبانحراف معياري قدره ) ٧.٧٧(بلغ 

عشر إلى نظام التعليم الذي يركز بالدرجة األولى على االختبارات، بينما يقل طلبة الصف الثاني 
التركيز على تنوع طرق التدريس وتنمية مھارات التفكير، كما أن استراتيجيات تعلم وتعليم 
العلوم بشكل عام تھدف إلى تغطية مواضيع الخطة الدراسية في الوقت المحدد دون تخصيص 

ھذا باإلضافة إلى أن نظام تقويم التحصيل الدراسي ال . مھارات التفكيروقت لتدريب الطلبة على 
العمليات والنواتج بشكل متساو، حيث أن التركيز ينصب : يعطي الفرصة إلظھار عنصري العلم

على نواتج العلم كالمفاھيم، والنظريات، والقوانين مع إھمال تنمية المھارات العقلية، وبالتالي فان 
صيل المرتفع في العلوم ھو القادر على استيعاب عدد كبير من المفاھيم، الطالب ذو التح

  ).Fah, 2009(والنظريات ولديه القدرة على حل المشكالت الروتينية 

كما يالحظ من نتائج الدراسة أن مھارة االستدالل االحتمالي حصلت على أعلى متوسط 
تدالل الترابطي، وأخيرا مھارة التحكم ثم مھارة االس ،تليھا مھارة االستدالل التناسبي ،حسابي

ويمكن تفسير حصول مھارتي االستدالل االحتمالي واالستدالل التناسبي على أعلى . بالمتغيرات
متوسطات حسابية من بين مھارات التفكير المنطقي بأن طلبة الصف الثاني عشر يمتلكون 

ماالت بشكل عام، خاصة أن ھذه المعارف الرياضية التي تؤھلھم لحساب النسبة والتناسب واالحت
العالقات الرياضية تعتبر من األنماط األكثر شيوعا في الرياضيات والعلوم، وتعرض الطالب 

أما مھارة التفكير االرتباطي فجاءت في . لھذه العالقات بشكل مستمر يمكنه من استيعابھا بسھولة
للذين يقيسان ھذه المھارة، والمضمنين المرتبة الثالثة، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن السؤالين ا

في اختبار التفكير المنطقي يتطلبان إجراء حسابات دقيقة اعتمادا على الصور المدرجة في كل 
سؤال، وھذا يشكل صعوبة بالنسبة للطالب ألنه يحتاج إلى قدرة عالية على التركيز، وحساب 

وأخيرا حصلت مھارة التحكم . مجموعة من النسب، ثم مقارنتھا لتحديد االحتمال الصحيح
بالمتغيرات على أدنى متوسط حسابي، وقد يرجع ذلك إلى أن الطالب في دراسته للعلوم 
وباألخص التجارب العملية تواجھه مشكلة في مختلف الصفوف الدراسية بشكل عام في تحديد 
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المضبوطة، كما  المتغير المستقل، والمتغير التابع، والمتغيرات: متغيرات التجربة والمتمثلة في
  . انه قد ال يتعرض إلى الكثير من األنشطة التي تساعد في تدريبه على ھذه المھارة

حيث كان ترتيب المھارات ) Fah, 2009(إن ھذه النتيجة تتعارض مع ما توصل إليه فاح 
رات، االستدالل الخاص بحفظ الكتلة والحجم، االستدالل التوافقي، التحكم بالمتغي: تنازليا كالتالي

االستدالل الترابطي، االستدالل التناسبي، االستدالل االحتمالي، وتتعارض كذلك مع نتائج دراسة 
حيث حلت مھارة التحكم ) Yen-Lmez, Sungur & Tekkaya, 2005(يلمز وسنجر وتيكايا 

بالمتغيرات أوال بأعلى متوسط حسابي، تليھا مھارة االستدالل التوافقي، ثم االرتباطي، 
ويمكن أن يعزى ھذا االختالف إلى طبيعة . مالي، وأخيرا مھارة االستدالل التناسبيفاالحت

  .المقررات الدراسية واختالف طبيعة الطلبة وأعمارھم

كما تم توزيع عينة الدراسة حسب نتائج أدائھم في اختبار التفكير المنطقي إلى مجموعتين 
  :ھما) ٢٠٠٨(حسب ما ورد في الخوالدة 

في اختبار ) ٨(فكير المحسوس، وھم الذين حصلوا على درجة أقل من الطلبة ذوي الت .١
 .التفكير المنطقي

فأعلى في اختبار التفكير ) ٨(الطلبة ذوي التفكير المجرد، وھم الذين حصلوا على الدرجة  .٢
 .يوضح النتائج التي تم الحصول عليھا) ٤(المنطقي، والجدول 

  .تفكير المنطقيتوزيع عينة الدراسة حسب أنماط ال: )٤(جدول 

  المجموع النسبة المئوية العدد نمط التفكير  النوع
  %٣٢ ٦٦ مجرد  ٢٠٦  %٦٨ ١٤٠ محسوس  ذكر
  %٦٨ ١٠٦ مجرد  ١٥٦  %٣٢ ٥٠ محسوس  أنثى

  %٤٧,٥ ١٧٢ مجرد  ٣٦٢  %٥٢,٥ ١٩٠ محسوس  المجموع

) ١٩٠(سوس ذوي التفكير المح) الذكور واإلناث(يتضح من نتائج الدراسة أن عدد الطلبة 
، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن التفكير المجرد )١٧٢(أكبر من عدد الطلبة ذوي التفكير المجرد 

يتطلب توظيف قدرات عليا تتمثل في التحليل والتفسير والتنبؤ وإيجاد العالقات بين مجموعة من 
ال تشجع على المتغيرات، وعدد قليل من الطلبة يمتلك ھذه القدرات خاصة أن المناھج الدراسية 

تتعارض مع دراسة ستير وماك كونيل وأوينز  إن ھذه النتيجة. تنمية ھذا النوع من التفكير
)Steer, Mc Connell & Owens, 2003 ( التي أظھرت أن عدد الطلبة ذوي التفكير

المجرد أكبر من عدد الطلبة ذوي التفكير المحسوس، وقد يرجع ذلك إلى اختالف طبيعة المنطقة 
  .لثقافة في كل مجتمع، واختالف النظام التعليمي من بلد إلى آخرونوع ا
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ائج الجدول  ا يتضح من نت ر المحسوس  )٤(كم ذكور ذوي التفكي ة ال ) ١٤٠(أن عدد الطلب
ر المجرد )٦٦(أكبر من زمالءھم ذوي التفكير المجرد  ) ١٠٦(، بينما عدد الطالبات ذوات التفكي

ر  ى الخصائص النفسية ). ٥٠(المحسوس أكبر من عدد الطالبات ذوات التفكي ك إل د يرجع ذل وق
ات  ز في معطي ى التركي درة عل اث بالق لكل من الذكور واإلناث في ھذه المرحلة، حيث تتميز اإلن
ار الصحيح  ى االختي ودھن إل ذا يق السؤال والتحليل العميق للمشكلة، والتريث في اتخاذ القرار وھ

ات المشكلة لإلجابة، بينما يحاول الذكور انجاز ال مھمات في وقت قصير دون التركيز على معطي
ا ة العلي درات الذھني تالكھم للق رغم من ام ى ال ديل الخاطئ عل ارون الب ذه . وھذا يجعلھم يخت إن ھ

ا  ه دراسة يلمز وسنجر وتيكاي ا توصلت إلي  & Yen-Lmez, Sungur(النتيجة تتفق مع م
Tekkaya, 2005 ( ر ذكور ذوي التفكي ذكور ذوي حيث أن عدد ال ى من عدد ال المحسوس أعل

  .التفكير المجرد

مستوى فھم طلبة الصف ما : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتھا: ثانيا
  ؟في محافظة الداخلية بسلطنة عمان الثاني عشر للمفاھيم الوراثية

لمفاھيم علم لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
للعينة " ت"واختبار المفاھيم الوراثية ككل، كما تم إجراء اختبار ) التقليدية، والحديثة(الوراثة 

الواحدة لمقارنة المتوسط الحسابي للعينة بالمتوسط الحسابي المحكي في مفاھيم علم الوراثة، 
  .حصول عليھايوضح النتائج التي تم ال) ٥(، والجدول واختبار المفاھيم الوراثية ككل

