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264 
ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ]
 
ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي ف

 
ي عىل النشاط ف

فاعلّية نمط التعلم المبن 
ي األردن

 
 [مادة العلوم ف

 
ابعةالباحث إعداد ]  [: الدكتور إبراهيم مصّبح سالم الض 
بية والتعليموزارة ] بية والتعليم / ذيبان[ التر  / مديرية التر
 
 

 الملخص
ي عىل النشاط عىل تنمية بعض المهارات الحياتية      

ة نمط التعلم المبتز هدف هذا اللحث إىل الكشف عن فاعلية
نة الدراسة من ) نت عية ي لواء ذيلان. تكوة

ز
ي مادة العلوم لدى طللة الصف الثامن اخأساسي ف

ز
( طاللا وطاللة  105ف

ي أرب  ع شعب دراسية  وبطريقة عشوائية تم ايتيا
ز
ز ف عي 

ة
ر شعلة من )الذكور  اإلناث( لتدرس وفقا لك  من موز

ي عىل النشاط  الطريقة التقليدية. لتحقيق أغراض اللحث تم إعداد ايتلارا لقياس تنمية بعض 
)نمط التعلم المبتز

ي تنمية المهارات 
الة إحصائيا فز

ة
المهارات الحياتية  وتد تم التأكد من صدتم وثلاتم. أظهرت النتائج وجود فروق د

ي عىل النشاط والطريقة التقليدية( لصال  نمط التعلم الحي
اتية تعزى إىل طريقة التدريس )نمط التعلم المبتز

ي تنمية المهارات الحياتية تعزى إىل النوع االجتماغي )ذكر  
الة إحصائيا فز

ة
ي عىل النشاط  وعدم وجود فروق د

المبتز
ىمي العلوم بالتنوي    

ّ
ي ضوء النتائج أوىص اللحث معل

(.  فز ي نماذج التدريس  واستخدام نمط التعلم المبأنتى
ي ع فز

تز
ي ضوء حاجات الطالب  وواتع المجتمع ومتطللاتم 

عىل النشاط  وتصميم برامج لتنمية المهارات الحياتية فز
 وتحديات العرص. 

الة عىل البحث: 
ّ
ي عىل النشاط  تنمية, المهارات  الحياتية. الكلمات الد

 نمط  التعلم   المبتز
Abstract 

     This study aimed to investigate the effect of using the based learning activity model on the 

development of life skills for the science subject of the eighth grade at theiban district. The study 

sample contains 105 students divided into 4 classes, Two classes (male/female) were randomly 

selected taught according to the based learning activity and traditional method. For achieving the 

study’s purposes, a test was prepared to measure the development of some life skills, the validity and 

reliability of the test had been verified. The results showed that there where significant statistical 

differences in the development of life skills depending on the teaching method, were in favor of the 

based learning activity, and no significant statistical differences in the development of life skills 

depending on the gender. The study recommended science teachers to use of based learning activity, 

and proposing new programs to develop the skills depending on the student’s needs, and the 

circumstances of the society. 
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة: 
إن تنمية مستوى مهارات الطالب الحياتية واإلبداعية ويلق رو  االكتشاف عنده ؛ ليصب  التعلم ذو معتز      

ي 
ز
ة الطالب ف ي التدريس  وأن استخدامها يزيد من فعالية

ز
ب تطبيق اخأنماط واخأساليب والطرائق الحديثة ف

ّ
يتطل

ز إىل التعليم ز المعلومات وا الصف باالنتقال من التعليم القائم عىل التلقي  لمفاهيم  القائم عىل النشاط والربط بي 
وبالتاىلي فإنها تزيد من مستوى إتقان اخأفراد للمهارات الحياتية المختلفة  ومن هذه اخأنماط التعليمية الحديثة 

ي العملية 
ز
ي عىل النشاط؛ فقد أثبتت الدراسات ما لهذا النمط من تيمة وفوائد عديدة ف

نمط التعلم المبتز
يمية  فهو يجسد سلوكا علميا متقدما  فيسم  للمتعلم من يالل هذا النمط التفاع  مع الموتف واستخدام التعل

ابط أجزاء  االستلصار بحيث يكون المتعلم نشيطا ودائم السغي للحصول عىل المعرفة بنفسم  ويكون مهتما بي 
باإلضافة إىل أن أهم ما تتطلع إليم  (.  ,1994Farhan & Alheilahالبتز المعرفية وعناضها. فرحان والحيلة )

بية والتعليم هو الحصول عىل نتيجة مرضية الستخدام مث  هذه اخأنماط التدريسية الحديثة    منمومة الي 
كارتفاع مستوى التحصي  لدى الطللة أو زيادة مهاراتهم اإلبداعية واالستكشافية والحياتية بشك  عام  وزيادة 

يجابية لدى الطللة نحو الملاحث الدراسية  وأن التعلم ال بد أن يقوم بدور نشط نسلة أو مستوى االتجاهات اإل 
ي معالجة الحياة بصورة عامة

بوية  وفز ي العملية الي 
 (. Fateem, 1996فطيم ) .جدا فز

ي دراسة يطايلة وعبيدات )
( أنم ال بد من وجود بدي  للطرق التقليدية Khataibah & Obaidat, 2006ورد فز

ي تركز 
ي التقديم والرسر  والتوضي  النمري للمفاهيم دون استخدام أي وسيلة حسية  الت 

عىل دور المعلم فز
ي عىل النشاط   فالتعليم بالطريقة 

ويختلف التعليم بالطريقة التقليدية عن نمط التعليم باستخدام التعلم المبتز
ي يدرسها  والمراجع

ة لم  كما المتوفرة لديم  والبنية التحتي التقليدية يركز عىل المعلم ومؤهالتم ونوع المادة الت 
ي عىل النشاط فإنم 

ز  أما التعليم باستخدام التعلم المبتز ي أغلب اخأحيان رغلات واحتياجات المتعلمي 
إنم ال يراغي فز

ز عىل المتعلم ورغلاتم  ويمن   كي 
ينسجم مع ملدأ التجارب واخأنشطة والتواص  العلىمي الحديث  إذ يتم فيم الي 

ور المرشد والموجم والمساند  وتقلي  الوتت المخصص للدور الملارسر للمعلم  لكونم تائم عىل نشاط المعلم د
ي غاللا. 

 المتعلم الذائ 
ة  فقد تم مؤيرا دعم الدراسات  ي السنوات اخأيي 

ة وياصة فز ي اخأردن بأهمية بالغة وكبي 
يحظز تدريس العلوم فز

بوية المختلفة بهدف مساعدة راسىمي السياسة 
بوية وطنيا عىل تطوير مهارات تدريس هذا الملحث  الي  الي 

بية والتعليم  بوي واالرتقاء بنوعية مخرجاتم. أيلار وزارة الي  ي عالميا  وتطوير النمام الي 
ومقارنة المستوى الوطتز

(Ministry of Education News, 2013 .) 
ي تزداد تطور 

ي الدول الت 
بية والتعليم فهما عاما لدتشك  لدى الدولة اخأردنية شأنها كشأن باف  ي مجال الي 

ور ا فز
بوية  تم  فقد حاولت الكثي  من الدول والحكومات واخأنممة الي  العلوم والتكنولوجيا وأنماط تعليمها للطللة وأهمية
مون من ملاحث العلوم سواء للمرحلة االبتدائية أو اإلعدادية أو الثانوية؛ لذلك تشارك 

ة
ز ما يقد والمدرسية تحسي 

ي تعدي  المناهج القديمة  المخ
ة فز ز مشاركة فعلية ز وأكاديميي  في  ز ومرسر بوية من معلمي 

ي العلوم والعلوم الي 
ز فز تصي 

 
ة
ي مواد العلوم؛ فإن

ز عملية تعلم الطللة فز . لتحسي  ز ي يتلعها المعلمي 
والتحديث المستمر خأساليب التدريس الت 

ي اخأردن تهتم بتفعي  مصادر التعلم ا
بوية فز ات العلوم المؤسسات الي   لمختلفة   ومن هذه المصادر : مختير

بية والتعليم ) ات الجافة. أيلار وزارة الي  ي والمختير
وئز  Ministry ofالمكتلات العلمية  التعلم اإللكي 

Education News, 2013 .) 
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اإلطار النظري والدراسات الّسابقة: 
ي عىل النشاط: 

 نمط التعلم المبن 
ي 
ة يعتير نمط التعلم المبتز ي أثبتت وحققت اخأهداف المرجوة

عىل النشاط من اخأنماط التدريسية الحديثة والت 
ي تناولت موضوع  أساليب 

قت بالطريقة المطلوبة والصحيحة  وأن معمم الدراسات واخأبحاث الت  منها إذا طلة
ي وجدت من أجلها كزيادة مستوى الت

ي الغاية الت 
ز
ز هذه اخأساليب وأثرها ف ي  أو تنمية حصالتدريس تد ربطت بي 

التفكي   وذلك من ملدأ أن أسلوب التدريس ال يمكن الحكم عليم إال من يالل اخأثر الذي يمهر عىل التالميذ 
ي عىل النشاط يكون الطالب هو Ibrahim, 2005بعده. ابراهيم )

(.  أثناء تطبيق أسلوب التعلم والتعليم المبتز
اال  بالر  غم من أن اخأساليب تختلف بايتالف المواضيع والمواد وبيئة المحور اخأساسي بحيث يكون نشيطا وفعة

اك الطالب أكير كلما كانت الطريقة أفض . الشاطر)
 (. Alshater, 2005التدريس  إال أنم كلما كانت نسلة اشي 

إن نمط التعلم القائم عىل النشاط يشجع الطللة عىل التعلم من يالل العم  وتوفي  فرص حياتية حقيقية لهم 
ص وضع غي  مألوف أو الستكشاف للمس

اتيجية لتفحة   يمكن استخدام هذه االسي 
ً
ي تعلم موجم ذاتيا

ز
اهمة ف

ز   من عناض المنهاج. طقاطقة )وأن  موضوع ما بعمق وتركي 
ً
 رئيسا

ً
(.  Taqatqah, 2011اخأنشطة تمث  عنرصا

ف التعلم القائم عىل النشاط بأنم: التعلم الذي يقوم من يالل تنفيذ   الطالب لنشاط مقصود وهادف كما يعرة
ة مخطط لها ومقصودة  بناء عىل طلب المعلم   ومخطط لم ز لمهمة ف النشاط بأنم: أداة المتعلم أو المتعلمي  وعرة

 لمصدر 
ً
ة أو يارجها  ويكون ذلك عىل هيئة حركة أو لفظ أو كتابة تلعا ز داي  الغرفة الصفية أو رغلة المتعلمي 

ي ضلط
 (. Alsmadi, 2010النشاط. الصمادي ) الممهر السلوكي المعتمد فز

ي 
النشاط لم مضمون ولم يطة يسي  عليها ولم نتاج يسغ لتحقيقم  وهو بحاجة إىل تقويم لمعرفة مدى نجاحم فز
 إذا تام بم المتعلم  

ً
 إذا تام بم المعلم  ويكون تعلميا

ً
تحقيق النتاج المراد بلوغم  ولذلك يكون النشاط تعليميا

هو وسيلة للنشاط التعلىمي  وال يجوز التعام  مع اخأنشطة التعليمية واخأنشطة التعلمية والنشاط التعليىمي 
منفردة  ب  أنشطة تعليمية تعلمية مجتمعة مع بعضها مشكلة يطوات نمط التعلم القائم عىل النشاطات  وأن 

نات وهي 
يسغ  ف أو النتاج الذيالهد  التعليمات  الزمن : النشاط: يتكون بعد إعداده والتخطيط لم من ستة مكوة

 (. Taqatqah, 2011. طقاطقة )التقويم  والمهمة )مضمون النشاط (  لتحقيقم  معيار القبول
د 
ة
م أن يقوم بالتخطيط واإلعداد المسبق  يحد

ّ
 عىل المعل

ة
ي عىل النشاط فإن

لتطوير واستخدام نمط التعلم المبتز
اتيجيات تقويم ومعايي  تسجي  مناسلنسق ونتاجات للتعلم  يراتب النتائج باستخدام 

ث  توائم الشطب ة ماسي 
 للطللة لتقديم عرض مناسب  يالحظ وساللم التقدير  

ً
يختار نشاطات مناسلة ومحفزة للطللة   يوفر فرصا
ي مجموعة من الطللة  ويدعم الطللة ويشجعهم

لم فهو   أما المتعأثناء تنفيذ النشاط التعاون وآليات العم  فز
ر مهارات تنميمية جيدة إلبقاء العم  يحدد اال ز اخأهداف التعليمية  يطوة ي تعيي 

هتمامات الشخصية  يشارك فز
 لللحث عن معرفة جديدة  ويعم  بتعاون مع اآليرين

ً
ي  يمهر حماسا

نامج زمتز م بير ز
  يلي 
ً
ة . طقاطقمنمما
(Taqatqah, 2011 .) 