دول  ار : )٥(ج ة واختب ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس دة ) ت(المتوس ة الواح للمجموع
  لمستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر في اختبار المفاھيم الوراثية

مفاھيم 
  الوراثة

المتوسط 
  المحكي

درجة 
  المجال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
مستوى   قيمة ت  الحرية

  داللةال
  ٠.٠٠١  ٢٥.٢٠  ٣٦١  ٣.٩٨  ٩.٧٣  ٣٠  ١٥  التقليدية
  ٠.٠٠١  ٢٥.١٦  ٣٦١  ٣.١٨  ٥.٨٠  ٢٠  ١٠  الحديثة 

  ٠.٠٠١  ٢٧.١٣  ٣٦١  ٦.٤٨  ١٥.٧٧  ٥٠  ٢٥  االختبار 

يتضح من خالل النتائج المعروضة بالجدول السابق أن المتوسط الحسابي لمستوى فھم طلبة 
ھيم الوراثة التقليدية، والوراثة الحديثة، واختبار الصف الثاني عشر للمفاھيم الوراثية في مفا

على الترتيب، وبانحرافات معيارية ) ١٥.٧٧(، و)٥.٨٠(، و)٩.٧٣(المفاھيم الوراثية ككل بلغ 
ولمعرفة مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين ). ٦.٤٨(، و)٣.١٨(، و)٣.٩٨(قدرھا 

مفاھيم الوراثة التقليدية والحديثة، تم المتوسطات الحسابية والمتوسطات المحكية في فھمھم ل
للمجموعة الواحدة للمقارنة بين المتوسطات الحسابية والمتوسطات المحكية ) ت(استخدام اختبار 

ويالحظ من نتائج . لكل نوع من مفاھيم علم الوراثة، واختبار المفاھيم الوراثية ككل%) ٥٠(
بين متوسط ) ٠.٠٠١=α(ى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو) ٦(الجدول 

مستوى فھم طلبة الصف الثاني عشر في اختبار المفاھيم الوراثية في مفاھيم الوراثة التقليدية 
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، وكذلك )٢٥.٢٠" (ت"لصالح المتوسط المحكي، حيث بلغت قيمة ) ١٥(والمتوسط المحكي 
سط مستوى الفھم بين متو) ٠.٠٠١=α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ألداء طلبة الصف الثاني عشر في اختبار المفاھيم الوراثية فيما يتعلق بمفاھيم علم الوراثة 
). ٢٥.١٦" (ت"لصالح المتوسط المحكي، حيث بلغت قيمة ) ١٠(الحديثة والمتوسط المحكي 

بين ) ٠.٠٠١=α(كذلك دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
) ٢٥(متوسط أداء طلبة الصف الثاني عشر في اختبار المفاھيم الوراثية ككل والمتوسط المحكي 

لفرضية وتعني ھذه النتائج رفض ا). ٢٧.١٣" (ت"لصالح المتوسط المحكي، حيث بلغت قيمة 
بين  )٠.٠٥=α(عند مستوى الداللة  توجد فروق دالة إحصائياه ال األولى والتي تنص على أن

طات الحسابية لمستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر في اختبار المفاھيم الوراثية، المتوس
وبشكل عام  تدل النتائج على أن مستوى فھم طلبة الصف الثاني عشر ". والمتوسطات المحكية

للمفاھيم الوراثية منخفض، ولم يصل إلى نسبة النجاح المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم 
فأعلى ناجحا، أما الطالب الذي %) ٥٠(، حيث يعد الطالب الذي حصل على %)٥٠(بالسلطنة 

  .فيعني أنه دون المستوى المطلوب انجازه%) ٥٠(حصل على نسبة أقل من 

  :ويمكن إيعاز تدني مستوى الطلبة في فھم المفاھيم الوراثية إلى األسباب اآلتية

اھيم  .١ واء مف ة س دة الوراث ي وح اھيم المضمنة ف رة المف ة كث ة التقليدي ر (الوراث ة وغي المندلي
ا ) المندلية ة، وخلط ذاكرة العامل ى ال را عل ا يسبب ضغطا كبي أو مفاھيم الوراثة الحديثة، مم

 .بين المفاھيم

دلوالتھا  .٢ ب إدراك م ى الطال ي يصعب عل ردة والت اھيم المج ن المف رة م ة كبي ود مجموع وج
ي ل الج ة مث ة الحديث ق بالوراث ا يتعل ة فيم ھولة، خاص ا بس ة، وغيرھ خ، والترجم ن، والنس

)Chu, 2008; Gericke & Hagberg, 2006.( 

ة  .٣ ر التام يادة غي ين الس الخلط ب ا ك ز بينھ ة وصعوبة التميي ر المندلي ة غي اط الوراث رة أنم كث
 .والسيادة المشتركة، والصفة المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس

الي ص .٤ ة، وبالت دى بعض الطلب ية ل ة الرياض ابية ضعف الخلفي ات الحس راء العملي عوبة إج
 ).Chu, 2008; Gericke & Hagberg, 2006( المتعلقة بالوراثة التقليدية أو الحديثة 

اھيم  .٥ ض المف تيعاب بع ب اس ة تتطل ة الحديث اھيم الوراث األخص مف ة وب اھيم الوراث م مف فھ
اني من صعوبات ذي يع م  الكيميائية كالعناصر والمركبات، وھذا يعني أن الطالب ال في فھ

المركبات الكيميائية أو الروابط وغيرھا قد يواجه كذلك صعوبة في استيعاب مفاھيم الوراثة 
تھم . الحديثة اء، دون دراس ادة األحي ذين يدرسون م ة ال ويزداد األمر صعوبة بالنسبة للطلب

اني عشر ة( لمادة الكيمياء في الصفين الحادي عشر والث ة الرياضيات التطبيقي ، حيث )طلب
 . يح نظام التعليم ما بعد األساسي في السلطنة اختيار أحد مواد العلوم أو أكثر لدراستھايت
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تعلم،  .٦ ة للم ة المعرفي ي البني ا ف ة بصورة تضمن بقاءھ اھيم الوراثي دريس بعض المف تم ت ال ي
رامج  اذج والب تخدام النم ب اس ردة يتطل ة المج اھيم خاص ض المف تيعاب بع ث أن اس حي

 ).٢٠٠٧الھنائي، (الحاسوبية المختلفة 
دة  .٧ ارات جدي ط اختب تخدام نم ائي(اس ار تشخيصي ثن ي ) اختب ل ف ب تمث ه الطال د علي م يعت ل

ا من  اد التفسير الصحيح لھ م إيج دائل، ث اختيار اإلجابة الصحيحة من بين مجموعة من الب
ي  واء ف ب س ويم أداء الطال ي تق تخدم ف نمط المس ث أن ال يرات، حي ن التفس ة م ين مجموع ب

دادھا االختب م بإع وم المعل ي يق يرة الت ئلة القص تمر(ارات واألس ويم المس ، أو )أدوات التق
اد تفسير  ة إيج دد دون محاول ار من متع االمتحانات التي تعدھا الوزارة تستخدم نمط االختي

ا الدراسة تتفق ودراسة كل  .لإلجابة التي يقدمھا الطالب ي توصلت إليھ ذه النتيجة الت إن ھ
اھي: من د ، )Topcu & Shahin_Pekmez, 2009(ن بكمز توبكو وش ودراسة بلومفيل

ويس وود روبينسون ) Bloomfield & Soyibo, 2008(وسويوبو   Lewis(ودراسة ل
& Wood-Robinson, 2000.(  

ين مستوى : متعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتھاعرض النتائج ال: ثالثا ة ب ا العالق ر م التفكي
انالمنطقي لدى  ان ي عشرطلبة الصف الث ة بسلطنة عم م  في محافظة الداخلي ومستوى فھمھ

  للمفاھيم الوراثية؟
بين نتائج الطلبة في  )Pearson(لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

اط  امالت االرتب يم مع ي، وق ر المنطق ار التفكي ي اختب م ف ائج أدائھ ة ونت اھيم الوراثي ار المف اختب
  ).٦(يوضحھا الجدول 

ة : )٦(جدول  اھيم الوراثي اني عشر للمف ة الصف الث م طلب قيم معامالت االرتباط بين مستوى فھ
  .ومستوى تفكيرھم المنطقي

  معامل االرتباط مجال الوراثة المھارة 
  **٠.٢٤ التقليدية  االستدالل التناسبي

  **٠.٢١ الحديثة
  **٠.٢٦ االختبار ككل

  **٠.٢٨ التقليدية  التحكم بالمتغيرات
  **٠.٢٤ الحديثة

  **٠.٣٠ االختبار ككل
  **٠.٣٢ التقليدية  االستدالل االحتمالي

  **٠.٢٥ الحديثة
  **٠.٣٢ االختبار ككل

  *٠.١٣ التقليدية  االستدالل الترابطي
  *٠,١١ الحديثة

  **٠.١٤ االختبار ككل
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 )٦(تابع جدول رقم ... 
  معامل االرتباط مجال الوراثة المھارة 

  **٠.٣٥ التقليدية  تبار التفكير المنطقياخ
  **٠.٣٠ الحديثة

  **٠.٣٧ االختبار ككل

  ٠.٠٠١دال عند مستوى ** ٠.٠٥دال عند مستوى   *

يظھر من الجدول أعاله أن قيم معامالت االرتباط بين مستوى أداء الطلبة في مجالي علم 
كيرھم المنطقي من جھة أخرى الوراثة واختبار المفاھيم الوراثية ككل من جھة، ومستوى تف

رفض الفرضية الثانية ، وھي ذات داللة احصائية وبالتالي يمكن )٠.٣٧- ٠.١١(تراوحت بين 
بين مستوى ) ٠.٠٥=α(التي تدل على ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
كما يالحظ أن  . لوراثيةالتفكير المنطقي لدى طلبة الصف الثاني عشر ومستوى فھمھم للمفاھيم ا

أعلى قيمة لمعامالت االرتباط بين مھارات التفكير المنطقي واختبار المفاھيم الوراثية ككل بلغت 
 لصالح مھارة االستدالل االحتمالي، وھي قيمة ارتباط منخفضة، بينما كانت أقل قيمة تم) ٠.٣٢(

تبار المفاھيم الوراثية ككل ھي تسجيلھا لمعامالت االرتباط بين مھارات التفكير المنطقي واخ
ويمكن . وھي قيمة ارتباط منخفضة جدا) ٠.١٤(لصالح مھارة االستدالل االرتباطي، حيث بلغت 

و أداء الطلبة في  المنطقي التفكير ستوىتفسير وجود عالقة ارتباطية موجبة منخفضة بين م
المشكالت الوراثية سواء في  إلى أن استيعاب المفاھيم الوراثية وحل اختبار المفاھيم الوراثية

مجال الوراثة التقليدية أو الحديثة وتعديل التصورات الخاطئة المتصلة بالظواھر البيولوجية 
عموما والتي يتم اكتسابھا بالخبرة الحسية، تحتاج إلى مھارات وعمليات عقلية منطقية 

)Lawson & Thompson, 1988(ضروريا لفھم  ، ولكن قد ال يكون التفكير المنطقي مطلبا
  ).Tobin, 1988(الوراثة 

كما يالحظ من نتائج الدراسة أن قيم معامالت االرتباط بين مجال الوراثة التقليدية ومھارات 
ين  اط ب امالت االرتب يم مع ن ق ى م ت أعل ل كان ي كك ر المنطق ار التفكي ي، واختب ر المنطق التفكي

ا  ويمكن. مھارات التفكير المنطقي ومجال الوراثة الحديثة ة غالب ة التقليدي عزو ذلك إلى أن الوراث
االت سواء  ام والنسب واالحتم ما تعتمد على حل المسائل الوراثية التي تتطلب التعامل مع األرق
تيعاب  ى اس ة عل ة الحديث ز في الوراث تم التركي ا ي ة، بينم في أنماط الوراثة المندلية أو غير المندلي

ة وتطبي ي لألحماض النووي ة بعض المشكالت التركيب الجزيئ اء الطلب ع إعط ة، م ا المختلف قاتھ
يطة ية بس ات رياض تخدام عالق ب اس ي تتطل ة الت امالت . الوراثي ة لمع ى قيم ا يتضح أن أعل كم

ارة االستدالل  ة كانت لصالح مھ اھيم الوراثي االرتباط بين مھارات التفكير المنطقي واختبار المف
  .الترابطيلمھارة االستدالل ، بينما أقل قيمة تم تسجيلھا كانت االحتمالي
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ا مدى االختالف في مستوى : متعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتھاعرض النتائج ال: رابعا م
ة  اھيم الوراثي انفھم طلبة الصف الثاني عشر للمف ة بسلطنة عم اختالف  في محافظة الداخلي ب
  النوع ومستوى التفكير المنطقي والتفاعل بينھما؟

ؤال ذا الس ن ھ ة ع ائي لإلجاب اين الثن ل التب ار تحلي تخدام اختب م اس  Two-Way(، ت
ANOVA( ي ة ف ائج الطلب ة لنت ات المعياري ابية واالنحراف اب المتوسطات الحس م حس ث ت ، حي

دول  ي، والج ر المنطق توى التفكي وع ومس ري الن ا لمتغي ل تبع ة كك اھيم الوراثي ار المف ) ٧(اختب
  . يوضح النتائج التي تم الحصول عليھا

اھيم  :)٧(جدول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى أداء الطلبة في اختبار المف
  .لمتغيري النوع ومستوى التفكير المنطقي الوراثية تبعا

ن  ل م ذكور أق ة ال توى أداء الطلب ابية لمس ابق أن المتوسطات الحس دول الس ن الج يتضح م
ة  اھيم الوراث ة(المتوسطات الحسابية لإلناث في مف ة، الحديث ة )التقليدي اھيم الوراثي ار المف ، واختب

ل د وسويوبو . كك ه دراسة بلومفيل ا توصلت إلي ذه النتيجة تتعارض م  & Bloomfield(إن ھ
Soyibo, 2008 ( ة في ة إحصائيا في مستوى أداء الطلب روق دال حيث أوضحت أنه ال توجد ف

  .اختبار المفاھيم الوراثية تعزى لمتغير النوع

ر المحسوس في  ة ذوي التفكي ابية للطلب كما يتبين من الجدول السابق أن المتوسطات الحس
، واختبار المفاھيم الوراثية ككل اقل من المتوسطات الحسابية )التقليدية، والحديثة(مجالي الوراثة 

رد ر المج ة ذوي التفكي ى . للطلب درة عل ز بالق ذي يتمي ب ال ث أن الطال ة حي ة طبيعي ذه نتيج وھ
ة بصورة اس اھيم الوراثي تيعاب المف تطيع اس ام يس ع النسب واألرق تخدام المجردات، والتعامل م

   .أسرع وأكثر عمقا من زمالءه ممن ال يمتلكون ھذه القدرات

اھيم  ار المف ة في اختب ولمعرفة ما إذا كانت توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى أداء الطلب
يم  اب ق م حس ة، ت ري ال" ف"الوراثي ا، لمتغي ل بينھم ي والتفاع ر المنطق توى التفكي وع ومس ن

  . يوضح النتائج التي تم الحصول عليھا) ٨(والجدول 

  المتغير
  مستوى التفكير المنطقي النوع

  مجرد  محسوس إناث ذكور
  ع  م  ع  م ع م ع م

  ٧.٠٥ ١٧.٨٠ ٤.٧٥ ١٣.٤٦ ٦.٨١ ١٨.٥١ ٤.٨٥ ١٣.٦٢االختبار 
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  .نتائج تحليل التباين الثنائي لمتغيري النوع ومستوى التفكير المنطقي والتفاعل بينھما: )٨(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
الدرجات 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الدرجات 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

  ٠.٠٠١  ٤٢.٨٠  ١٣٠٧.٧٥  ١  ١٣٠٧.٧٥  النوع
  ٠.٠٠١  ٢٥.٤٤  ٧٧٧.٣٥  ١  ٧٧٧.٣٥  المنطقي مستوى التفكير

 مستوى التفكير×النوع
  المنطقي

٠.٠٠١  ١٤.٠١  ٤٢٧.٩٢  ١  ٤٢٧.٩٢  

      ٣٠.٥٥  ٣٥٨  ١٠٩٣٨.٤٥  الخطأ

د المستوى ) ٨(يتضح من الجدول  ة إحصائيا عن روق دال يم  )٠,٠٠١=α(وجود ف " ف"لق
ا، وھي  ي، وفي التفاعل بينھم ر المنطق ، )٤٢.٨٠(المحسوبة في متغيري النوع، ومستوى التفكي