 :الحياتية المهارات
ف  ي  أت  وجهد أكيى  بإتقان ما بعم  الفرد تيام بأنهاالمهارة تعرة

 العم  بدرجة إجراء أي ممكن  وتت أترص فز
 (. Zaito, 2005زيتون ) واإلتقان الرسعة من معقولة

فت الدراسة المهارة بأنها  ز بأت  وتت وأت  تكلفة وتختلف عرة : إمكانية الحصول عىل نتائج تخص موضوع معي 

ض العم درجة المهارة هنا بايتالف درجة إتقان العم  ودر  ي تعي 
ي اخأيطار والمشاك  الت 

 .جة مواجهة وتالفز
ز  الالزم المهارات الحياتية بأنها القدر تعرف  حياتهم اليومية  لممارسة لهم الالزمة المهارات من للمتعلمي 

مواتف المشكالت  وإدارة والمال  الوتت والجهد وإدارة القرارات  اتخاذ مهارات مث  الحياتية ونشاطاتهم
 وتناول وإعداد وايتيار اآليرين  مع الناج  االتصال  والتفاع  ومهارات التفاوض  عمليات وإجراء والرصاعات 
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مع التعام  ومهارات وأجهزتم وأدواتم المسكن  ورعاية بتنسيق بالمالبس  واالهتمام والعناية الصخي  الغذاء
  . ( ,2002Mazen) مازن بمعطياتها المختلفة البيئة
 اخأداءات أنها  :الحياتية  وهي  تراالمها لتعريف مداي  الثةث (Khalil & Albaz, 1999) واللاز  يلي  حدد ولقد
ي 
ة عقلية تدرات الراحة والسعادة   تسبب الت    تحقق وحسية

ً
 ح  من الفرد تمكن إجراءات بأنها معينة  و أهدافا

ي تواجهم. 
 المشكالت والتحديات الت 

الحياتية بأنها: مجموعة من المهارات يكتسبها الفرد  بحيث تكون  المهاراتوتأسيسا عىل ذلك يمكن تعريف 
ي تواجهم  وهذه 

ي مع التحديات والمشاك  الحياتية اليومية الت  لديم القدرة عىل التعام  من ياللها بشك  إيجائر
ية    المهارات البيئالمهارات تشم  المهارات الغذائية  المهارات الصحية  المهارات الوتائية  المهارات اليدوية

 المهارات المتعلقة بالقدرة عىل ح  المشكالت  والمهارات المتعلقة بالقدرة عىل اتخاذ القرارات. 
ة أنها نتاج ات والتدريب  مجموعة التعليم عملية من يصائص المهارات الحياتية ي  المنممة الخير

 تساعد الت 
ي  المعارف من البيئة  مجموعة مع والتفاع  االتصال عىل المتعلم

 المشكالت ح  المتعلم عىل تساعد الت 
 & Khalafوتوفيق ) مواصلة اللقاء. يلف أج  من عنها غتز  ال صائلة  مهارات أساسية ترارات واتخاذ

Tawfeq, 2010 .) 
م المهارات الحياتية إىل تزويد

ّ
ي  واالتجاهات تراوالمها بالمعارف المتعلم يهدف تعليم وتعل

 من تمكنم الت 
ي  التفاع  امم واستغالل الوتت إدارة مهارات اإلنسانية  اكتساب العالتات تيم البيئة  اكتساب مع اإليجائر  واحي 
ي  الفراغ وتت

اإليجابية   المشاركة مفهوم وتعميق التلميذ لدى القرار اتخاذ مهارة المثمرة  تنمية اخأعمال فز
 إكساب إىل المهارات الحياتية  وتهدف متنوعة الكتساب أنشطة تنميم طريق عن وتعلم علم مركز المدرسة
 (. Atteiah, 2007عطية ) .المشكالت وح  العلىمي  التفكي   مهارات التلميذ

ي أنها تساعد
 والتعام  الحياتية  المشكالت عىل التغلب عىل الفرد تكمن أهمية اكتساب المهارات الحياتية فز

لم   وتقديرهم اآليرين حب وكذلك معهم  ياةوالح لآليرين  وتقللم الفرد لسعادة سبي  بحكمة  تعتير  معها
از بالفخر الفرد تشعر ز مع  التعام  القدرة عىلمن  المزيد وتعطيم بالثقة اآليرين يشعر وهذا بالنفس  واالعي 
ز  الربط عىل الفرد معهم  تساعد والمودة الحب عىل تائمة طيلة عالتات وإتامة اآليرين النمرية   الدراسة بي 
ي  يتوتف الواتع لكشف وذلك

ي  الفرد نجا  الحيائ 
ات مهارات من يمتلكم ما عىل كبي   بقدر حياتم فز  ويير

ات واكتساب الشخصية لتنمية المناسب المناخ تهيئة.حياتية ات مع والتجارب  التكيف الخير  الحاضز  تغي 
ز  من جي  والعالمية  إعداد المحلية واالتجاهات والمستقل  ي  اإلسهام يستطيعون الملدعي 

 تنمية فز
ي  المتطورة التكنولوجية النمم تطبيق يستطيع جي  إعداد.المجتمع

واالستيعاب  الفهم عىل التالميذ تساعد الت 
ي  جذري تغي   واالستنتاج  إحداث والتحلي  والتذكر

 إىل الكم من والتحول التعلم وممارسات وأساليب مفاهيم فز
ز  الكيف  ية(. تزام   التنمية وتحقيق واالبتكار  والتخي   والتأم   التفكي  ) إىل والحفظ ومن التلقي  البرسر

(Qazzamil, 2007) . 
ي  العلىمي  للتطوير اخأساسية الركائز إحدى تعد مناهج العلوم  وطريقة بنائها ومحتواها طبيعة فإن والتكنولوجر

  منها يجع  للموضوعات معالجتها
ً
  ميدانا

ً
 علمية تضايا   فالعلوم يحوىالتفكي   أساليب عىل للتدريب يصلا

م مقدمات من تلدأ
ّ
ي  منطقية  تواعد باستخدام النتائج منها وتشتق بصدتها مسل

ي  تستخدم واللغة الت 
 العلوم فز

ز  ي  واإليجاز بالدتة تتمي 
  عامال يعتير  وهذا التعبي   فز

ً
ي  مساعدا
 ,Abo hajarالحياتية. أبو حجر ) تنمية المهارات فز

2006 .) 
 صناعة االتصال  والحساب  والكتابة القراءة :وتشم  الذهنية  الحياتية المهارات الحياتية إىل المهارات تصنف
 االنفعاالت  عىل والسيطرة النفس ضلط والجهد  الوتت اخأعمال  إدارة خأداء التخطيط المشكالت  ح  القرار 
 الشخصية العناية :وتشم  العملية  الحياتية التفكي  الملدع  والمهارات وممارسة الناتد  التفكي   ممارسة



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                           (   -  291 264 ) ص:  رابع عشر لالبحث ا –الثان

 

268 
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ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 واخأجهزة اخأدوات استخدام وحفظ اخأطعمة  اخأطعمة وتناول اخأطعمة إعداد بالملبس  العناية الجسم  بأعضاء
لية  ز البيئة  وترشيد االستهالك. عمران وآيرون  موارد استخدام حسن الشخصية  باخأدوات العناية الميز

(Omran & ets, 2001 .) 
 : األساسية الحياتية ترابعض من المها

 :الغذائية المهارات
ي  المهارات

إيجابا  ينعكس وسليم سوي تغذوي وسلوك نمط إكسابم بهدف للفرد تنميتها تستوجب الحياتية الت 
ي  الطللة واتجاهات مفاهيم عىل

ز
 غذاء اليتيار واتخاذ القرار التفكي   عىل القدرة من حياتهم وتمكنهم مقتل  ف

 (. Abo hajar, 2006أبو حجر ) .حياتم ظروف مع يتناسب
ات  المهارات منعرفتها الدراسة بأنها: مجموعة  ي تتعلق بقدرة الفرد نتيجة لمروره بمجموعة من الخير

الت 
ي تناول اخأطعمة عىل السابقة

ز
 القيام بعدة ممارسات وسلوكيات تهتم بالجانب التغذوي بالنسلة لم  كالتنوع ف

 .الغذاء سالمة ونمافة  عىل والمحافمة السليمة  والتغذية   الطعام المتوازن وايتيار
ز  الغذائية التوعية تكمن أهمية ز  العقىلي  الصفاء عىل القدرة بتحسي  كي 

ز  معدل زيادة والي   اخأداء الذكاء  تحسي 
ي 
ز  الجسمائز ز مدى النوم  نوعية تحسي   وزيادة المرض  من الجسم والعدوى  حماية اخأمراض مقاومة تحسي 
ي   الصحية.  الحياة مدى  (. Shalabi & Abdelrazzaq,2007)وعلد الرازق  شلتر

 الوقائية:  الصحية المهارات
ز المهارات الصحية والمهارات  ي مجال المهارات الحياتية فص  بي 

ز فز ز والمختصي  هناك اللعض من اللاحثي 
ة إىل حد ما.        ابطهما بصورة كبي 

ز لي  ز المهارتي   الوتائية  واللعض اآلير يدمج بي 
بوية المصطلحات معجم عرف لقد  عىل المتعلقة بالقدرة المهارات مجموع الصحية بأنها الحياتية المهارات الي 

ي ) الصحية العادات واكتساب الشخصية  النمافة عىل الحفاظ
يفز  (. Alsharefi, 2000السليمة. الرسر

ي  المهارات الوتائية هي مجموعة من بأن المهارات يرى اللاحثو 
ضمن حصيلتم  وتكون من الفرد يحتاجها الت 

تم السابقة ليستخدمها عند حاجتم حفاظا عىل سالمتم الجسدية والنفسية  وعىل من حولم من  المعرفية ويير
 الكهربائية  الصعقات أيطار من الوتاية مهارة :اخأحياء   وهذه تتضمن مجموعة من المهارات الفرعية مث 

. تكمن  والمواتد الكيمائية والمواد الكهربائية لألجهزة ناآلم التسمم  واالستعمال االنزالتات والحوادث  الحرائق 

ي 
ة الوتائية فز بية الصحية  بالمعلومات وأولياء اخأمور الطالب تزويد يالل من اخأمراض من الوتاية أهمية الي 

 مستوى من والرفع المزمنة  اخأمراض ياصة اخأمراض عن الالزمة الكافية المعلومات إعطاء والصحية  العلمية
ي  واتغي  بشك  الصحية للممارسات الصحي  التوجم.الصحية المهارات الوغي الصخي  وإكسابهم

 لتحقيق ومنطف 
ي  المفهوم من النهوض العالج  تكاليف وتوفي   اإلصابة فرص السالمة  تقلي  ي  للمفهوم العالجر

 للتفوق الوتائ 
   (. Alsbook, 2004لسبوك )الخاطئة.  ا الممارسات أو اخأمراض عن الناتجة اإلصابات وتجنب صحيا 

 :البيئية المهارات
 سواء مع البيئة الناج  للتعام  للفرد الالزمة المهارات من بأنها: مجموعة البيئية الحياتية المهارات تعرف
ي   المختلفة بمعطياتها اإلتليمية أو المحلية

 المحيطة بيئتم ولصال  لصالحم  المثمر الناج  للتفاع  تؤهلم والت 
ي يمتلكها الفرد  ويمكنم   (. Mazen, 2004ا. مازن )مع ومجتمعم

كما أنها حزمة من اإلمكانيات والتدابي  الت 
ي يحتاجها ليتفاع  من ياللها مع بيئتم وموجوداتها من حيث 

استدعائها بأي وتت وتحت أي ظرف  والت 
نة لها والعناية بها وبعناضها   وترش موجودة يد استهالك الموارد الالحفاظ عىل سالمتها وسالمة العناض المكوة

 فيها. 
بية البيئية إىل جمع ي  والعم  والتجارب اللحثية المصادر من البيئية والمعلومات البيانات تهدف الي 

 الميدائز
 المختلفة الوسائ  واستعمال وتحليلها وتمثيلها واالستقصاء  تصنيف البيانات والتجريب والرصد والمالحمة
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ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أو الطبيعية  الموارد وتنمية أو صيانة البيئية المشكالت لح  عم  يطة وضع واالستقصاء والعرض   لللحث
اف من استهالكها وحمايتها ترشيد ز  ثم البيئية المشكالت دراسة من الحقائق واالستهالك  استقراء االستيز
ز  أو تعميمات أو نماذج صياغة ي  دراسات حولها  وتنميم تواني 

ز
 تنموية مشاري    ع وبناء البيئية الرصد والتجارب ف

 (. Almadhon, 2010المدهون ) .هذا الرصد نتائج عىل بناء
 
ة
ي  المخاطر واستشعار البيئة مع النشط التفاع  عىل أهمية الوغي بالمخاطر البيئية تتمث  بالقدرة إن

 تنشأ الت 
ورةتنميمها   وكيفية البيئة عناض استثمار عىل اإلنسان الخاط   مقدرة السلوك عن  لعناض الفرد إدراك ضز
ي  البيئية والقضايا المعارف من كثي   الحسية  ودراسة العمليات بواسطة مختلفة زوايا من واكتشافها البيئة

 الت 
ي  جميعا وإدراكها فهمها يتعذر

ز
علد  .وشخصيتم وتيمم وفقا خأهدافم منها الفرد يختار ثم واحد  ومن وتت ف

 (. Abdelmaseeh & Abdelaal, 2002المسي  وعلد العال )
 مهارة اتخاذ القرار

ي يمكنم استدعائها بأي وتت وظرف  واستغاللها وصياغتها بطريقة سليمة 
ي يمتلكها الفرد والت 

اإلمكانيات الت 
ي المشكلة 

ة ومرضية  ومبنية عىل أساس علىمي واض  المعالم  وبالتاىلي القدرة عىل اتخاذ القرار المناسب فز
ز وممي 

ي تواجهم. 
 الت 
ي تعد 

ي يمتلكونها اخأفراد  القيم الت 
ي يسغ إليها الفرد  الموارد الت 

ي لدى الفرد  اخأهداف الت 
حالة النضج الذهتز
ون بها اخأفراد  و 

ّ
ي اتخاذ القرارات. علد الكريم  المنشود التطلع مستوىيتحل

ر فز
ة
ي تؤث
)الطموحات( من العوام  الت 

(Abdelkareem, 2004 .) 
 والكلار اخأطفال من ك  تساعد ف ي  القرار السليم  اتخاذ كيفية اخأطفال لتعليم SODASطريقة  استخدام يمكن
 :وترمز الحروف كما يىلي  السليم  القرار التخاذ أوض  بشك  التفكي   عىل
S *  الموتف  تحديد بمعتزSituation 
O *  الخيارات بمعتز .Options 
D *  الضعف نقاط تحديد بمعتز .Disadvantages  
A *  القوة نقاط تحديد بمعتز.Advantages  
S *  الح  بمعتز.Solution (  بشيBasheer, 2007 .) 