ى وتعني ھذه النتائج رفض الفرض. على الترتيب) ١٤.٠١(، )٢٥.٤٤( ة والتي تنص عل ية الثالث
ة ا) ٠.٠٥=α(عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائيا : "أنه م طلب لصف في مستوى فھ

  ".الثاني عشر للمفاھيم الوراثية باختالف النوع ومستوى التفكير المنطقي والتفاعل بينھما

م  تخدام الرس م اس ي، ت ر المنطق توى التفكي وع ومس ين الن اه التفاعل ب ة اتج بة لمعرف وبالنس
  ).٢(البياني كما ھو موضح بالشكل 

  
  .التفكير المنطقيرسم بياني يبين أثر التفاعل بين النوع ومستوى : )٢(شكل 
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اله أن  كل أع ن الش ظ م تيعاب يالح ي اس ا ف رن تفوق رد يظھ ر المج ات ذوات التفكي الطالب
ار  ي اختب ابية ف طاتھن الحس ث أن متوس ات، حي ن المجموع رھن م ة بغي ة مقارن اھيم الوراثي المف

  .المفاھيم الوراثية كانت أعلى من بقية الفئات
  

  ومقترحاتھا توصيات الدراسة
  :سفرت عنه نتائج الدراسة، فانھا توصي وتقترح ما يليأفي ضوء ما 

دريس،  .١ ي الت ر ف رامج التفكي ال ب ق إدخ ن طري ي ع ر المنطق ارات التفكي ة مھ اب الطلب إكس
ع  ل م ليم والتعام ي الس م العلم اب الفھ ن اكتس نھم م ك لتمكي ا، وذل م بتنميتھ ام المعل واھتم

 .المشكالت اليومية

توى  .٢ د مس ة تحدي ى أھمي د عل اليب التأكي تخدام أس ك باس ة، وذل اھيم العلمي ة للمف م الطلب فھ
 . تشخيصية مختلفة كاالختبارات، والمقابالت، وغيرھا

ور  .٣ ا بالص ل ودعمھ كل متسلس ي بش اب المدرس ي الكت ة ف ادة العلمي رض الم ام بع االھتم
 .والرسومات الواضحة، وتقديمھا بأسلوب يناسب المرحلة العمرية المستھدفة

ى تطوير أساليب الت .٤ ي تركز عل ة الت ارات التحصيل التقليدي ى اختب قويم بحيث ال تقتصر عل
ة  م البني ى فھ ي تساعد عل اكتساب المعرفة العلمية، وإدخال نظام االختبارات التشخيصية الت

 .المعرفية التي يكونھا المتعلم عن المفاھيم العلمية

اھيم األحي .٥ م مف ي وفھ ر المنطق ي مجال التفكي اھيم اجراء دراسات أخرى ف ة كمف اء المختلف
 .التمثيل الضوئي، والتنفس الخلوي

  
  واألجنبيةالمراجع العربية 

عيدي − دهللا ،أمبوس ي .عب ليمان ،والبلوش وم . )٢٠٠٩(. س دريس العل ق ت اھيم(طرائ  مف
  .عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع. )وتطبيقات عملية

دار . أساسيات علم النبات. )٢٠٠٠( .أسامة ،وسيد. يسري ،وصالح. عبد العزيز ،البيومي − ال
  .القاھرة. العربية للنشر والتوزيع

در − ف ،حي د اللطي ة. عب دهللا ،وعبابن د . )١٩٩٦( .عب ية عن ة والرياض اھيم العلمي و المف نم
  .دبي. دار القلم للنشر والتوزيع. األطفال

د ،ويونس. عبد اللطيف ،وحيدر. خليل ،الخليلي − وم في مراحل. )١٩٩٦( .محم دريس العل  ت
 .دبي. دار القلم. ١ط. التعليم العام
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فاعلية التدريس باستخدام نصوص التغير المفاھيمي ". )٢٠٠٨( .سالم عبد العزيز ،الخوالدة −
ي انوي العلم ات الصف األول الث دى طالب اء الضوئي ل اھيمي بالبن م المف ي الفھ ة . "ف مجل

  . ٣١٠-٢٨٥. )١(٢٤. جامعة دمشق

ان − م ،ري د ھاش دريستصميم . )٢٠٠٧( .محم ة. الت اذج تطبيقي ة ونم ة تربوي ة . منظوم مكتب
 .الكويت. الفالح للنشر والتوزيع

ة. )٢٠٠٦( .محمد ھاشم ،ريان − ة وحقائب تدريبي ين . مھارات التفكير وسرعة البديھ دار حن
 .عمان. للنشر والتوزيع

  .عمان. دار الفكر. تعليم التفكير للمرحلة األساسية. )٢٠٠٤( .نايفة ،قطامي −

ائي − روة ،الھن ة ". )٢٠٠٧( .م وم بكلي ص العل ين تخص ة المعلم م الطلب توى فھ مس
تير . "جامعة السلطان قابوس للمفاھيم الفلكية وتصوراتھم البديلة نحوھا/التربية رسالة ماجس
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  )١(ملحق 

  قياختبار التفكير المنط

  

  :أختي الطالبة/ أخي الطالب

ا  ي تختارھ ة الت رك لإلجاب د تبري يھدف االختبار الذي بين يديك إلى تحديد مستوى التفكير المنطقي لديك، ويع
  وعليه يرجى إتباع الخطوات التالية لإلجابة على أسئلة االختبار. ذات قيمة لإلجابة نفسھا

 .اقرأ السؤال بعمق - 

 .فكر مليا قبل أن تجيب - 

 .في المكان المناسب اإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابةضع  - 

 .اقرأ األسباب المحتملة إلجابتك - 

 .اختر السبب المناسب الذي يمثل فھمك للمشكلة - 

 .إذا غيرت رأيك اشطب اإلجابة السابقة، ثم أضف اإلجابة الجديدة - 

 .يرجى عدم وضع أي عالمة على ورقة األسئلة - 

 .األسئلة في خمس ورقات - 

  ضع اإلجابات في النموذج المرفقالرجاء و
  :..................................................................................................االسم

  :  النوعذكر                                         أنثى      

  
ما كمية العصير التي يمكن . العصيرتم عصر أربع حبات برتقال لصنع ستة كؤوس من : السؤال األول

  )افترض أن حجوم كل البرتقاالت متساوية: مالحظة(عليھا من عصر ست برتقاالت؟   صولالح
 كأسا ١٢) كؤوس      ه ١٠) كؤوس        د ٩) كؤوس         ج ٨) كؤوس           ب  ٧  ) أ

  :السبب

 ال أعتقد أن ھناك طريقة يمكن التنبؤ بھا .١
  ٢ت البرتقال وعدد الكؤوس يكون دائما بمقدار الفرق بين عدد حبا .٢
 ٢:٣أن مقارنة عدد الكؤوس مع عدد حبات البرتقال سوف يكون دائما بنسبة  .٣
 فان الفرق في العدد بين حبات البرتقال والكؤوس سيكون أقل ،كلما زاد عدد حبات البرتقال .٤
البرتقال وعدد الكؤوس سيكون أكثر ، فان الفرق بين عدد حبات )٢(كلما زاد عدد حبات البرتقال بمقدار  .٥

 )٢(بمقدار 

باستخدام مسألة حبات البرتقال نفسھا في السؤال السابق، كم عدد حبات البرتقال التي نحتاج : السؤال الثاني
  كأسا من العصير؟) ١٥(إليھا لصنع 

 قالةبرت ١٥) برتقالة    ه ١٣) برتقاالت       د ١٠) برتقاالت     ج ٩) ب      تبرتقاال ٧  ) أ
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  :السبب

 ال توجد طريقة للتنبؤ بعدد حبات البرتقال .١
 سيكون عدد حبات البرتقال نصف عدد كؤوس العصير .٢
 سيكون عدد حبات البرتقال دائما أقل من عدد كؤوس العصير .٣
 )٢(سيكون الفرق في العدد بين حبات البرتقال والكؤوس دائما بمقدار .٤
 ٣:٢ير سيكون دائما بنسبة أن مقارنة عدد حبات البرتقال مع عدد كؤوس العص .٥