 :المشكالت حل مهارة
ز  وااليتيار القرار صنع عىل الفرد تدرة ي  الحلول والمواتف أفض  بي 

 من المخرجات بأفض  والخروج بها يمر الت 
ي  المشكالت يالل

 (. Zaria, 2008بها. زارع ) يمر الت 
ي تواجهم بأساس كما أنها 

نم من القدرة عىل مواجهة المشكالت الت 
ّ
اإلمكانيات الموجودة لدى الفرد بحيث تمك

ا  الحلول والخروج بالنتائج ومناتشتها والتوصيات   ي  بتحديده للمشكلة وجمع البيانات حولها واتي  علىمي سوة
ي اتخاذ الفرد للقرار الصائب. 

 مما يساهم فز
ز المهارات

ّ
ك تحديد المشكلة  جمع المعلومات  وضع عدة حلول  المشكلة حول ح  مهارة نم المتفرعة تي 

ممكنة  ايتيار الح  اخأنسب  إيجاد نمط أوىلي  تنفيذ الح  المختار  تقويم الح   وتطوير الح . سعد الدين 
(Saedaldin, 2007 .) 

 أنفسهم  متحدية الطللة حياة من نابعة المشكلة تكون حت  تكون مهارة ح  المشكالت ناجحة فإنم ال بد من أن
هم   ي  أهميتها ولها معتز  ذات لتفكي 

 المعرفة وسائ  تكون الطللة  وأن نضج مستوى مع متالئمة المجتمع   فز
 الطللة  وأن توجيم يستطيع حت   المشكلة جوانب بجميع ملما المعلم ويكون الطللة   لدى متوفرة ومصادرها
. السكران العل والتعاون المحلة رو  العم  يسود  (. Alsakran, 1989)ىمي
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ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
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 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  الدراسات السابقة: 
ة Freed man,1997أجرى فريدمان ) ( دراسة هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام برنامج أنشطة الخير

ز وتنمية اتجاهاتهم العلمية نحو ملحث العلوم   ي تحصي  الطللة وتحسي 
ز
ياء للصف التاسع ف ز ي الفي 

ز
ة ف الملارسر

ة كمجموعة تجريبية  20تكونت عينة الدراسة من  ة الملارسر ياء بأنشطة الخير ز شعلة  منها ست شعب درست الفي 
ز ايتلارات بعدية لقياس والل ياء بالطريقة التقليدية  وطبق عىل المجموعتي  ز ي مجموعة ضابطة درست الفي 
 
اف

ية تفوتوا عىل  التحصي  واالتجاهات العلمية  وتد أظهرت نتائج الدراسة أن الطللة الذين درسوا اخأنشطة المخير
ي تحصي  المفاهيم 

ز
ي االتجاهات العلمنمرائهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية سواء ف

ز
يائية أو ف ز     ية.  الفي 

ي مناهج Dawson,1999) داوسون ) أجرى
ز
دراسة هدفت إىل الكشف عن المهارات الحياتية الواجب توافرها ف

ي هذه المرحلة, تم من يالل 
ز
العلوم للمرحلة االبتدائية  وبعد تحلي  محتويات المناهج واحتياجات الطالب ف

 رات الحياتية بالمهارات التالية: الصحية  البيئية  اليدوية  الغذائية  اخأمانية. نتائج الدراسة تحديد المها
( دراسة طلقاها عىل عينة من طللة الصف التاسع بلغ عددها chang & maw, 1999أجرى شانغ و ماو )

ي الفلك وعلم المعادن باستخدام برنامج نشاط علىمي استقصا557)
ز فز ي ( طاللا إذ طور اللاحثان وحدتي 

  ئ 
ي تكونت من )

ز درس )284وطلقاها عىل المجموعة التجريبية الت  ي حي 
( طاللا يمثلون المجموعة 273( طاللا  فز

ز لجمع البيانات: ايتلار 8الضابطة بالطريقة االعتيادية  استمرت الدراسة ) ( أسابيع  واستخدم اللاحثان أداتي 
ي تحتحصيىلي ومقياس التجاهات الطللة نحو علوم خأرض  طلقتا تل

صي    وبعد المعالجة وكانت النتيجة زيادة فز
ي المجموعة الضابطة كما كنت اتجاهات 

طللة برنامج اخأنشطة االستقصائية للمفاهيم العلمية أكيى من أترانهم فز
 أفراد المجموعة التجريبية أكيى إيجابية نحو علوم اخأرض. 

إىل الكشف عن عالتة العم  والعلم ( دراسة هدفت Henderson et. Al, 2000هندرسون وآخرون )أجرى 
ي بمخرجات التعلم واالتجاهات العلمية اإليجابية نحو ملحث العلوم. تمت الدراسة  من يالل النشاط المخير
: اخأوىل تجريبية درست وفقا للعم   ز مت عينة الدراسة إىل مجموعتي 

اليا  وتسة ي أسي 
نة من الطالب فز عىل عية

ية, والثانية ضا بطة درست بالطريقة المعتادة  وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالتة إيجابية واخأنشطة المخير
ي ومخرجات التعلم.  ز التعليم من يالل العم  والنشاط المخير   بي 

ز Allolo, 2005أجرت اللولو ) ي محتوى منهاج العلوم للصفي 
( دراسة هدفت إىل تحلي  المهارات الحياتية فز

ز  ولتحق ي اخأساسيي 
ي ضمت يمسة مجاالت أساسية اخأول والثائز

يق ذلك تم بناء تائمة المهارات الحياتية والت 
ز المحتوى المهارات اليدوية  : المهارات الغذائية  الوتائية  البيئية  اليدوية  الصحية. أظهرت النتائج تضمي   وهي

 . ي اخأساسي فقد أظه الصحية  هذا بالنسلة للصف اخأول اخأساسي
ز بالنسلة لمنهاج الصف الثائز  رت النتائج تركي 

ي تناول المهارات 
ورة التوازن فز المحتوى عىل المهارات البيئية  واليدوية  والصحية  وأوصت الدراسة برصز

ز عىل المهارات الوتائية والغذائية.  كي 
ي محتوى منهاج العلوم والي 

 الحياتية فز
ي النشاط المدرسي ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل فعالية برنامAbo hajar, 2006أجرى أبو حجر ) 

ج مقي   فز
ي  
ز  استخدم اللاحث المنهج الوصفز ي فلسطي 

ي العلوم للمرحلة اخأساسية العليا فز
لتنمية المهارات الحياتية فز

ي استلانة النشاط المدرسي  واستلانة المهارات الحياتية  
ي  كما تمثلت أدوات الدراسة فز ي  والتجريبتر

والبنائ 
 من فصول الصف التاسع اخأساسي بمحافمة وايتلار المهارات الحياتية  وتك

ز ونت عينة الدراسة من فصلي 
ي من العام الدراسي )

ي الفص  الدراسي الثائز
ي مدرسة علاد الرحمن النمطية وعددهم 2006شمال غزة فز

 90(  فز
طاللا  أحدهما يمث  مجموعة تجريبية واآلير يمث  مجموعة ضابطة  واتترصت الدراسة عىل دراسة مهارة 

ة عىل التفكي  اإلبداغي  والقدرة عىل التفكي  االبتكاري  والقدرة عىل اتخاذ القرار  الثقة بالنفس والوغي القدر 
ي مستوى المهارات الحياتية لدى 

بالذات  التوعية الغذائية  ولقد توص  اللاحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا فز
 صال  المجموعة التجريبية. المرحلة اخأساسية العليا عىل ايتلار المهارات الحياتية ل
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

دراسة هدفت إىل التعرف عىل أثر استخدام اخأنشطة اللحثية عىل التحصي   (Akholi, 2008أجرى الخوىلي )
ي  ولتحقيق أهداف الدراسة  تم 

ز الخامس والسادس االبتدائ  وتنمية بعض المهارات الحياتية لدى تالميذ الصفي 
ي اللحث وعددها )

ي العلم واإليمان146( للمجموعة التجريبية  )146ايتيار مجموعت 
 ( للضابطة بمدرست 

ي المغناطيسية للصف الخامس 
كة  وتم ايتيار وحدئ  االبتدائية بنجع حمادي واإلصال  االبتدائية المشي 

ي باستخدام أسلوب اخأنشطة اللحثية للمجموعة التجريبية  وبالطريقة 
والكهربية للصف السادس االبتدائ 

ز  ة ما بي 
ي الفي 
ز
  وتد استخدمت الدراسة 2005/ 5/ 10إىل  2005/ 4/ 1التقليدية لطللة المجموعة الضابطة ف

ة  ايتلار تحصيىلي من إعداد اللاحث وبطاتة مالحمة لقياس المهارات الحياتية  وتد أظهرت نتائج الدراسة فعالية
 تنمية التحصي  والمهارات الحياتية للطللة. 

ز
 اخأنشطة اللحثية ف

ز ) مهارات الحياتية ( دراسة هدفت إىل تحلي  ال Buttewick Benjamin, 2006أجرى بتويك بنجامي 
اخأساسية  حيث يركز المنهاج عىل مهارات التطوير الشخصي بشك  ياص ومواجهة المشكالت  ومهارات النقد 

 باإلضافة إىل المهارات الوظيفية ومهارات التأكيد عىل المسؤولية الفردية. 
ظيف أسلوب ح  ( دراسة هدفت إىل استقصاء أثر تو Tandogan & Orhan, 2007أجرى تاندوغان وأروهان )

ي مادة 
ي التحصي  الدراسي لطللة الصف السابع اخأساسي فز

اتيجيات التعلم النشط فز المشكالت المستند إىل اسي 
ي  وتكونت عينة  العلوم  ومدى اكتسابهم للمفاهيم العلمية  وإلجراء الدراسة استخدم اللاحثان المنهج التجريتر

ي إحدى مدارس إ 50الدراسة من 
ي تركيا  ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أدوات طاللا عشوائيا فز

سطنبول فز
ي ايتلار تحصيىلي ومقياس اتجاه الطللة نحو مادة العلوم  وتم التحقق من صدق وثلات 

الدراسة والمتمثلة فز
ز متوسط درجات طللة المجموعة التجريبية والضابطة لصال  المجموعة التجريبية تعزى إىل أسلوب  اخأدوات بي 

اتيجيات التعلم النشط, كما أظهرت النتائج أن توظيف هذا اخأسلوب لم أثر كبي  ح  المشكال 
ت المستند إىل اسي 

ز اتجاهاتهم نحو مادة   مستوى التحصي  الدراسي للطللة واكتسابهم للمفاهيم العلمية  وتحسي 
ز ي تحسي 

فز
 العلوم.  

اتيجية التKim, 2009أجرى كيم )  علم النشط عىل تعزيز تعلم الطللة ( دراسة هدفت إىل استقصاء أثر اسي 
ي  وتكونت عينة  ي دروس علوم اخأرض. إلجراء الدراسة استخدم اللاحث المنهج التجريتر

وتنمية التفكي  الناتد فز
طاللا عشوائيا من مدارس والية بنسلفانيا اخأمريكية  ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أدوات  477الدراسة من 

ي اي
تلار تحصيىلي  وبطاتة مالحمة  ومقابلة شخصية  وتم التحقق من صدق وثلات الدراسة والمتمثلة فز

ي توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل أداء 
اخأدوات بالطرق المناسلة. من أهم النتائج الت 

ي تدريس موضوع الكو 
اتيجية التعلم النشط فز ي تنمية مهارات التفكي  الناتد تعزى السي 

رث الطبيعية. االطللة فز
ي تنمية 

ي اكتسابهم للمفاهيم العلمية بعد أن درسوا بأسلوب التعلم النشط وتحسنا فز
ا إيجابيا فز أظهر الطللة تغي 
 مهاراتهم بالتفكي  الناتد. 

ي  (Aljadi, 2012أجرت الجدي )
اتيجيات التعلم النشط فز دراسة هدفت إىل الكشف عن أثر توظيف بعض اسي 

ي محافمة غزة  ولتحقيق هذا تدريس العلوم عىل تنم
ية المهارات الحياتية لدى طللة الصف الرابع اخأساسي فز

اتيجيات التعلم النشط  ثم تم بناء ايتلار  حة باستخدام اسي  الهدف تم إعداد دلي  المعلم لتدريس الوحدة المقي 
ن ي للتحقق من صحة الفروض  وتكونت عية ( 72ة الدراسة من )المهارات الحياتية  واستخدم المنهج التجريتر

ز  تجريبية ) اتيجية التعلم النشط  وضابطة ) 36طاللة تم تقسيمهن إىل مجموعتي   36طاللة( درست باسي 
ي الفص  الدراسي اخأول من العام 

  وطلقت الدراسة 2012/ 2011طاللة( درست بالطريقة التقليدية  وتم ذلك فز
ي مدينة غزة  ول

ي مدرسة الكرامة اخأساسية للبنات فز
(، )ت لتحقق من صحة الفروض استخدمت اللاحثة ايتلارفز
ي  مان ايتلارو

ز  إحصائية داللة ذات فروق توجد أنم إىل سةانتائج الدر  توصلت وتد، ويتتز  درجات متوسظي  بي 
ي  التحصي  مرتفعات ومنخفضات طاللاتال

ز  فز  .التجريبية المجموعة لصال  والضابطة التجريبية المجموعتي 
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي التدريس  وعقد دورات تدريبية لمعلىمي العلوم عىل استخدام  أوصتو 
ز
الدراسة باستخدام اخأساليب الحديثة ف

      التعلم النشط المرتلطة بتدريس العلوم.    
 مشكلة الدراسة: 

ي تدريس العلوم وطرائق تدريسها أن تمسك مدرسي العلوم باستخدام  
ز
تم ف لقد الحظ اللاحث من يالل يير

ي عملية التعليم وتهمش دور المتعلم أو تجعلم ثانويا  بحيثطرائق تدريس 
ز
ان ك تجع  من المعلم محورا أساسيا ف

ز نحو دراسة مادة العلوم  ي مستوى التحصي  الدراسي  وتكوين إتجاهات سلبية لدى المتعلمي 
ي تدئز
ز
لم أثرا سلبيا ف

ي المستقل  
ز
ي مستوى اكتسابهم للمهارات الحياتية ب وتدريسها ف

ز
ي ف
علم ويتحدث بلغة إذ يفكر المشك  عام  وتدئز

ز  مما يجعلهم بعيدين عن الفهم واالستقاللية وتنمية المهارات وتكوين  ز تد ال يفهمها المتعلمي  ومستوى معي 
ي التعلم. االتجاهات نحو المادة

ز
   وتق  فرص نشاطم ومشاركتم ف

ة نمط التعلم   مشكلة الدراسة تمثلت بالحاجة إىل الكشف عن فعالية
ة
ي عىل النشاط عىل تنمية بعضإن

 المبتز
؛ وذلك  ي مادة العلوم للصف الثامن اخأساسي

ز
ازية( ف ز المهارات الحياتية للطللة الذين درسوا وحدة )الحركة االهي 

ي الصف الثامن اخأساسي من أهداف عليا تسغ لتنمية وزيادة نسلة 
ي منهاج العلوم فز

محاولة لتحقيق ما ورد فز
 الحياتية المختلفة. اكتساب الطللة للمهارات 

 أهداف الدراسة: 
( عىل  ي عىل النشاط  النوع االجتماغي

ة ك  من )نمط التعلم المبتز تهدف هذه الدراسة إىل تياس وتحديد فاعلية
ي مادة العلوم. 

 تنمية المهارات الحياتية لدى طللة الصف الثامن اخأساسي فز
 فرضيات الدراسة: 

 الصفرية التالية: حاولت هذه الدراسة ايتلار صحة الفرضيات 
ي تعلم مادة العلوم لدى طللة  (α  ≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  . 1

ي تنمية المهارات الحياتية فز
فز

ي عىل النشاط  التقليدية(. 
 الصف الثامن اخأساسي تعزى إىل طريقة التدريس )التعلم المبتز

ي تنمية المهارات (α  ≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية . 2
ي تعلم مادة العلوم لدى طللة  فز

الحياتية فز
ي عىل النشاط تعزى إىل النوع االجتماغي )ذكر  

الصف الثامن اخأساسي الذين درسوا وفقا لنمط التعلم المبتز
 .)  أنتى

 أهمية الدراسة: 
 بنمط تدريسي حديث  وتياس أثره عىل تنمية وزيادة مستوى تنمية المهارات الحياتية

 لكون هذه الدراسة تعتز
ي مادة 

ي العلوم  والذي ينعكس بطبيعة الحال عىل مستوى اإلنتاج والتحصي  العام فز
المختلفة لدى الطالب فز

ي المديرية العامة للمناهج والمديرية العامة 
ز فز العلوم؛ لذا فإن الغاية اخأساسية منها تتمث  باستفادة المعنيي 
ي الوزارة من يالل تضمينها المناهج الدراسية و 

ي التدريس عللتدريب فز
ز أكيى عىل استخدامها فز ن تدريب المعلمي 

 طريق تكثيف الدورات وورش العم  الخاصة بتدريس المادة. 
ة بشك  عام  يتي  المجال للكشف  ي تياس تأثي  اخأنماط التدريسية العملية التعليمية التعلمية

يم فز ز إن اللحث اليز
ة لك  نمط  وبال ي عن أهم اإليجابيات واالنتقادات الموجهة

ز فز ز والمختصي  ز من اللاحثي  تاىلي استفادة المعنيي 
ي لمث  هذه الدراسات. 

 المجال النمري والتطبيف 
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 حدود الدراسة : 

ي مدارس  -1
ز
تقترص هذه الدراسة عىل عينة محددة من طللة الصف الثامن اخأساسي )الذكور واإلناث( ف

 الفص  الدراسي اخأول.  – 2020/ 2019لواء ذيلان للعام الدراسي 

ازية( من كتاب العلوم للصف الثامن اخأساسي  -2
ز تقترص هذه الدراسة عىل دروس وحدة )الحركة االهي 

ازية ويصائصها(  )الموجات(  )يصائص الموجات(  )الموجات  ز )الفص  اخأول( وهي )الحركة االهي 
 الكهرومغناطيسية(. 

تنمية بعض المهارات  تقترص هذه الدراسة عىل استخدام ايتلارا من إعداد اللاحث  لقياس مدى -3
ي مادة العلوم. 

ز
 الحياتية لدى طللة الصف الثامن اخأساسي ف

 مصطلحات الدراسة: 
ي الغرفة الصفية وتوجم عملية تنفيد اخأنشطة  نمط التدريس : 

ز
هو مجموعة إجراءات منممة يمكن تطبيقها ف

 (. Marie & Alheilah, 2002التعليمية. مرغي والحيلة )
ي عىل 

اك بحلقات مناتشة  وورش  النشاط: التعلم المبن  هو عملية يتم من ياللها القيام بأنشطة محددة واالشي 
ي هذه Alshater, 2005عم   وبرامج تتطلب أن يؤدي الطالب أعماال ومهاما عملية بأنفسهم. الشاطر)

(. فز
علم نمط التالدراسة تم تطبيق هذا النمط وبناء سجالت تحضي  الدروس اليومية عىل أساس يطوات ومراح  

ي عىل النشاط. 
 المبتز

هي طريقة تعليم يكون فيها المعلم هو المحور الرئيسي وهو من يقوم بتقديمها للطالب  الطريقة التقليدية: 
ي 
المستمع فقط وبحيث يكون مرجع الطالب هو الكتاب المدرسي  والنمريات التعليمية القديمة هي السائدة فز

 هذه الطريقة. 
ز  الالزم القدرالمهارات الحياتية:   ونشاطاتهم اليومية  حياتهم لممارسة لهم الالزمة المهارات من للمتعلمي 

 مواتف المشكالت والرصاعات  وإدارة والمال  الوتت والجهد وإدارة القرارات  اتخاذ مهارات مث  الحياتية
 الصخي  الغذاء وتناول وإعداد وايتيار اآليرين  مع االتصال  والتفاع  ومهارات التفاوض  عمليات وإجراء
التعام  مع البيئة بمعطياتها  ومهارات وأجهزتم وأدواتم المسكن  بتنسيق بالمالبس  واالهتمام والعناية
 .(Mazen, 2002مازن ) المختلفة

مجموعة من المهارات يكتسبها الفرد  بحيث يكون تادرا عىل  عّرفت الدراسة المهارات الحياتية إجرائيا بأنها: 
ي مع التحديات ومشاكلم اليومية  ومنها: المهارات الغذائية  المهارات الصحية  التعام   من ياللها بشك  إيجائر

المهارات الوتائية  المهارات اليدوية  المهارات البيئية  المهارات المتعلقة بالقدرة عىل ح  المشكالت  
 والمهارات المتعلقة بالقدرة عىل اتخاذ القرارات. 

 اتهمنهج البحث وإجراء
ز  مجموعة تجريبية )ذكور و إناث(  يعد هذا اللحث من اخأبحاث شلم التجريبية  حيث تألف من مجموعتي 

يس لتدر  التعليم القائم عىل التعلم من يالل النشاطاتومجموعة ضابطة )ذكور و إناث(  وتم استخدام نمط  
 . المجموعة الضابطة )الذكور واإلناث( المجموعة التجريبية )الذكور واإلناث(  وبالطريقة التقليدية تم تدريس

 : عينة البحث
ز وذيلان  ي ذيلان اخأساسية اخأوىل للبني 

ي مدرست 
نة اللحث من طالب وطاللات الصف الثامن اخأساسي فز

تكونت عية
ز عىل أرب  ع شعب دراسية 47( طاللا و )58( طاللا وطاللة  منهم )105للبنات واللالغ عددهم ) عي 

ة
( طاللة  موز

ي درس
ز  حيث شكلت المجموعة التجريبية اخأوىل الت  ي عىل النشاط من المدرستي 

ت وفق نمط التعلم المبتز
ي درست وفقا للطريقة التقليدية. تم ايتيار 

نة  والنصف اآلير المجموعة الضابطة الت  نصف عدد أفراد العية
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اف والمتابعة إلجراءات  ه  مهمة اإلرسر ز بطريقة تصدية؛ لقرب  هما من مكان عم  اللاحث  مما سة المدرستي 
ايتيار شعلة من )الطالب  الطاللات( لتدرس وفق نمط التعلم من يالل  التطبيق  وبالطريقة العشوائية تم

نة اللحث  النشاط  وشعلة من )الطالب  الطاللات( لتدرس وفق الطريقة التقليدية  وبلغت نسلة أفراد عية
 ( من حجم مجتمع اللحث. %14.6المختارة )

 (1الجدول رقم)
  والضابطةلتكافؤ المجموعتي   التجريبية  نتائج اختبار )ت( 

 االنحراف الحسابي المتوسط الطريقة
 المعياري

 الداللة مستوى (ت) قيمة

 0.319 *0.826 6.33 20.91  التجريبية المجموعة
 7.057 20.62  الضابطة المجموعة

ز متكافئتان حيث بلغت تيمة )ت( )1) يالحظ من الجدول رتم      ي مستوى داللة 0.826( أن المجموعتي 
ز
( ف

.  كما (   0.319)
ُ
ي لعالمات الطللة جاء متقاربا  أن المتوسط الحسائر

 أدوات الدراسة: 
 اختبار المهارات الحياتية: 

صورة ب يهدف االيتلار إىل الكشف عن مستوى المهارات الحياتية لدى طللة الصف الثامن اخأساسي  وصيغ
االيتيار من متعدد  بحيث يكون لك  مهارة رئيسية عدة مواتف  ويطلب من الطللة ايتيار الموتف المناسب 
ز الخيارات المتاحة  وتد صيغ االيتلار بحيث تكون بعض مفرداتم مرتلطة بالمهارات المحددة  وبعضها  من بي 

ي وحدة )الحركة اال
مة فز
ة
ي مغاير لمحتوى المادة الدراسية المقد

ازية(  وتعالج مجاالت أيرى غي  تلك الت  ز
هي 

ي اللحث. 
 تتضمنها الوحدة المطروحة فز

  صدق االختبار: 
مدى تياس االيتلار للموتف الذي أعد من أجلم  لذا تم التأكد من صدق االيتلار بعرضم )تل  التطبيق( عىل      

بوية ) أعضاء ه ي العلوم والعلوم الي 
ز فز ز المختصي  مي 

ّ
ز تربلجنة من المحك في  ي الجامعات  مرسر

ز (   يئة تدريس فز ويي 
حاتهم.   كما تم تعدي  فقرات االيتلار تلعا لمالحماتهم ومقي 

 ثبات االختبار: 
نة      نتم مؤلفة من ) استطالعية تم تطبيق االيتلار عىل عية ( طاللا 32من مجتمع اللحث ولكن من يارج عية

ى مالءمة الخيارات  والتأكد د( طاللة  والهدف هو التأكد من وضو  اخأسئلة وم16( طاللا و )16وطاللة منهم )
  االتساق الدايىلي لاليتلار والذي يشي  إىل مدى تياسحساب  من مالءمة زمن االيتلار  وبعد تطبيق االيتلار تم

نة الثلات  بصيغة  ك  فقرة من فقراتم للسمة ذاتها  وتم حسابم بحساب معام  ثلات االيتلار المطبق عىل عية
تم اعتماد المعيار التاىلي (  كما %66.5معام  كروملاخ ألفا  حيث بلغت تيمة معام  الثلات الكىلي لإليتلار)

 خأغراض تحلي  نتائج فقرات المقياس: 
 نية من اخأهمية. ( تقاب  درجة متد2.49 -1) -
 ( تقاب  درجة متوسطة من اخأهمية. 3.49 -2.5) -
 ( تقاب  درجة عالية من اخأهمية. 5 – 3.5) -

تم حساب معام  الصعوبة لفقرات االيتلار  حيث تراوحت تيم معام  الصعوبة للفقرات ضمن المدى  
ز عدد من أجابوا 0.83–0.40) ز لك  فقرة من فقرات االيتلار عىل أساس الفرق بي  (. كما تم حساب معام  التميي 

ي المجموعة العليا ذات تحصي  
الذين أجابوا إجابة صحيحة فما فوق  وعدد  %50عىل الفقرة إجابة صحيحة فز

ي المجموعة الدنيا ذات التحصي  المنخفض أت  من 
ز %50فز ي إحدى المجموعتي 

  مقسوما عىل عدد الطالب فز
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز للفقرات ضمن المدى ) وبا بالعالمة المحددة للسؤال أو الفقرة  وتراوحت تيم معام  التميي   – 0.50مرصز
0.83 .) 