افترض أنك تريد إجراء تجربة الكتشاف العالقة بين طول البندول والفترة الزمنية الالزمة  :السؤال الثالث
  أي البندوالت الموضحة أدناه يمكن أن تستخدمه في التجربة؟. لتأرجحه

  

 ٥و  ٢) ه          ٤و  ٣) د                 ٣و  ١) ج             ٤و  ٢) ب           ٤و ١) أ

  :السبب

 .يجب أن يتم اختبار كل بندول مع األخر .١
 .يجب أن يتم اختبار أطول بندول مع أقصر بندول .٢
 .فان وزن الثقل سوف يقل, كلما زاد طول البندول .٣
 .يجب أن تختلف أطوال البندول ولكن يجب أن تتساوى أوزان األثقال .٤
 .أوزان األثقال مختلفة يجب أن تتساوى أطوال البندول ولكن يجب أن تكون .٥

باستخدام الشكل السابق، افترض أنك تريد إجراء تجربة الكتشاف العالقة بين الوزن في نھاية : السؤال الرابع
  أي ھذه البندوالت يمكن أن تستخدمه في التجربة؟. الخيط، والفترة الزمنية الالزمة لتأرجح البندول ذھابا وإيابا

 ٥و  ٢) ه         ٤و ٣) د            ٣و  ١) ج              ٤و ٢) ب             ٤و  ١  ) أ

  :السبب

 .يجب أن يقارن أثقل وزن مع أقل وزن .١
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 .فان طول البندول يقل, كلما زاد وزن الثقل .٢
 .يجب أن تستخدم جميع البندوالت حتى يتم اختبار كل بندول مع األخر .٣
 .متساوية يجب أن يختلف عدد األوزان ولكن يجب أن تكون أطوال البندول .٤
 .يجب أن تكون أوزان األثقال متساوية، ولكن يجب أن تختلف أطوال البندوالت .٥

ما احتمال . اشترى فالح  صندوقا يحتوي على ثالثين بذرة حمص، وثالثين بذرة فاصوليا: السؤال الخامس
  أن تكون بذرة الفاصوليا ھي البذرة التي سيختارھا من الصندوق؟

 ٤/٦) ه          ١/٦) د            ١/٤)ج                 ١/٣) ب                 ١/٢  ) أ

  :السبب

 .نصف البذور عبارة عن بذور فاصوليا .١
 .بذور) ٦(يحتاج أن يختار بذرة واحدة من  .٢
 .بذور) ٦(يجب أن يختار بذرة فاصوليا واحدة من  .٣
 .بذور حمص قد تكون اختيرت على التوالي) ٣(يحتاج إلى أربع اختيارات ألن  .٤
 .بذور) ٦(بذور حمص من مجموع ) ٣(ضافة إلى بذرة الفاصوليا، قد يختار باإل .٥

  :بذرة لنباتات مختلفة يوضحھا الجدول التالي) ٢١(اشترى فالح صندوقا يحتوي على  :السؤال السادس
أزھار حمراء   نوع النباتات

  قصيرة
أزھار 
صفراء 
  قصيرة

أزھار 
برتقالية 
  قصيرة

أزھار حمراء 
  طويلة

أزھار 
 صفراء
  طويلة

أزھار 
برتقالية 
  طويلة

  ٣  ٢  ٤  ٥  ٤  ٣  العدد

 إذا تمت زراعة  بذرة واحدة فقط، فما احتمال أن تكون النبتة ذات أزھار حمراء؟ - 
 ١/٢١) ه         ١/٧) د                ١/٤) ج               ١/٣) ب               ١/٢  ) أ

  :السبب

 .بذرة) ٢١(يجب أن يختار بذرة واحدة من مجموع   .١
 .بذرة سوف تعطي أزھارا حمراء) ٢١(سبع بذور من  .٢
 .من األزھار طويلة لونھا أحمر ٤/٩األزھار القصيرة و  ١/٤ .٣
 .يجب أن يتم اختيار بذرة واحدة من البذور التي تعطي أزھارا حمراء وصفراء وبرتقالية .٤
ي أزھارا حمراء من مجموع ال يجب االھتمام بنوع النبتة طويلة أم قصيرة، المھم أن يختار بذرة واحدة  تعط .٥

 .بذور) ٧(
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ادرس الشكل . الرسم أدناه، يوضح عينة من الفئران التي قبض عليھا في جزء من حقل معين: السؤال السابع
  ثم قرر ما إذا كانت احتمالية امتالك الفئران السمينة للذيل األسود أكثر من الفئران الھزيلة أم ال

 .مينة للذيل األسود أكثر من امتالك الفئران الھزيلةنعم، احتمالية امتالك الفئران الس
 .ال، احتمالية امتالك الفئران السمينة للذيل األسود ليست أكثر من امتالك الفئران الھزيلة  ) أ

  :السبب

 .من الفئران التي لھا ذيل أبيض ھي فئران سمينة ٦/١١ .١
 .لھا ذيل أبيض) ١٢(فأرا لھا ذيل أسود، و ) ٣٠(فأرا من ) ١٨( .٢
 .الفئران السمينة لھا ذيل أبيض، وبعض الفئران الھزيلة لھا ذيل أبيضبعض  .٣
 .من الفئران الھزيلة لھا ذيل أبيض ٣/٤من الفئران السمينة لھا ذيل أسود، و  ٨/١١ .٤
 .كل الفئران السمينة لھا ذيل أسود، ولكن ال تمتلك كل الفئران الھزيلة لھا ذيل أبيض .٥

ادرس الشكل ثم قرر ما إذا كانت . جموعة من األسماك المخططةالرسم أدناه، يوضح م: السؤال الثامن
  احتمالية امتالك األسماك السمينة للخطوط العريضة أكثر من األسماك الھزيلة أم ال
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 .   نعم ، احتمالية امتالك األسماك السمينة للخطوط العريضة أكثر من األسماك الھزيلة  ) أ
 .لية امتالك األسماك السمينة للخطوط العريضة ليست أكثر من األسماك الھزيلةال،  احتما   ) ب

  :السبب

 .من األسماك السمينة لھا خطوط عريضة ٣/٧ .١
 .لھا خطوط دقيقة ١٦/٢٨من األسماك لھا خطوط عريضة، و ١٢/٢٨ .٢
 .بعض األسماك التي تمتلك خطوطا عريضة ھزيلة، وبعضھا األخر سمينة .٣
 .ة لھا خطوط عريضة، وبعضھا األخر لھا خيوط دقيقةالسمينبعض األسماك   .٤
 .من األسماك الھزيلة لھا خطوط عريضة ٩/٢١من األسماك السمينة لھا خطوط عريضة،  ٣/٧ .٥
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 )٢(ملحق 

  اختبار المفاھيم الوراثية في صورته النھائية

  أختي الطالبة/ أخي الطالب

فاھيم الوراثية والعمليات المرتبطة بھا، لذا نرجو يھدف االختبار الذي بين يديك إلى قياس مستوى فھمك للم
  :منك التكرم بقراءة األسئلة بدقة مع مراعاة المالحظات اآلتية

ويتطلب منك كل سؤال اختيار اإلجابة  سؤاال من نوع االختيار من متعدد،) ٢٥(عدد أسئلة االختبار  - 
ي النموذج المرفق، ومن ثم إعطاء تفسير ف) √(وذلك بوضع عالمة ) د -أ(الصحيحة من بين البدائل المعطاة 

إذا لم يتفق تفسيرك مع ما ذكر، فيمكنك إضافة ). ٤-١(علمي إلجابتك من بين البدائل المشار إليھا باألرقام 
  ).٥(تفسيرك الخاص في البديل رقم 

  .زمن االختبار ساعة واحدة - 

 إلجابة الجديدةرقم ا/إذا غيرت رأيك، اشطب اإلجابة السابقة، ثم ضع إشارة على رمز - 
  

  :.....................................................................................االسم
     أنثى                                       النوع        ذكر 

  

عدد كروموسوما، فان  ٣٨إذا علمت أن عدد الكروموسومات المميز لنوع القط ھو : السؤال األول
  :كروموسومات الحيوان المنوي له ھو

 )Y(، وكروموسوما جنسيا واحدا )X(كروموسوما  ١٩  ) أ
 )X(وكروموسوما جنسيا واحدا ، )Y(كروموسوما  ١٩  ) ب
 )Y(كروموسوما جسميا، وكروموسوما جنسيا واحدا  ١٨) ج
  )Yأو  X(كروموسوما جسميا، وكروموسوما جنسيا واحدا  ١٨) د
  :والتفسير العلمي إلجابتي ھ •
)  Y(يحتوي الحيوان المنوي على نصف عدد كروموسومات الخلية األصلية، باإلضافة إلى الكروموسوم  .١

 الذي يميز المشيج الذكري
 )X(يحتوي الحيوان المنوي على نصف عدد كروموسومات الخلية األصلية، باإلضافة إلى الكروموسوم  .٢
الذي ) Y(ة، باإلضافة إلى الكروموسوم يحتوي الحيوان المنوي على نصف عدد الكروموسومات الجسمي .٣

  يميز المشيج الذكري
  )Yأو  X(يحتوي الحيوان المنوي على نصف عدد الكروموسومات الجسمية، باإلضافة إلى الكروموسوم  .٤

 ......................................................................... .تفسير أخر .٥

  : ومات الجنسية فيتوجد الكروموس: السؤال الثاني

  جميع خاليا الجسم ) األجھزة التناسلية      د)الخاليا الجسمية     ج) الجاميتات           ب  ) أ
  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
 )ذكر أم أنثى(ألن نوع الجھاز التناسلي يميز جنس الفرد  .١
 ألن جنس الفرد يتحدد بعد اتحاد الجاميتات المذكرة والمؤنثة .٢
 يا الجسم تحتوي نفس العدد والنوع من الكروموسوماتألن جميع خال .٣
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 ألن الخاليا الجسمية التي تتركب منھا األجھزة التناسلية ھي المسؤولة عن إنتاج الجاميتات .٤
 ........................................................................... .تفسير آخر .٥

للبنكرياس ينتج عنه عدم ھضم ) التليف الحويصلي(رض يدعى بعض األفراد مصابون بم :السؤال الثالث
الدھون بشكل طبيعي، وھؤالء األفراد متماثلو الجينات المتنحية، فإذا علمت أن صالح مصاب بھذا المرض، فان 

  :طرازه الجيني بالنسبة لھذه  الصفة ھو
  Aaأو  AA) د                      Aa) ج                       aa) ب                   AA  ) أ
 :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
  يجب أن يحمل صالح على األقل أليال متنحيا واحدا .١
  أليل متنحي واحد ال يجعل صالح مصابا بالمرض .٢
  واحدا على األقل) A(يجب أن يحمل صالح أليل  .٣
  "Aa"ال يمكن التعبير عنه إال في الصورة ) a(األليل المتنحي  .٤
 ............................................................ ............تفسير آخر .٥

ولون عيون والده -تزوجت سارة ذات عينيين زرقاوين من محمود ذو عينيين عسليتيين : السؤال الرابع
  :الطرز المظھرية لألبناء ھي. فأنجبا أربعة أبناء - أزرق، وعيون والدته عسلية

  جميع األبناء تكون عيونھم عسلية  ) أ
 أطفال ذوي عينين عسليتين، وطفل واحد ذو عينيين زرقاوين ٣  ) ب
 أطفال ذو عينين زرقاوين وطفل واحد ذو عينيين عسليتين ٣  ) ج
 جميع ما سبق ممكن الحدوث  ) د

  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •

  صفة لون العيون صفة غير مندلية .١
 صفة لون العيون العسلية سائدة على العيون الزرقاء .٢
 رقاء سائدة على العيون العسليةصفة لون العيون الز .٣
 تتكرر في كل حمل، وبالتالي جميع االحتماالت ممكنة ١: ٣النسبة  .٤
 ............................................................................. .تفسير آخر .٥

نھا بعملية جراحية ، وقد تم التخلص م)أصابع ٦(ولدت فاطمة بإصبع زائدة في أحد يديھا  :السؤال الخامس
في مرحلة الطفولة المبكرة، تزوجت من محمد الذي ولد كذلك بإصبع زائدة تم التخلص منھا في الصغر، فإذا علمت 

، ووالدة كل منھما تمتلك صفة اإلصبع الزائدة، )aa(كل من فاطمة ومحمد عدد أصابعھما عادي ) األب(أن والدا 
  :بع الزائدة ھوفان احتمال أن يمتلك طفلھما األول لألص

  %١٠٠) د%               ٧٥) ج%                ٢٥) ب%                    صفر) أ   

  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
  بما أن األبوين يحمالن الصفة الوراثية، فإنھما سيورثانھا إلى جميع أبنائھما .١
 مرحلة البلوغال يمكن إنجاب أطفال يحملون صفة وراثية ال توجد لدى اآلباء في  .٢
 وجود اإلصبع الزائدة صفة متنحية، وبالتالي نسبة ظھورھا في األبناء أقل من الصفة السائدة .٣
  وجود اإلصبع الزائدة صفة سائدة، وبالتالي نسبة ظھورھا في األبناء أكثر من الصفة المتنحية   .٤

  ........... .............................................................تفسير آخر .٥
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سجل النسب : السؤال السادس
في الشكل المقابل 
يوضح توارث نوع من 
األمراض الوراثية في 

يمكن . إحدى األسر
وصف األليل الذي 
يتسبب في ظھور ھذه 

  :الصفة بأنه

  سائد جسمي    ) أ
 متنحي جسمي    ) ب
 سائد مرتبط بالجنس         ) ج
 متنحي مرتبط بالجنس   ) د
    ) ذ
التفسير العلمي إلجابتي  •

 :ھو
 أصيب بالمرض) خالد(والذكر ) مريم(ألن كال من األنثى  .١
 ألن مريم في الجيل الثاني أصيبت بالمرض، لكن والدھا سليم .٢
 ألن عدد األبناء المصابين في كل جيل أقل من عدد األبناء السليمين .٣
 أصيب بالمرض، بينما أبواه سليمين) III(و ) II(ألن أحد األطفال الثالثة في الجيل  .٤
 .....................................................................خرتفسير آ .٥

على ) B(في أثناء المطاردة، وبعضھا صامت، وأليل صفة النباح سائد  تنبح بعض الكالب :السؤال السابع
خدامه في عملية ، فإذا علمت أن أحد الصيادين يمتلك كلبا ينبح في أثناء المطاردة، ويريد است)b(أليل عدم النباح 

ما ھو الطراز الجيني لألنثى التي يجب أن ). BB(التوالد، إال أنه يرغب في التأكد من أن كلبه يحمل الصفة النقية 
  يتزاوج معھا؟

  bB)د                   bb) ج                 Bb) ب                       BB  ) أ
  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
 )Bb(في النسل الناتج سيكون الصياد متأكدا بأن الطراز الجيني لكلبه  إذا ظھرت كالب صامتة .١
 ، فان جميع أفراد النسل الناتج يحملون الصفة بشكل نقي)BB( إذا كان الطراز الجيني للكلب  .٢
 )BB(إذا لم تظھر أي كالب صامتة في النسل الناتج، سيكون الصياد متأكدا بأن الطراز الجيني لكلبه  .٣
، فان فرصة الحصول على كالب صامتة في النسل الناتج تساوي )Bb(از الجيني للكلب إذا كان الطر  .٤

 %صفر
 ........................................................................ .تفسير أخر .٥

  :خليةعلى كروموسومات ال) ھجين(أي النماذج اآلتية تمثل مواقع أليالت صفة وراثية سائدة  :السؤال الثامن
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  د                  ج               ب                                         أ             

 :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
 توجد األليالت في نفس الموقع على جميع كروموسومات الخلية .١
 يحتل كل أليل موقعا معينا على أحد أزواج الكروموسومات الشقيقة .٢
 لموقع ولكن على كروموسومين غير شقيقينيوجد األليلين في نفس ا .٣
 يحتل األليلين نفس الموقع على كروماتيدين متطابقين للكروموسوم الواحد .٤
 ..................................................................... .تفسير أخر .٥

إذا . A ،B ،O ،AB: سعيد، ووليد، وقيس، وأحمد أصدقاء فصائل دمھم على التوالي: السؤال التاسع
تعرض أحمد لحادث مروري أصيب على أثره بنزيف شديد، استوجب نقل دم إليه، فأي أصدقائه الثالثة يمكن أن 