  سجالت تحضت  الدروس اليومية: 
إعداد  من ياللودور ك  من المعلم والطالب  تم توضي  النتاجات التعليمية والوسائ  واخأساليب واخأنشطة     
ي الفص  تسجال 

ز
ازية( ف ز -2019من العام الدراسي  اخأول الدراسي  تحضي  الدروس اليومية لوحدة )الحركة االهي 

موضوعات والدروس اليومية التالية: )الحركة من كتاب العلوم لطللة الصف الثامن اخأساسي المتضمنة لل 2020
ازية ويصائصها(  )الموجات(  )يصائص الموجات(  )الموجات الكهرومغناطيسية(. وذلك ز وفقا لنمط  االهي 

ي عىل النشاط بالنسلة للمجموعة التجريبية ووفقا للطريقة التقليدية بالنسلة للمجموعة الضابطة  
التعلم المبتز

ي 
ز
ي وتل  اللدء بالعم  ف

ما تحويم سجالت تحضي  الدروس اليومية تم عرضها عىل نفس اللجنة التحكيم الت 
 . تامت بتحكيم ايتلار المهارات الحياتية

 اجراءآت البحث: 
ي كتاب رسىمي يشي  إىل تسهي  مهمة اللاحث  -1

بية والتعليم  وتمث  ذلك فز أيذ الموافقة من تل  وزارة الي 
ة.  ي المدارس المعنية

 إلجراء اللحث فز
ي تم فيها إجراء اللحث عليها.   -2

 تحديد المدارس والشعب الت 
ي عىل النشاط والطريقة  سجالت لتحضي  الدروس اليوميةإعداد  -3

للمادة التعليمية وفقا لنمط التعلم المبتز
ي التدريس

ز بها ومتابعة التنفيذ بشك  مستمر  التقليدية فز    . وتم تحكيمها وتزويد المعلمي 
( طاللا وطاللة من مجتمع اللحث 32تم إجراء ايتلار المهارات الحياتية عىل مجموعة من الطللة مكونة من ) -4

 لكن من يارج العينة؛ للتأكد من ثلاتم. 
تم إجراء ايتلار المهارات الحياتية عىل شعب العينة بعد االنتهاء من تدريس الوحدة؛ لقياس مدى اكتسابهم  -5

  ام اللاحث برصد عالمات الطللة وتسجيلها وتياسها  من يالل نماذج اإلجابة. ثم تللمهارات الحياتية  
تم إعداد نمط لتصحي  أوراق ايتلار المهارات الحياتية  وبالتاىلي فقد تم رصد النتائج وتحليلها ومعالجتها  -6

ي 
نامج اإلحصائ     والخروج بالنتائج ومناتشتها والتوصيات. spssإحصائيا باستخدام الير

ا  ت البحث: متغت 
ات المستقلة:   المتغت 

 التدريس باستخدام نمط التعلم من يالل النشاط  وبالطريقة التقليدية.  طريقة التدريس وله مستويان:  -1
(.  النوع االجتماعي وله مستويان:  -2  )ذكر  أنتى

ي ايتلار المهارات الحياتية. المتغت  التابع: 
 استجابة الطللة فز

 المعالجة اإلحصائية: 
لت استجاباتهم إىل درجات  استخدم       نة اللحث  وحوة بعد تطبيق أداة اللحث  جمعت استجابات أفراد عية

 Paired Samplesايتلار االتساق الدايىلي كرونلاخ ألفا والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وايتلار 
Statistics T-Test   كما تم استخدام ايتلارONE WAY ANOVA ي عىل النشاط إليجا

د أثر نمط التعلم المبتز
 (. α  ≤0.05عىل تنمية المهارات الحياتية وذلك عند مستوى الداللة )
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 :النتائج المتعلقة بالفرضية األوىل ومناقشتها

ي هذا اللحث إىل أنم: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )       
ز
ة اخأوىل ف ت الفرضية ي تنمية  α≤ 0.05نصة

ز
( ف

ي تعلم مادة العلوم لدى طللة الصف الثامن اخأساسي تعزى إىل طريقة التدريس ) التعلم 
ز
المهارات الحياتية ف

ي عىل النشاط  التقليدية (  ولإلجابة عن هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسطات الحسابية لعالمات 
المبتز

اليتلار و ة  كما تم حساب االنحرافات المعيارية لهذه العالمات عينة الدراسة وأدائهم بايتلار المهارات الحياتي
( لمتوسطات تحصي  Paired Samples Statistics T-Test) الفرضية تم استخدام ايتلار العينة المزدوجة

ز التجريبية والضابطة  والجدول ) ز نتائج االيتلار. 2أفراد عينة الدراسة للمجموعتي   ( يبي 
 (2رقم )الجدول 

 Paired Samples Statistics T-Testتحليل 
ي تنمية المهارات الحياتية 

 
 للمجموعتي   التجريبية والضابطةللفروق ف

 العدد النمط
 

 المتوسط
 الحسابي

t  
 المحسوبة

t  
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 / التجريبية المجموعة
 الضابطة المجموعة

 المجموعة
 53التجريبية

3.6465 

10.927 2.021 0.000 
 المجموعة
 52الضابطة

2.6884 

ي تنمية المهارات الحياتية ( إىل 2يشي  الجدول رتم )
ز التجريبية والضابطة لدى الفروق فز للة مادة طللمجموعتي 

ي لواء ذيلان
ي الصف الثامن اخأساسي فز

الة إحصائيا   العلوم فز
ة
ي وجود فروق د

إذ أظهرت نتائج التحلي  اإلحصائ 
(  وعىل مستوى داللة 2.021وهي أعىل من تيمتها الجدولية ) (10.927المحسوبة )( Tبلغت تيمة )فقد 

ي وجود ( 0.00إحصائية بلغت )
روق ف  وبالتاىلي فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقل  الفرضية اللديلة  وهذا يعتز

الة إحصائيا )
ة
ي α ≤0.05د

ي تنمية المهارات الحياتية لدى طللة الصف الثامن اخأساسي فز
ى إىل مادة العلوم تعز ( فز

ي عىل النشاط/ التقليدية( ولصال  المجموعة التجريبية. 
 طريقة التدريس )التعلم المبتز
ي 
ي لواءايتلار المهارات الحياتية لدى لبيان الفروق الوصفية فز

ي الصف الثامن اخأساسي فز
 طللة مادة العلوم فز

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتذيلان حسب المجموعة )التجريبية  الضابطة( تم استخراج 
( إىل نتائج 3الضابطة( ويشي  الجدول رتم ) االيتلار حسب المجموعة )التجريبية لفقرات المقياس المتعلقة ب

 االيتلار: 
 (3الجدول رقم )

 مرتبة تنازليا حسب التغت   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االختبار 
 التغير نسبة

 المئوية
 تجريبية ضابطة

 الرقم الحياتية المهارات إختبار
 المعياري االنحراف الحسابي سطالمتو المعياري االنحراف الحسابي سطالمتو

 1 القرار اتخاذ مهارة 0.948 3.651 0.663 2.419 30.19%
 2 الغذائية المهارات 0.731 4.116 0.546 2.814 29.25%
 3 المشكالت حل مهارة 1.187 3.140 0.728 2.395 26.22%
 4 الوقائية الصحية المهارات 0.743 3.860 0.787 3.000 25.73%
 5 البيئية المهارات 0.960 3.465 0.794 2.814 24.63%
 الحياتية المهارات الختبار الحسابي المتوسط 0.914 3.647 0.704 2.688 27.14%
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الصف الثامن لدى المهارات الحياتية ( أهمية متوسطة اليتلار 3يمهر الجدول رتم )
ز
طللة مادة العلوم ف

ز مع وجود فروق واضحة لصال  المجموعة التجريبية ي اخأردن لكال المجموعتي 
ز
ي لواء ذيلان ف

ز
وبنسلة   اخأساسي ف

ي العام اليتلار %27.14ايتالف بلغت ) لدى المجموعة المهارات الحياتية (  حيث بلغ المتوسط الحسائر
ي 3.647( بينما كانت لدى المجموعة التجريبية )2.688الضابطة )

ز
( وأشارت النتائج إىل أن أكير الفروق ف

ي المهارات الحياتية  
ز
ي الغذائية )%30.19اتخاذ القرار وبنسلة بلغت )كانت ف

ز
ي ح  %29.25(  بينما كانت ف

ز
(  وف

ي الصحية الوتائية )%26.22المشكالت )
ز
ي البيئية حيث بلغت نسلة %25.73(  تالها ف

ز
(  واتلها كانت ف

ز ) ز المجموعتي   لصال  المجموعة التجريبية. %24.63االيتالف بي 
ً
 ( ودائما

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األوىل:                         
ة تساعدهم عىل الت      كة تفاعلية ي المجموعة التجريبية يقومون بأعمال مشي 

ز
ا بينهم  وان واص  فيمإن الطللة ف

ز أنفسهم يتعرضون الستثارة التفكي  باستمرار أثناء التدريس  خأنم ال توجد مقيدات ياصة للتعليم أو  المتعلمي 
ي حياتهم 

ز
ي عىل النشاط جع  الطللة يقللون عىل الدراسة ويحاولون االستفادة منها ف

التفكي   وأن التعلم المبتز
ي اليومية  وبما أن الطالب هنا هو 

محور العملية التعليمية؛ لذا فهو يشارك بك  توة ودافعية ومعنوية مرتفعة فز
ي عىل النشاط ويستمتع بممارستها أو عند القيام بها  وهذا كان من 

ي يعتمد عليها التعلم المبتز
اخأنشطة الت 

ي أدت إىل تفوق المجموعة التجريبية عىل المجموعة الضابطة. 
 اخأسلاب الت 

دراسة   (Abo hajar, 2006مع نتائج العديد من الدراسات ومن بينها: دراسة أبو حجر )اتفقت هذه النتيجة 
(  ودراسة تاندوغان Kim, 2009(  دراسة كيم )Aljadi, 2012(  دراسة الجدي )Akholi, 2008الخوىلي )
ي تنمية (  Tandogan & Orhan, 2007وأروهان )

حيث أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية فز
ي عىل النشاط  التقليدية ( ولصال  المجموعة 

المهارات الحياتية تعزى إىل طريقة التدريس )التعلم المبتز
 التجريبية.     

ي التدريس فإن الفرصة كانت مهيأة أكيى للطالب للمشاركة ال
ي عىل النشاط فز

ي فمن يالل نمط التعلم المبتز
علية فز
ي مواتف تعليمية دفعتهم وحثتهم عىل المشاركة والنشاط 

الموتف التعليىمي حيث وجد الطالب انفسهم فز
 من مرة أي )التكرار( والتفكي   المناتشة  واللحث عن معلومات جديدة وتنميمها وتقويمها  

والتجربة خأكيى
وق أعضاء ى مهاراتهم الحياتية وبالتاىلي تفوأيضا نقلها إىل حياتهم الشخصية اليومية بحيث انعكست عىل مستو 

ي ايتلار المهارات 
ي حصلوا عليها فز

المجموعة التجريبية عىل أعضاء المجموعة الضابطة من يالل العالمات الت 
نامج.   الحياتية بعد تطبيق الير

ي عملية التعلم  فالطللة 
ز عىل النشاط فز

ّ
ي عىل النشاط يرك

حاولون التعلم يإن التدريس وفقا لنمط التعلم المبتز
واالكتشاف واللعب بأنفسهم  ويسلكون مسلك العلماء  ويطلقون ما يصلون إليم من نتائج تجارب أو نشاطات 
ي مواتف حياتية جديدة مما يساعدهم عىل اكتشاف المعرفة بشك  علىمي سليم  وهذا أيضا يساعدهم عىل 

فز
ى إىل تنمية المه

ة
( وهذا Akholi, 2008ارات الحياتية لديهم. الخوىلي )زيادة فهمهم وأدراكهم لما حولهم؛ مما أد

 ما حدث لطالب المجموعة التجريبية لدينا. 
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 

( لمعرفة إن كان هناك فروتات ذات داللة One way ANOVAواليتلار الفرضية تم استخدام ايتلار )     
ي تنمية المهارات الحياتية لدى طلل

ي مادة العلوم تعزى إىل النوع )ذكر/ إحصائية فز
ة الصف الثامن اخأساسي فز

(  عىل مستوى الداللة اإلحصائي ة ) ( إىل نتائج االيتلار  وذلك عىل النحو 4(  ويشي  الج دول رتم )α  ≤0.05أنتى
 :  -التاىلي
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (4الجدول )
One way ANOVA 

)  تنمية المهارات الحياتية تعزى للجنس ) ذكر، أننى

 مستوى
 الداللة

F 
 الجدولية

F 
 المحسوبة

 متوسط
 المربعات

 مجموع
 المربعات

 المتغير 

0.072 2.61 2.228 

1.293 5.171 
 بين

 المربعات
 النوع

 االجتماعي
0.580 

53.369 
 داخل

 المربعات

 المجموع 58.539

ي تنمية المهارات الحياتية تعزى للنوع االجتماغي 4يشي  الجدول )     
الة إحصائيا فز

ة
( إىل أنم ال توجد فروق د

(  حيث بلغت تيمة) (  وعىل مستوى 2.61( وهي أت  من تيمتها الجدولية )2.228( المحسوبة )f)ذكر/انتى
وبالتاىلي نقل  الفرضية العدمية ونرفض اللديلة ( 0.05( وهي أعىل من القيمة المحددة )0.072داللة إحصائية )

الة إحصائيا )
ة
ي α ≤0.05أي أنم ال توجد فروق د

ي تنمية المهارات الحياتية لدى طللة الصف الثامن اخأساسي فز
( فز

(.   مادة العلوم تعزى إىل النوع )ذكر   أنتى
ي 
ي  طللة مادة العلومايتلار المهارات الحياتية لدى لبيان الفروق الوصفية فز

ي الصف الثامن اخأساسي فز
 لواء فز

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ذيلان حسب النوع االجتماغي )ذكر  أنتى ( تم استخراج 
( ويشي  الجدول رتم )المقياس المتعلقة ب ( إىل 5ايتلار المهارات الحياتية حسب النوع االجتماغي )ذكر  أنتى
 نتائج االيتلار: 

 (5) الجدول رقم
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االختبار مرتبة تنازليا حسب درجة األهمية

 ذكر أنثى
 الحياتية المهارات إختبار

 
 سطالمتو

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 سطالمتو
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الرقم

 1 الغذائية 1.171 2.907 1.081 3.698
 2 الوقائية الصحية 1.211 3.093 1.180 3.581
 3 البيئية 1.200 3.186 1.202 3.279
 4 المشكالت حل 1.239 3.581 1.160 2.814
 5 القرار اتخاذ 1.080 3.023 1.134 3.000
 الحياتية المهارات الختبار الحسابي المتوسط 1.180 3.158 1.151 3.274

ي الصف الثامن ( أهمية متوسطة اليتلار المهارات الحياتية لدى 5يمهر الجدول رتم )     
طللة مادة العلوم فز

ي اخأردن 
ي لواء ذيلان فز

ي النوع االجتماغي اخأساسي فز ي العامبالنسلة لمستوئي اليتلار    حيث بلغ المتوسط الحسائر
( حيث أشارت النتائج أن أكير الفروق 3.274إلناث )( بينما كانت لدى ا3.158المهارات الحياتية لدى الذكور )

مهارات الغذائية والصحة الوتائية وأتلها للبيئة  بينما كانت مهارات ح  المشكالت واتخاذ القرار لصال  الذكر  ل
ي المجتمعات العربية والقروية 

ويعتقد اللاحث أن تلك النتائج تعير وبشك  واض  عن طبيعة الذكر واخأنتى فز
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279 
ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تلك بشك  ي
ز
اص فالذكر هو اخأتدر عادة عىل ح  المشكالت واتخاذ القرارات باعتلاره صاحب السلطة والقوة ف

 المجتمعات بينما اخأنتى تهتم أكيى بمسائ  التغذية والصحة الوتائية. 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 

ي 
ز
ز من يالل النتائج أن الذكور يتفوتون عىل اإلناث ف ي ح  المشكالت واتخاذ القرار وأن اإلناث يتفوتتبي ة

ن مهارئ 
ي المهارة 

ز
ي الغذائية والصحية الوتائية  باإلضافة إىل أنم تساوى ك  من الذكور واإلناث ف

ي مهارئ 
ز
عىل الذكور ف

ي المجتمعات 
ز
البيئية ويمكن أن نعزي السبب إىل أن تلك النتائج تعير وبشك  واض  عن طبيعة الذكر واخأنتى ف

ربية والقروية بشك  ياص فالذكر هو اخأتدر عادة عىل ح  المشكالت واتخاذ القرارات باعتلاره صاحب الع
ي تلك المجتمعات بينما اخأنتى تهتم أكيى بمسائ  التغذية والصحة الوتائية. اتفقت نتيجة هذه 

ز
السلطة والقوة ف

  . (Akholi, 2008)( والخوىلي Abo hajar, 2006الدراسة مع نتيجة دراسة ك  من أبو حجر )
 : التوصيات

ي عىل      
ي استخدام نماذج التدريس الحديثة  وياصة نمط التعلم المبتز

ز
ورة التنوي    ع ف أوصت الدراسة برصز

م من حيث القدرة 
ة
النشاط لتدريس مواد العلوم  ال سيما أنم من يالل نتائج هذا اللحث ظهر أثره الكبي  والمتقد

مات العلوم عىل نماذج التدريس الحديثة  مث   عىل تنمية المهارات الحياتية لدى
ّ
الطللة  وتدريب معلىمي ومعل

ي عىل النشاط  من يالل عقد دورات تدريبية متخصصة  وإجراء أبحاث مشابهة لهذا اللحث 
نمط التعلم المبتز

ي  الحياتية لتنمية المهارات برامج تتناول المراح  التعليمية ومواد العلوم  وتصميم
 طالب ال حاجات ضوء فز

ورة االهتمام بالمهارات والمفاهيم والمعلومات السابقة لدى  ومتطللاتم  وتحديات المجتمع وواتع العرص  وضز
 الطللة وإعطائهم الفرصة للتعبي  عن أفكارهم وإبداعاتهم ومهاراتهم وتنميتها والتحدث عنها. 

 المراجع العربية: 
دار أسامة للنرسر طرق التدريس ووسائله وتقنياته: وسائل التعلم والتعليم.  (.  2005إبراهيم  فراس. )

 والتوزي    ع  عمان  اخأردن. 
ي العلوم للمرحلة  (.  2006أبو حجر  فايز. ) 

 
ي النشاط المدرسي لتنمية المهارات الحياتية ف

 
ح ف برنامج مقتر

 . ي فلسطي  
 
 ص. رسالة دكتوراة غي  منشورة  جامعة اخأتاألساسية العليا ف

ي تدريس العلوم عىل تنمية (.  2012الجدي  مروة عدنان. ) 
 
اتيجيات التعلم النشط ف أثر توظيف بعض استر

ي محافظة غزة
 
 . رسالة ماجستي  غي  منشورة  جامعة اخأزهر  غزة. المهارات الحياتية لدى طلبة الصف الرابع ف

ي (. أثر طريقة سويمان ا 2006يطايلة  علدهللا وعبيدات  فاض . ) 
ي والمؤج  فز

ي التحصي  اآلئز
الستقصائية فز

 . بويةمادة العلوم لطللة الصف السابع اخأساسي -181(  ص ص 1) 33  الجامعة اخأردنية  دراسات العلوم التر
   عمان. 197

(. المهارات الحياتية خأطفال المؤسسات اإليوائية وأثرها عىل السلوك  2010يلف  أم  وتوفيق  أسماء. ) 
ي لديه

بيةم. التوافف  ي التر
 
 (. 32-1ص ص )   )1( 10  مجلة البحث العلمي ف

ي تنمية بعض المهارات الحياتية لتالميذ المرحلة  1999يلي   محمد واللاز  يالد. ) 
(. دور مناهج العلوم فز

ين: رؤية مستقبلية، الجمعية المضية االبتدائية.  المؤتمر العلمي الثالث لمناهج العلوم للقرن الواحد والعشر
بية العلمية، مركز تطوير تدريس العلوم،ل ز شمس  المجلد اخأول   لتر  يوليو  مرص.  28 -25جامعة عي 

ي تدريس العلوم عىل التحصيل وتنمية المهارات (.  2006الخوىلي  محمد. ) 
 
أثر استخدام األنشطة البحثية ف
ي 
 منشورة  مرص. . رسالة ماجستي  غي  الحياتية لدى تالميذ الصفي   الخامس والسادس االبتدان 

ي مقي   لتكوين الطالب المعلم شعلة الدراسات االجتماعية لتنمية  2008زارع  أحمد. )  ة برنامج تدريتر
(. فاعلية

بوية للعولمة.  بوية للدراسات االجتماعيبعض المهارات الحياتية والوغي بالتحديات الي     ةمجلة الجمعية التر
   مرص. 256-207(    ص ص 1)18



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                           (   -  291 264 ) ص:  رابع عشر لالبحث ا –الثان

 

280 
ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وق للنرسر والتوزي    ع  عمان. 2. طأساليب تدريس العلوم(. 2005زيتون  عايش. )    دار الرسر
ي البيئة المدرسية(.  2004السبوك  يالد. ) 

 
  دار المنارسر للنرسر 1. طالصحة والسالمة ف

 والتوزي    ع عمان:اخأردن. 
ي مقرر التكنولوجيا (.  2007سعد الدين  هدى. ) 

 
للصف العاشر ومدى المهارات الحياتية المتضمنة ف

 . رسالة ماجستي  غي  منشورة  الجامعة اإلسالمية  غزة. اكتساب الطلبة لها
وق  عمان. أساليب تدريس الدراسات االجتماعية(.  1989السكران  محمد. )   . دار الرسر
بية والتعليم الفعال(.  2005الشاطر  جمال. )   دن. . دار أسامة للنرسر والتوزي    ع  عمان  اخأر أساسيات التر

ي 
يفز . )  الرسر ي

 
بوية العلوم مصطلحات معجم (.  2000شوف  الرياض.  . مكتلة العبيكان التر

ي  الهام وعلدالرازق  مدحت. )     القاهرة. 1ط . السن لكبار واللياقة الصحة (.  2007شلتر
( . اتيجيات التدريس بي   النظرية والتطبيق(. 2010الصمادي  محارب عىلي   دار تندي  للنرسر 1. طاستر
 والتوزي    ع  عمان  اخأردن. 

اتيجيات التدريس المبنية عىل اقتصاد المعرفة(. 2011طقاطقة  يالد. ) ان.  استر بوي  عمة  . المنتدى الي 
ي تنمية قدرات التفكت  االبتكاري لدى عينة من (. 2008عزوز  هنيده. )

 
فاعلّية بعض األنشطة العلمية ف

ي مدينة مكة المكرمة
 
 اجستي  غي  منشورة  جامعة أم القرى  مكة المكرمة. . رسالة مأطفال الروضة ف
ي مرحلة ما بعد محو اخأمية.  2004علد الكريم  ن . ) 

ز الكلار فز  العلوم(. المهارات الحياتية الالزمة للدارسي 
بوية    مرص. 403-359(  ص ص 2) 12  التر

بيئية لدى بعض فئات المجتمع (. الوغي بالمخاطر ال 2002علد المسي   علد المسي  وعلد العال  محسن. ) 
بية العلميةوتالميذ المرحلة اإلعدادية ومدى تناول كتب العلوم لتلك المخاطر.  -1(  ص ص 3)5  مجلة التر

47 . 
 ( . ز ي الدراسات االجتماعية لتنمية  2007عطية  عىلي حسي 

ة وحدة دراسية تائمة عىل النشاط فز (. فاعلية
بوية للدراسات االجتماعيةاالبتدائية.  المهارات الحياتية لدى تالميذ المرحلة (  ص 1)13   مجلة الجمعية التر

   مرص.       98-48ص 
ق  القاهرة.   1ط . الحياتية المهارات (.  2001عمران  تغريد وآيرون. )   مكتلة زهراء الرسر

بية والعلوم اإلنسانية(. 2000عودة  أحمد والخليىلي  يلي . ) ي التر
 
اخأم   اربد     دار 2. طاإلحصاء للباحث ف

 اخأردن. 
 ( . بوي "أنماط تعليمية معارصة "(.  1994فرحان  بلقيس والحيلة  مرغي   دار الفرتان 1. طتعليم المنهاج التر

 للنرسر والتوزي    ع  عمان. 
 ( . ي
 . مكتلة النهضة المرصية  مرص. نظريات التعلم المعارصة(.  1996فطيم  لطفز

ة (.  2007تزام   سونيا. )  ي  المنهاج مرسحة مدي  ماستخدا فاعلية
 عىل الدراسات االجتماعية مادة تدريس فز

ي  دراسات . تحصيلهم عىل وأثره االبتدائية المرحلة تالميذ لدى الحياتية تراالمها بعض تنمية
 
 وطرق المناهج ف

 مرص.   82-46ص ص ( 1)21   عددالتدريس
ز اخأول  2005اللولو  فتحية. )  ي محتوى منهاج العلوم الفلسطينية للصفي 

(. المهارات الحياتية المتضمنة فز
 . ي
ي بي   تحديات الواقع وطموحات المستقبلوالثائز

: الطفل الفلسطين  ي
بوي الثان  الجامعة   المؤتمر التر
بية  غزة.   اإلسالمية  كلية الي 

ي إطار (. نمط مقي   لتض 2002مازن  حسام. ) 
ي منمومة المنهج التعليىمي فز

ز بعض المهارات الحياتية فز مي 
ي ضوء مفهوم األداءمفاهيم الجودة الشاملة. رؤية مستقللية  

 
: مناهج التعليم ف   المؤتمر العلمي الرابع عشر

   مرص. 72-24  ص ص 1مجلد 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                           (   -  291 264 ) ص:  رابع عشر لالبحث ا –الثان

 

281 
ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 للمرحلة والبيئة ةالصح علوم بكتب المتضمنة والبيئية الصحية المخاطر (.  2010المدهون  غازي. ) 
 اإلسالمية.  الجامعة :منشورة  غزة غي   ماجستي   . رسالةبها العاشر  الصف طلبة وعي  ومدى العليا األساسية

ان. طرائق التدريس العامة(. 2002مرغي  توفيق والحيلة  محمد. ) ة للنرسر والتوزي    ع  عمة  . دار المسي 
ي تدريس الدراسات االجتماعية  2002مسعود  رضا هندي. ) 

ز
ي ف
اتيجية التعلم التعاوئز ة استخدام اسي  (. فاعلية

مجلة عىل تنمية المهارات الحياتية والتحصي  واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ الصف اخأول اإلعدادي. 
ي المناهج وطرق التدريس

 
رصية للمناهج وطرق التدريس    الجمعية الم78-44(  ص ص 1)80  الدراسات ف

ز شمس  القاهرة.   جامعة عي 
مهارات التفكير اكتساب ي ـأثر برنامج تدريسي قائم على األنشطة في العلوم ف(. 2005محمد. )  نوافلة

  عمان  جامعة عمان  راه غير منشورةكتورسالة د . لاـاض األطفـالعلمية لدى ريل العلمي والمفاهيم والميو
 اخأردن.

بية والتعليم. ) بية والتعليم. (. 2013وزارة الي    أخبار وزارة التر
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ( الملحق )أ 
ي مادة العلوماختبار 

 
 المهارات الحياتية للصف الثامن ف

 
 

 اسم الطالب:                                                                        اسم المدرسة: 
 :  الصف:                                                                             النوع االجتماعي

 دقيقة                         التاريــــخ:       45زمن االختبار:                  الشعبة:       
 تعليمات االختبار

ي الطلبة: 
 
 أبنان

بوي فقط وليس له عالقة بتحصيل الطالب. -  هذا االختبار وضع ألغراض االبحث التر
ي مادة العلوم. يهدف هذا االختبار إىل قياس بعض المهارات الحياتية لطلبة الصف الثامن األ -

 
 ساسي ف

 ( فقرة من نوع االختيار من متعدد، واحدة منها صحيحة. 25يتكّون هذا االختبار من )-
 اقرأ كل فقرة بدقة قبل اإلجابة عنها، واسأل عن أي مفهوم تشعر انه غت  واضح بالنسبة لك. -
ي تعتقد انها اسفل رم)√( انقل رمز االجابة الصحيحة إىل نمط اإلجابة المرفق، بوضع إشارة -

ز العبارة النر
 صحيحة. 