 يتبرع له بالدم؟

  ال يمكن ألي منھم التبرع) قيس          د) وليد                ج) ب سعيد                   ) أ
 :يجب أن  التفسير العلمي إلجابتي ھو أن دم المتبرع •
 anti-Bو anti-Aيحتوي على  .١
 Bو Aال يحتوي على أنتيجينات  .٢
 يكون من نفس فصيلة دم المستقبل .٣
 Bوأنتيجينات  anti-Aيحتوي على  .٤
 ................................................................. . تفسير آخر .٥

: ليم، فأنجبا بنتين طرزھما الجينية  كالتاليفتاة حاملة لمرض الھيموفيليا برجل ست تزوج :السؤال العاشر
  :فان الطرز المظھرية لكليھما ھي ، X H Xh والثانية X HX Hاألولى 

  كلتا البنتين سليمة   ) أ
 كلتا البنتين مصابة   ) ب
 األولى سليمة تماما والثانية مصابة بالمرض) ج
  األولى سليمة تماما والثانية تعاني من المرض بدرجات متفاوتة) د 
  :سير العلمي إلجابتي ھوالتف •
 )h(سائد على األليل ) H(ألن األليل  .١
 ألن كل أليل يعبر عن نفسه بشكل مستقل .٢
 حتى يكون الشخص سليما تماما) H(ال بد من وجود أليلين  .٣
 واحدا على األقل حتى يظھر المرض) h(ال بد من وجود أليل  .٤
 ......................... ................................................تفسير آخر .٥
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انقطاع دورة (في اإلناث قبل سن اليأس ) داء المفاصل(يندر حدوث داء النقرس : السؤال الحادي عشر
نمط . علما بأن الذكور المصابين بشكل عام بھذا المرض أكثر من اإلناث ،، ويزيد معدل حدوثه بعد ذلك)الطمث

  :توارث الصفة السابقة ھو

  سيادة مشتركة     ) ب                                 سيادة غير تامة   ) أ
 صفة متأثرة بالجنس) صفة مرتبطة بالجنس                         د) ج

  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •

 )X(ألن الجين السائد يحمل على الكروموسوم . ١
 ) X(ألن الجين المتنحي يحمل على الكروموسوم . ٢

 العالي من الھرمونات األنثوية يمنع ظھورھاألن التركيز . ٣    
  ألن وجود نسبة قليلة من ھرمونات الذكورة يحفز ظھورھا. ٤    

  ...................................................................... .تفسير آخر. ٥     

ن لون الصدف فيھا بثالث في تزاوجات لنوع من المحار البحري، والتي يحدد  جي: السؤال الثاني عشر
  : كانت نتائج التزاوجات كالتالي) اللون األصفر =  PYاللون البرتقالي ، =  POاللون األسود ، =  Pb( أليالت 

  أصفر ٢٧أسود ،  ٩أصفر                         Xأصفر )١
 أسود                           الجميع أسود     Xأسود  )٢
 برتقالي   ٣٠أسود،  ١٠                   برتقالي      Xبرتقالي  )٣
  :يتضح مما سبق أن - 
 اللون األسود يسود على اللونين األصفر والبرتقالي  ) أ
 ال يسود اللون األصفر على اللونين البرتقالي واألسود  ) ب
 طرز جينية محتملة لصفة لون الصدف في المحار ٦ھناك   ) ج
 من المحار الذي يحمل الصدف األسود عدد المحار الذي يحمل صدفا أصفر وصدفا برتقاليا أكثر  ) د
  :التفسير العلمي إلجابتي ھو أن نمط توارث ھذه الصفة ھو •
  سيادة تامة .١
 سيادة مشتركة .٢
 أليالت متعددة .٣
 جميع ما ذكر .٤
 ......................................................................... .تفسير آخر .٥

تتحكم بلون الشعر ) shorthorn) (ذات القرن القصير(اللة ماشية توجد جينات في س: السؤال الثالث عشر
األحمر وأخرى تتحكم في لون الشعر األبيض، وبإجراء التھجين بين ذكور بيضاء وإناث حمراء، نتج جميع أفراد 

من الجيل األول بلون طوبي، وقد أثبت الفحص الدقيق لھذه األفراد أن الشعر الموجود على الجلد مكون من خليط 
 :نمط توارث ھذه الصفة الوراثية ھو. شعرة حمراء بجانب شعرة بيضاء

  أليالت متعددة) سيادة غير تامة      د) سيادة مشتركة             ج) سيادة تامة         ب  ) أ

 :التفسير العلمي إلجابتي ھو •

 كل نوع من األليالت يعبرعن نفسه .١
 أليل اللون األحمر يحجب تأثير أليل اللون األبيض .٢
 ال يسود أي منھما على األخر وتظھر صفة وسطية .٣
 )األحمر، األبيض، الطوبي(يتحكم في لون الشعر ثالث أليالت  .٤



  ......"العالقة بين مستوى التفكير المنطقي لدى " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 ............................................................................. .تفسير آخر .٥
  

أطفال، فصائل  ٣فأنجبا ) +B(تزوج من رحمة فصيلة دمھا ) -A(صالح فصيلة دمه : السؤال الرابع عشر
  :الحالة الصحية ألبنائھما ھي). -A(والثالث ) -B(والثاني ) +O(األول : دمھم كالتالي

  جميع األطفال سليمين  ) أ
  جميع األطفال مصابين   ) ب
 الطفلين األول والثاني سليمين، والثالث مصاب بفقر الدم  ) ج
 مالطفل األول سليم، والطفلين الثاني والثالث مصابين بفقر الد   ) د
  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
  دم األم لن ينتج أجساما مضادة إذا انتقل إليه دم األبناء سالبي العامل الرايزيسي .١
اختالف نوع العامل الرايزيسي بين دم األم ودم األبناء أدى إلى زيادة عدد األجسام المضادة خاصة أثناء  .٢

 الحمل الثالث
ألم إلى دم األبناء أثناء الحمل أدى  إلى تكون األجسام المضادة في عبور انتيجينات العامل الرايزيسي من دم ا .٣

 دم جميع األبناء
زيادة  األجسام المضادة في دم األم أثناء الحمل الثاني والثالث وعبورھا إلى دم الجنين يؤدي إلى تجمعھا مع  .٤

 خاليا الدم الحمراء وتحللھا
 .................................. .......................................تفسير أخر .٥

في أي الحاالت اآلتية يمكن تحديد الجنس في نوع من الكائنات الحية بعدد : السؤال الخامس عشر
  الكروموسومات؟

  )XY(، وللدجاجة )XX(التركيب الكروموسومي للديك   ) أ
 )XX(، واألنثى )XO(التركيب الكروموسومي لذكر الحشرة النطاطة   ) ب
 كروموسوما )  ٦٠(والحصان , كروموسوما) ٦٦(ات الحمار عدد كروموسوم   ) ج
     إذا عاشت يرقات دودة البولينا في جسم األنثى فإنھا تصبح ذكرا، أما إذا عاشت في الماء فإنھا تصبح أنثى) د
  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
  )Y(، واألخرى تحتوي على الكروموسوم )X(ألن بعض األمشاج تحتوي على الكروموسوم  .١
 ألن بعض األمشاج تحتوي على كروموسوم جنسي واحد، واألخرى تحتوي على كروموسومين جنسيين .٢
 ألن بعض األمشاج تحتوي على كروموسوم جنسي واحد، واألخرى ال تحتوي على كروموسوم جنسي .٣
لحية ألن الفرد الناتج من اتحاد نوعين من األمشاج يمتلك عدد كروموسومات أكبر من أحد نوعي الكائنات ا .٤

 التي نتج منھا

 ............................................................................... .تفسير أخر .٥

  :يتركب الكروموسوم من  :السؤال السادس عشر

             DNA) أ
  بروتينات       ) ب        
          بروتيناتو  DNA) ج        
  RNAو DNA) د        

  :ر العلمي إلجابتي ھو ألنالتفسي •
  يتكاثف بالتفافه حول بروتينات معينة DNAشريط . ١
  الكروموسومات ھي الوحدات الوراثية في الكائن الحي.  ٢
  أحماض نووية توجد داخل النواة RNAو  DNAكال من .  ٣
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  الصفات الوراثية التي تتحكم بھا الكروموسومات عبارة عن بروتينات. ٤
  .............................................................. .....تفسير أخر . ٥