ي تليها وال تتوقف عندها. -
 إذا لم تستطع اإلجابة عن فقرة من فقرات االختبار انتقل إىل الفقرة النر
 مثال : أقوم بتنظيف الفواكه والخضار بعد إحضارها من السوق ب: 

 مسحها باليد  -مسحها بقطعة قماش                            ب -أ
 تعريضها للشمس -ا جيدا بالماء النظيف                     د غسله -ج
: وضع إشارة   ي نمط اإلجابة المرفق)√( طريقة اإلجابة الصحيحة هي

 
 أسفل الرمز )ج( ف

 شاكرا لك حسن تعاونك
ابعه  الباحث :الدكتور ابراهيم مصّبح الض 

ي يوم ماطر والحظت دوائر تتكو  -1
 
ك يوجه نحو أنها: إذا كنت جالسا أمام بركة ماء ف كة فإن تفكت  ي التر

 
 ن ف

كة                                      ب -أ  احتمال لوجود بركانا يغىلي تحت الماء -مجموعة من اخأسماك تقفز بالير
 أن هناك كائن جي غريب ينتجها -أنها موجات ناتجة عن حلات المطر المتساتط                       د -ج
 واحدة من اآلتية ليست من إجراءات حفظ الحليب:    -2
ة                   ب  –أ   التجميد –التجفيف                                 د  –الغىلي                ج  –البسي 
 أفضل مكان لوضع كاشف الدخان هو عىل:   -3
ز الغرف –سقف الحمام                د –جدار الغرفة        ج –سقف المطبخ               ب  –أ  ع بي 

ة
 الموز

 برأيك، إذا أصيب زميلك بكش بمرفق يده، فإن أول ما سيقوم به الطبيب المسعف:  -4
ة عليها        -أ  تحسسها بيده ثم يضع الجبي 
ة عىل كام  يده من الرسغ وحت  الكتف           -ب  يضع الجبي 
ة عىل ضوئها      ( ث Xيطلب تصويرها بأشعة )  -ج  م وضع الجبي 
ها -د ا فوتوغرافية بغرفة مملمة ثم يجيرة  يطلب تصويرها بكامي 
 ينتج مرض هشاشة العظام عند اإلكثار من تناول:  -5
وتينات               ب-أ  وبات الغازية -اخأللان              د  -الفيتامينات         ج -الير  المرسر
 باستخدام:  أحرص عىل تنظيف أذناي -6
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تلم الرصاص –عود ثقاب         د  -مقص اخأظافر     ج -مندي  نميف            ب -أ
بت السواحل   -7 ة األخبار وسمعت أن موجات تسونامي رص  إذا كنت جالسا مع أشتك تتابعون نشر

          : ، فإنك تجيب بما يىلي  األندونيسية وسألك والدك عن سبب تكون موجات التسونامي
اعات  ب -أ ز ة المحيطية بفع  اخأمواج الزلزالية -االنفجارات الناتجة عن الحروب واليز از القرسر ز  اهي 
           حركة اخأحياء المائية -حركة البواير والسفن                        د -ج
 لتسهيل عملية الهضم:  -8
ة                        ب -أ ةأتناول القط -أبلع الطعام ملارسر  ع الكبي 
  أبلع الطعام مع الماء -أمضغ الطعام جيدا                        د  -ج
ي الحد من مشكلة تلوث الهواء:  -9

 
 للمساهمة ف

ي بيئتنا -حرق النفايات                                             ب  -أ 
ز
 االهتمام بزراعة اخأشجار ف

االعتماد بشك  أكير عىل حرق الوتود اخأحفوري لإلنتاج  -السكنية     د بناء المصانع بالقرب من التجمعات  -ج
 الطاتة 

10-  : ي
 إحدى اآلتية ليست من مصادر التلوث المان 

ية                                 ب-أ   مياه الرصف الصخي  -المبيدات الحرسر
  الرغي الجائر –السوائ  المترسبة من البواير والسفن        د  -ج 
11-  : ي تصيب الجهاز الهضمي

 من المشكالت الصحية النر
 التهاب السحايا  –الس             د   -الصداع                ج -ترحة المعدة        ب   -أ

 الربو من المشكالت الصحية للجهاز:  -12
 البوىلي  -الهضىمي                  د  -الدوري                ج -التنفسي                 ب -أ 

 واحدة من الممارسات اآلتية ال يتم دخول التلوث إىل الجسم من خاللها:  -13
ز   –المالمس                   د   -اخأك                ج  -التنفس                      ب -أ   النمر بتمعن وتركي 

 يمكن التخلص من فقر الدم من خالل تناول األغذية الغنية بعنض:   -14
 داليو  -الكالسيوم             د -الحديد            ج -البوتاسيوم              ب-أ

لك، محاولة إلصالحها، تقوم ب:  -15 ي مت  
 
 اذا توقفت الساعة ذات البندول ف

ي القمامة              ج -التأكد من سالمة اللطارية          ب -أ
 إعطاءها لصديقك -بيعها            د -رميها فز

16-  : ي نتناولها للتخفيف من أثر الرشح والزكام هي
 المادة الغذائية النر

  الموز -الليمون                   د –العنب                       ج –و                  بالمانج –أ
ي الغد اختبار عزف عىل ألة العود ، وأثناء التدرب لم تحصل عىل صوت مناسب لها، فإن أول  -17

 
ي  ف

ّ
ستؤد

 إجراء تقوم به هو: 
ة               ب -أ  وتار أو العكس والتجربةشد اخأ -الحصول عىل آلة أيرى ملارسر
ة            د -ج ي ك  اخأحوال -االستعانة بشخص مختص ملارسر

 إكمال التدريب عىل العزف فز
18-  : ة بما يىلي

يد الغرفة فإنك تقوم مباشر  إذا كان لديك مروحة، وشعرت أنها غت  كافية لتتر
ي الق -استلدالها بمروحة ذات تردد أكير              ب -أ

 مامةإلقائها فز
 أتل  من عدد الفراشات بإزالة جزءا منها -تفكيكها إىل أجزاء بحثا عن يل               د -ج
 للوقاية من هشاشة العظام، أحرص عىل تناول:  -19
وبات الغازية      د–اخأللان            ج -الفواكم            ب –أ   السكريات -المرسر
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ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الخفيف بلعبة )الحبلة ( ولكنها تواجه مشكلة أن الحبل يرتطم  سعاد تحاول اللعب بالقفز عن الحبل -20
 :  باألرض بشكل دائم ويصعب عليها نقله، فإنك تساعدها بما يىلي

 إرشادها بالقفز بشك  أكير  -تقصي  الحل          د -تغيي  الحل            ج -زيادة طول الحل        ب -أ
:   واحدة من اآلتية ليست من اآلثار البي -21 فها موجات التسونامي

ّ
ي تخل

 ئية النر
ها    د -انتشار اخأمراض الوبائية    ج -اتتالع اخأشجار   ب -أ  االحتلاس الحراري -إغراق المدن الساحلية وتدمي 

وات المقوية للبض:  -22  من الخض 
 النعناع –الثوم              د  –الخيار              ج  –الجزر            ب  -أ

طلب منك والدك ضبط المذياع ) الراديو ( الجديد عىل قناة معينة، ولم تستطيع الحصول عىل الموجة  -23
      : ة بما يىلي

 بشكل دقيق، عندها تقوم مباشر
اه غي  سليم وعليم إرجاعم      -أ

 التأكيد لوالدي أن المذياع الذي اشي 
 إكمال اللحث بطريقة عشوائية -ب
ي إىل أتص طول -يرى وجدتها بسهولة    دإتناع والدي بقناة أ -ج

ي االستقلال المعدئز
 سحب هوائ 

24-  :  يعتتر مخلل الليمون مادة غذائية مشهية ومصدرا جيدا لفيتامي  
 (D)   –(          د  C)   –(          ج  B)   –(         ب  A)    –أ 

أثناء وجودك بالقرب من غرفة التصوير اإلشعاعي حاولت امرأة حامل الدخول إىل الغرفة لالطمئنان عىل  -25
شدها:        ، فإنك ستر  صحة ابنها الذي أسعف إىل المستشف 

ورة عدم الديول لخطورة الوضع -بالديول لالطمئنان عىل ابنها                ب -أ  ضز
  ال أتدي  فيما ستقوم بم هذه المرأة -د                   بالديول لوتت تصي  جدا  -ج

 انتهت األسئلة
 ( الملحق ) ج

ازات والموجات ( من كتاب العلوم للصف الثامن األساسي  سجالت تحضت  الدروس اليومية لوحدة ) االهتر 
ي عىل النشاط

 وفقا لنمط التعلم المبن 
ابعة  من إعداد الباحث:  الدكتور إبراهيم الض 

ي 
ي المعلمةأخ 

 :  المعلم / أخنر
م لك خطة 

ّ
ي عىل النشاط وتدريب الطلبة عليه، نقد

بعد اطالعك عىل الدليل المعد لتنفيذ التعلم المبن 
ي عىل 

مفصلة لكل درس من دروس الوحدة المستهدفة ألغراض هذا البحث حسب نمط التعلم المبن 
 :  النشاط، لذا أرجوا منك ما يىلي

 لتحقيق الغاية المرجّوة. التقيد بعنارص هذه الخطة -1
ي تطوير العمل الذي نقوم به. -2

 
 طرح أي مالحظة تجدها مهمة وتسهم ف

 تسجيل أي مالحظة يبديها الطلبة؛ وذلك لمناقشتها والبحث عن حل لها. -3
نامج بأهمية اتباع التعليمات والتوجيهات. -4  التأكيد عىل الطلبة قبل البدء بالتر
ا النمط التدريسي جاء فقط ألغراض الدراسة والبحث العمي وهم ليسوا التأكيد للطبة أن اختيار هذ-5

 مقيدون به بعد ذلك. 
ي كل حصة المعلومات التالية: اسم الدرس، الزمن، النتاجات، الطريقة واإلجراءات، -6

 
ن عىل السّبورة وف دوّ

 . وأي تعليمات أخرى
ازية.   * الدرس األول: الحركة االهتر 

 دتيقة.  45** الزمن: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تعليمات: يؤكد المعلم أن عىل الطللة اتلاع التعليمات للقيام باخأنشطة. ال
ي عىل النشاط. 

 * الطريقة : نمط التعلم المبتز
 * النتاجات التعليمية :. 

 يتوتع من الطالب بعد نهاية هذا الدرس وتنفيذ أنشطتم أن يكون تادرا عىل أن:    
ازية.  . 1 ز  يوض  المقصود بالحركة االهي 
ازية. يعظي ى. 2 ز  أمثلة عىل الحركة االهي 
دد.  . 3 ازة الكاملة  والي  ز ز المقصود بك  من: االهي   يبي 
ازة كاملة (.     . 4 ز  يقيس عمليا الزمن الدوري ) الالزم إلكمال اهي 
دد والزمن الدوري.  . 5 ز الي   يفرس عمليا العالتة بي 
دد والزمن الدوري.        . 6 ز الي               يح  مسائ  عددية عىل العالتة بي 

اتيجيات التدريس :.   * اسي 
ي عىل النشاط (

 مالحمة :)سيتم تقديم هذا الدرس باستخدام التعلم المبتز
ي تخص الموضوع ولمدة 

 5* الخطوة اخأوىل: تمهيد المعلم للدرس وطر  بعض التساؤالت واإلشكاليات الت 
 دتائق.  

 باإلجابة عن اخأسئلة (* مالحمة ) الطالب مستمعون جيدون للمعلم ويفكرون 
( طالب  6 – 5* الخطوة الثانية: تقسيم الطالب إىل مجموعات غي  متجانسة  بحيث تحوي ك  مجموعة من )

ز أفراد المجموعة.   وتقسيم اخأدوار بي 
* الخطوة الثالثة: تهيئة الطالب للقيام باخأنشطة والزمن الالزم إلجراء ك  نشاط والخروج بالنتائج  وعرض بعض 

ازية مث  ) حركة رتاص الساعة بالنسلة لموضع تعليقم  العصفور الص ز ور التمهيدية خأجسام تتحرك حركات اهي 
ق بنابض تعليقا حرا (.  

ّ
ان وحركة جناحيم عندما يمتص رحيق اخأزهار  الجسم المعل

ة
 الطن

 ( دتائق (.  5* مالحمة ) الزمن المحدد للخطوة الثانية والثالثة ) 
(  3-4( كرة مربوطة بخيط  والنشاط )2-4توجيم مجموعات الطالب للقيام بالنشاط )الشك   * الخطوة الرابعة: 

ي النشاط. 
ي كتاب الطالب بعد توزي    ع أدوات النشاط عىل المجموعات كما هي مذكورة فز

 كتلة مثبتة بنابض  فز
امهم بخطوات النشاط كما هو مح ز اد دد  وتفاع  أفر * الخطوة الخامسة: متابعة المعلم لمجموعات الطللة اللي 

ي حال وجد المعلم بعض التوجهات 
هم إىل الصواب فز المجموعة الواحدة مع بعضهم اللعض وتوجيم تفكي 

ي طريقة التفكي  وأداء النشاط. 
 الخاطئة فز

 * الخطوة السادسة: التوص  للنتائج من يالل مقرري المجموعات وعرضها ومناتشتها. 
 ( دتيقة.  17 -15عة والخامسة والسادسة )* مالحمة: الزمن المحدد للخطوة الراب

ازة 138* الخطوة السابعة: توجيم المعلم لمجموعات الطللة للقيام بالنشاط )صفحة  ز ( وتياس زمن االهي 
ي 
الكاملة للبندول البسيط والنابض  هذا بعد توزي    ع اخأدوات عىل مجموعات الطللة  ويقوم المعلم بما تام بم فز

 لنشاط. الخطوة الخامسة عىل هذا ا
ازة الكاملة  وعرض النتائج  ز *الخطوة الثامنة: الخروج بنتائج إجراء النشاط وهو تياس الزمن الدوري لالهي 

 ومناتشتها وطر  أمثلة حسابية عىل السبورة عن الموضوع. 
 ( دتائق.  10* مالحمة : الزمن المحدد للخطوة السابعة والثامنة )  

 وتردده.  * ح  مسألة لقياس الزمن الدوري لبندول
 القلم والورتة.  - سلم تقدير       * أدوات التقويم: 

ات المدرسية.  ز  * مصادر التعلم: الكتاب المدرسي  المختير المدرسي  التجهي 
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

* مالحمات : القيام بأنشطة تعزيزية  والتأكد من تحقيق اخأهداف وصحة النتائج  ويقوم المعلم بتوجيم 
ة. الطالب للقيام باخأنشطة أكيى من مرة 

ة
 ة لتحقيق نتائج أكيى دت

: الموجات.  ي
 
 * الدرس الثان

ي عىل النشاط. 
 * الطريقة : نمط التعلم المبتز

 دتيقة.  45* الزمن: 
 *التعليمات: يؤكد المعلم أن عىل الطللة اتلاع التعليمات للقيام باخأنشطة. 

 * النتاجات التعليمية : 
 يتوتع من الطالب بعد نهاية الدرس وتنفيذ أنشطتم أن يكون تادرا عىل ان:.  
 يوض  المقصود بالموجة.  . 1
2 .  . ي  ماهية االنتشار الموجر

ز  يبي 
 يذكر أنواع الموجات.  . 3
ز أسس تصنيفها.  . 4  يبي 
 يطر  أمثلة عىل ك  منها.  . 5

اتيجيات التدريس :.   * اسي 
ي عىل النشاط (. * مالحمة )سيتم تقديم هذا 

 الدرس باستخدام التعلم المبتز
ي تخص الموضوع ولمدة ) 

(  5* الخطوة اخأوىل: تمهيد المعلم للدرس وطر  بعض التساؤالت واإلشكاليات الت 
 دتائق.  

 * مالحمة ) الطالب مستمعون جيدون للمعلم ويفكرون باإلجابة عن اخأسئلة (
( طالب  6 –5عات غي  متجانسة  بحيث تحوي ك  مجموعة من )* الخطوة الثانية: تقسيم الطالب إىل مجمو 

ز أفراد المجموعة.   وتقسيم اخأدوار بي 
* الخطوة الثالثة: تهيئة الطالب للقيام باخأنشطة والزمن الالزم إلجراء ك  نشاط والخروج بالنتائج  وعرض بعض 

ازية والموجات. مث  ز ي بركة ماء نتيجة سق الصور التمهيدية خأوضاع تمهر فيها الحركة االهي 
وط موجات تمهر فز

 حجر   نابض تتض  عليم التضاغطات والتخلخالت. 
 ( دتائق.  5* مالحمة : الزمن المحدد للخطوة الثانية والثالثة ) 

ن الموجات  والنشاط )5-4* الخطوة الرابعة: توجيم مجموعات الطالب للقيام بالنشاط بالشك  ) ( 4-9( تكوة
ي نا
ي انتشار الموجات فز

ي كتاب الطالب بعد توزي    ع أدوات النشاط عىل المجموعات كما هي مذكورة فز
بض  فز

 النشاط. 
امهم بخطوات النشاط كما هو محدد  وتفاع  أفراد  ز * الخطوة الخامسة: متابعة المعلم لمجموعات الطللة اللي 

ي حال وجد المعلم ب
هم إىل الصواب فز  عض التوجهاتالمجموعة الواحدة مع بعضهم اللعض وتوجيم تفكي 

ي طريقة التفكي  وأداء النشاط. 
 الخاطئة فز

* الخطوة السادسة: التوص  للنتائج من يالل مقرري المجموعات وعرضها ومناتشتها  وتعريف الموجة 
 والموجات الطولية والمستعرضة وماهية انتشار الموجات. 

 يقة. ( دت 20* مالحمة: الزمن المحدد للخطوة الرابعة  الخامسة  والسادسة )
ب( لمالحمة توليد  6-4أ و  6-4* الخطوة السابعة: توجيم المعلم لمجموعات الطللة للقيام بالنشاط )
 الموجات عىل سط  الماء. بعد توزي    ع اخأدوات عىل مجموعات الطللة. 

ازة الكاملة  وعرض النتائج ز  *الخطوة الثامنة: الخروج بنتائج إجراء النشاط وهو تياس الزمن الدوري لالهي 
 ومناتشتها وطر  أمثلة عىل السبورة عن الموضوع. 
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ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( دتائق. 10* مالحمة: الزمن المحدد للخطوة السابعة والثامنة ) 
 * أدوات التقويم: 

 . سلم تقدير. 2.القلم والورتة.  1
ات المدرسية.  ز  *مصادر التعلم: الكتاب المدرسي  أدوات من المختير المدرسي  التجهي 

تعزيزية  والتأكد من تحقيق اخأهداف وصحة النتائج  ويقوم المعلم بتوجيم الطالب  * مالحمات: القيام بأنشطة
ة. 
ة
ة  لتحقيق نتائج أكيى دت  للقيام باخأنشطة أكيى من مرة

 *الدرس الثالث: خصائص الموجات. 
ي عىل النشاط. 

 *الطريقة: نمط التعلم المبتز
 دتيقة.  45* الزمن: 

 اتلاع التعليمات والتوجيهات للقيام باخأنشطة.  *التعليمات: يؤكد المعلم أن عىل الطللة
 * النتاجات التعليمية : 

 يتوتع من الطالب بعد نهاية الدرس وتنفيذ أنشطتم أن يكون تادرا عىل ان:  
ي .  . 1  المقصود بك  من: اتساع الموجة  تمة الموجة  تاع الموجة  التضاغط  التخلخ   والطول الموجر

ز  يبي ة
ز  . 2  طول الموجة وترددها.  يفرس العالتة بي 
ي  ورسعة انتشار الموجات.  . 3  يحسب ك  من: الطول الموجر

اتيجيات التدريس:   -* إسي 
ي عىل النشاط (

 * مالحمة ) سيتم تقديم هذا الدرس باستخدام التعلم المبتز
ي تخص الموضوع ولمدة ) 

(  5* الخطوة اخأوىل: تمهيد المعلم للدرس وطر  بعض التساؤالت واإلشكاليات الت 
 دتائق.  

 * مالحمة )الطالب مستمعون جيدون للمعلم ويفكرون باإلجابة عن اخأسئلة (. 
( طالب  6 – 5* الخطوة الثانية: تقسيم الطالب إىل مجموعات غي  متجانسة  بحيث تحوي ك  مجموعة من )

ز أفراد المجموعة.   وتقسيم اخأدوار بي 
* الخطوة الثالثة: تهيئة الطالب للقيام باخأنشطة والزمن الالزم إلجراء ك  نشاط والخروج بالنتائج  وعرض بعض 
ي حل   نابض 

ي تمهر فز
الصور التمهيدية خأوضاع تمهر فيها يصائص الموجات. مث  يصائص الموجات الت 

. تتض  عليم التضاغط  ات والتخلخالت  صورة لموجات التسونامي
 ( دتائق.  5* مالحمة : الزمن المحدد للخطوة الثانية والثالثة ) 

ي الشك  )
( الموجة 10-4و  9-4و  8-4* الخطوة الرابعة: توجيم مجموعات الطللة للقيام بالنشاط فز

ي نابض  والشك  )
ي نابض  واستذكار ن13-4المستعرضة فز

ي  12-4و  11-4تائج النشاط )( الموجة الطولية فز
(  فز

ي النشاط. 
 كتاب الطالب بعد توزي    ع أدوات النشاط عىل المجموعات كما هي مذكورة فز

امهم بخطوات النشاط كما هو محدد  وتفاع  أفراد  ز * الخطوة الخامسة: متابعة المعلم لمجموعات الطللة اللي 
هم إىل الص ي حال وجد المعلم بعض التوجهات المجموعة الواحدة مع بعضهم اللعض وتوجيم تفكي 

واب فز
ي طريقة التفكي  وأداء النشاط. 

 الخاطئة فز
* الخطوة السادسة: التوص  للنتائج من يالل مقرري المجموعات وعرضها ومناتشتها  وتعريف اتساع 
 الموجة  تمة الموجة  تاع الموجة  طول الموجات الطولية والمستعرضة  والتضاغطات والتخلخالت. 

 ( دتيقة.  20-15ة: الزمن المحدد للخطوة الرابعة  الخامسة  والسادسة )* مالحم
ز طول 2 1* الخطوة السابعة: توجيم المعلم لمجموعات الطللة للقيام بح  المثال ) ( لمالحمة العالتة بي 

 الموجات وترددها. 
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ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

دد ورسعة*الخطوة الثامنة: الخروج بنتائج اجراء النشاط وهو الحصول عىل عالتة تشم  الطول  ي والي   الموجر
 انتشار الموجات   وعرض النتائج ومناتشتها وطر  أمثلة عىل السبورة عن الموضوع. 

 ( دتائق.  10* مالحمة: الزمن المحدد للخطوة السابعة والثامنة ) 
 *ح  مسألة لقياس رسعة الموجات  ترددها  اتساعها. 

 -* أدوات التقويم: 
 . سلم تقدير. 2 القلم والورتة . 1
ات المدرسية. *  ز  مصادر التعلم: الكتاب المدرسي  أدوات من المختير المدرسي  التجهي 

ة لتحقيق  * مالحمات: القيام بأنشطة تعزيزية  ويوجم المعلم الطللة بالقيام باخأنشطة والتجارب أكيى من مرة
ة. 
ة
 نتائج أكيى دت

 * الدرس الرابع: الموجات الكهرومغناطيسية. 
ي عىل النشاط. * الطريقة :. نمط الت

 علم المبتز
 دتيقة.  45* الزمن: 

 *التعليمات: يؤكد المعلم أن عىل الطللة اتلاع التعليمات للقيام باخأنشطة. 
 * النتاجات التعليمية: 

 يتوتع من الطالب بعد نهاية هذا الدرس وتنفيذ أنشطتم أن يكون تادرا عىل ان:  
 يصنف الموجات تلعا لحاجتها لوسط نات .  . 1
 المقصود بالموجات الكهرومغناطيسية.  يوض  . 2
 يعظي أمثلة عىل الموجات الكهرومغناطيسية.  . 3

اتيجيات التدريس :    -* اسي 
ي عىل النشاط (. 

 * مالحمة ) سيتم تقديم هذا الدرس باستخدام التعلم المبتز
ي تخص الموضوع ) 

 ( دتائق.   5* الخطوة اخأوىل: تمهيد المعلم للدرس وطر  بعض التساؤالت واإلشكاليات الت 
 * مالحمة )الطالب مستمعون جيدون للمعلم ويفكرون باإلجابة عن اخأسئلة(. 

ب  ( طال 6 – 5* الخطوة الثانية: تقسيم الطالب إىل مجموعات غي  متجانسة  بحيث تحوي ك  مجموعة من )
ز أفراد المجموعة.   وتقسيم اخأدوار بي 

* الخطوة الثالثة: تهيئة الطالب للقيام باخأنشطة والزمن الالزم إلجراء ك  نشاط والخروج بالنتائج  وعرض 
 الصور التمهيدية خأوضاع تمهر فيها موجات الماء  الطيف الكهرومغناطيسي  صور أشعة  ميكرويف  راديو.... 

 ( دتائق.  5حدد للخطوة الثانية والثالثة ) * مالحمة: الزمن الم
ي 15-4* الخطوة الرابعة: توجيم مجموعات الطالب للقيام بنشاط )

( تجربة الجرس والمصلا   والنشاط فز
ي كتاب الطالب بعد توزي    ع أدوات النشاط عىل 16-4الشك  )

( أنواع الموجات الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها  فز
ي النش

 اط. المجموعات كما ذكرت فز
امهم بخطوات النشاط كما هو محدد  وتفاع  أفراد  ز * الخطوة الخامسة: متابعة المعلم لمجموعات الطللة اللي 
ي حال وجد المعلم بعض التوجهات 

هم إىل الصواب فز المجموعة الواحدة مع بعضهم اللعض وتوجيم تفكي 
ي طريقة التفكي  وأداء النشاط. 

 الخاطئة فز
للنتائج من يالل مقرري المجموعات وعرضها ومناتشتها  وتعريف الموجات * الخطوة السادسة: التوص  

ي الحياة. 
 الميكانيكية  الموجات الكهرومغناطيسية  الطيف الكهرومغناطيسي ومجاالت استخدامم فز

 ( دتيقة.  20* مالحمة: الزمن المحدد للخطوة الرابعة والخامسة والسادسة )
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ابعة           ي تنمية المهارات الحياتية لدى طالب الصف الثامن األساسي          الض 

 
ي عىل النشاط ف

ي مادة العلومفاعلّية نمط التعلم المبن 
 
ي األردن ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وعات الطللة للقيام بنقاش حول اهم يصائص موجات الطيف * الخطوة السابعة: توجيم المعلم لمجم
ي الخطوة الخامسة عىل هذا النشاط. 

ز
 الكهرومغناطيسي  ويقوم المعلم بما تام بم ف

*الخطوة الثامنة: الخروج بنتائج إجراء النشاط وهو التوص  إىل اهم يصائص الطيف الكهرومغناطيسي  
ي الفراغ  تنترسر برس 

ز
ي وزادت طاتتها  يمكن وعرض النتائج ) تنتق  ف عة الضوء  كلما زاد ترددها ت  طولها الموجر

 حساب رسعتها بمعادلة ( ومناتشتها عىل السبورة مع جميع المجموعات. 
 ( دتائق (.  10* مالحمة ) الزمن المحدد للخطوة السابعة والثامنة )  

ي الرجوع إىل موسوعة الراصد العلمية  وموسوعة 
ونية حول الطيف اإلل Encarta*كواجب بيت  كي 

ي مجال اخأنشطة السابقة لهذا الدرس. 
ز
 الكهرومغناطيسي  لإلفادة منها ف

 . سلم تقدير2القلم والورتة                      -1       -* أدوات التقويم: 
ات المدرسية  المختير المدرسي  

ز * مصادر التعلم:. الكتاب المدرسي  أدوات من المختير المدرسي  التجهي 
ونية حول الطيف الكهرومغناطيسي (.  Encartaيئة  موسوعة الراصد العلمية  وموسوعة الب

 اإللكي 
* مالحمات: القيام بأنشطة تعزيزية  والتأكد من تحقيق اخأهداف وصحة النتائج  ويقوم المعلم بتوجيم الطالب 

ة. 
ة
ة لتحقيق نتائج أكيى دت  للقيام باخأنشطة أكيى من مرة

 