  ؟)الجين(أي العبارات التالية تعطي وصفا أكثر دقة لمفھوم : السؤال السابع عشر

  مادة تحدد الصفات الوراثية التي يحملھا الفرد   ) أ
 تحمل الصفات الوراثية DNAقطعة من جزيء    ) ب
 وسومتوجد على الكروم DNAقطعة صغيرة من   ) ج
 تتابع معين من القواعد النيتروجينية تشفر إلى بروتين )د   
  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
 يتحول الجين إلى بروتين .١
 يتميز الجين بطبيعته الكيميائية .٢
 يعتبر الجين جزءا من تركيب الكروموسوم .٣
 تحدد الصفة عن طريق التعليمات التي يحملھا الجين .٤
 ........................................................ .....................تفسير أخر .٥

  :يوجد الجين الخاص بإنتاج ھرمون األنسولين في المادة الوراثية لخاليا: السؤال الثامن عشر

 الدم الحمراء        ) أ
 البنكرياس       )  ب 
  الدماغ      )   ج 
  الجسم جميعھا)  د 
 :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
 بنكرياس ھو العضو المسؤول عن إنتاج األنسولينألن ال .١
 ألن الدماغ يتحكم في جميع األنشطة التي تحدث في الجسم .٢
 ألن خاليا الفرد الواحد جميعھا تحمل نفس المعلومات الوراثية .٣
 ألن كل نوع من الخاليا تحمل معلومات وراثية خاصة تحدد وظائفھا  .٤
 ............................................. .................................تفسير آخر .٥

ان  ٥٠ھو )   DNA(إذا كان عدد الشفرات الثالثية في إحدى سلسلتي حمض : السؤال التاسع عشر شفرة، ف
    : عدد ذرات الفوسفور في ھذه السلسلة ھو

                     ٤٩  ) أ
          ٥٠) ب    
    ١٥٠) ج    

  ٤٥٠) د     
 :علمي إلجابتي ھوالتفسير ال •
  الشفرة الواحدة تحتوي على مجموعة فوسفات واحدة .١
 النيوكليوتيدة الواحدة تحتوي على مجموعة فوسفات واحدة .٢
 النيوكليوتيدة الواحدة تحتوي على ثالث مجموعات فوسفات .٣
 ١ –عدد الشفرات = عدد مجموعات الفوسفات .٤
 ....................... ............................................تفسير أخر .٥

 - وتحديد نسب القواعد النيتروجينية في كل منھا, DNAسالسل مختلفة من  ٤تم تحليل : العشرونالسؤال 
  أي من ھذه السالسل تكمل بعضھا؟ - كما ھو موضح في الشكل
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  ٢و ١  ) أ
 ٣و  ١  ) ب
 ٤و ٢) ج
  ٤و  ٣) د  
  
  
  
  
  
  :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
١. A+T= C+G  
٢. A+T/C+G=١ 
٣. A/T =C/G 
٤. A+C= T+G 
 .............................................................................. . تفسير آخر .٥
 

  :ھو أن عملية التضاعف m-RNAونسخ  DNAعف الفرق بين عمليتي تضا: السؤال الحادي والعشرون
  تحدث خالل فترة زمنية قصيرة مقارنة بعملية النسخ   ) أ
 السيتوبالزمتحدث في النواة، بينما تحدث عملية النسخ في   ) ب

 ال تحتاج إلى أنزيمات متخصصة، بينما تحتاج عملية النسخ إلى ھذه األنزيمات   ) ج
  DNAلية النسخ لجزء من سلسلة ، بينما تحتاج عمDNAتحدث على طول سلسلتي )  د
 :التفسير العلمي إلجابتي ھو ألن •
  تعتمد على نوع البروتين الذي تحتاجه الخلية RNAعملية نسخ   .١
٢.  DNA  لھو المسؤول عن تحديد الصفات الوراثية،  بينما ال دورRNA في ظھورھا 
 عملية النسخال بد من حدوث عملية التضاعف إلتمام االنقسام الخلوي، دون الحاجة لحدوث  .٣
 عملية النسخ تحتاج إلى الرايبوسوم الموجود خارج النواة، بينما ال تحتاجه عملية التضاعف .٤
 ...................................................................... .تفسير آخر .٥

 :السؤال الثاني والعشرون
يمثالن نوعين من ) ٢(و) ١(الشكالن 

حماض النووية، الوحدات البنائية لأل
أي ھذه الوحدات تدخل في تركيب 

DNA  وأيھا تدخل في تركيب
RNA؟  

والثانية  DNAاألولى لحمض   ) أ
 RNAلحمض 

والثانية  RNAاألولى لحمض   ) ب
 DNAلحمض 

والثانية ل  DNAاألولى لحمض ) ج
DNA  أوRNA 

 RNAأو  DNAاألولى لحمض ) د
  DNAوالثانية ل 

 نسب القواعد النيتروجينية

 A T G C رقم السلسلة

١ 45 38 26 32 

٢ 27 43 34 21 

٣ 38 45 32 26 

٤ 43 27 21 34 



 ٩٩٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسماء الحضرمية، وعبد هللا أمبوسعيدي

 ٢٠١٢ ،)٤(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  :التفسير العلمي إلجابتي ھو ألن •
 RNAوال يوجد في  DNAاألدنين يوجد في   .١
 يحتويان على األدنين والسايتوسين RNAو DNAكال من   .٢
 مزدوجة RNAفي بينما , مفردة DNAالقواعد النيتروجينية في  .٣
  RNAبينما لم يحدث ذلك في , فقد ذرة أكسجين DNAالسكر الخماسي في  .٤
 .......................... .......................................... تفسير آخر .٥

  :يحمل التتابع النيوكليوتيدي التالي DNAإذا تم نسخ جزء من شريط : الثالث والعشرون السؤال

TAC-AGC-GGC-CAC-GGG-ACT                                      على شريطm-RNA،  فان نوع الببتيد
  :الذي ينتج عن ترجمته ھو

  ثالثي) رباعي             د) خماسي                ج )سداسي                  ب  ) أ
 
 :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
 m-RNAتوجد أكثر من شفرة وقف على شريط  .١
 تعبر عن أحماض أمينية m-RNAجميع الشفرات التي تنسخ على  .٢
 تعبر عن أحماض أمينية ماعدا شفرة واحدةm-RNAجميع الشفرات الموجودة على  .٣
 تعبر عن أحماض أمينية ماعدا األولى واألخيرةm-RNAوجودة على جميع الشفرات الم .٤
 ..................................................................... .تفسير آخر .٥

  أي األشكال التالية تمثل التركيب الصحيح للجين؟: السؤال الرابع والعشرون

  
  
 :التفسير العلمي إلجابتي ھو •
 وليست طرفية - تقع بين االكسونات- رونات التي تحمل الشفرات الغير فعالة وسطية يجب أن تكون االنت .١
 االكسونات تحمل الشفرات الفعالة التي تترجم إلى أحماض أمينية وبالتالي تتواجد بعدد أكبر من االنترونات .٢
تالي فھي من شفرة البدء فعالة وبالتالي فھي تعتبر من االكسونات، أما شفرة الوقف فھي غير فعالة وبال .٣

 االنترونات
سوف تترجم إلى أحماض أمينية إلنتاج البروتين الخاص بالصفة  DNAجميع الشفرات الموجودة في  .٤

 الوراثية التي يتحكم بھا
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 ..................................................................... .تفسير آخر .٥

مع وقف  - حماض األمينية الالزمة إلنتاج بروتين معين إذا علمت أن عدد األ: السؤال الخامس والعشرون
  :الذي تم ترجمته ھو m-RNAحمضا أمينيا، فان عدد النيوكليوتيدات المكونة لشريط ) ٧٠(ھو  - اإلنتاج

                     ٧٠  ) أ
                    ٧٣)  ب
                 ٢١٠) ج
  ٢١٣) د

  :النيوكلويتيدات يساويالتفسير العلمي إلجابتي ھو ألن عدد  •

 عدد الشفرات .١
 عدد األحماض األمينية   .٢
 عدد القواعد النيتروجينية .٣
 ١+عدد األحماض األمينية  .٤
 ................................................................... . تفسير آخر .٥

 

  انتھت األسئلة


