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. خطاي إلتمام هذا الجهد المتواضع لي أمري، وأنار دربي، وسددأحمد اهللا العلي القدير الذي يسر 
أستاذي الفاضل مشرفي ول الكبير في إتمامي لهذه الرسالة، تقدم بالشكر الخالص لمن كان له الفضأو

وأشكره جزيل الشكر على ثقته الذي لم يبخل علي يوما بوقته وجهده وعلمه، الدكتور محسن عدس، 
  .دوما وسدد خطاه للعلم والخيربحق المعلم اإلنسان، وفقه اهللا  ، لقد كانوسعة صدره ودعمه

  
لهم  نكما أتقدم ببالغ الشكر إلى أساتذتي األفاضل في برنامج أساليب التدريس في جامعة القدس، الذي

  .الفضل في غرس بذور هذه الدراسة
  
الدكتور محمد عمران والدكتور إلى األساتذة األفاضل عضوي لجنة المناقشة أسدي بالغ شكري كما  

كما وأقدم شكري وتقديري إلى ، وإثرائهاالرسالة هذه لتفضلهما بالموافقة على مناقشة عفيف زيدان 
من أبدوه قدموه من نصح وإرشاد، وما لجنة المحكمين من أساتذة جامعات ومشرفين ومعلمين  لما 
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  الملخص
  

تنمية  فيالعملياتي في تدريس العلوم  ءهدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام منحى االستقصا
 .عمليات العلم لدى طلبة الصف السادس األساسي واتجاهاتهم نحو العلوم في محافظة رام اهللا والبيرة

فقرة ) 25(ل على ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتصميم وإعداد مقياس لعمليات العلم اشتم
متعدد، وتطوير استبانة لقياس االتجاهات نحو العلوم، وتم التحقق من صدقهما من نوع االختيار من 

) 67(م منه ،طالبا وطالبة) 140(على عينة قصدية مكونة من  الدراسةوثباتهما، حيث تم تطبيق 
من مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية،  طالبة) 73(طالبا من مدرسة ذكور أمين الحسيني و

وقد تم تعيين إحدى الشعبتين من كل مدرسة عشوائيا لتمثل . موزعين على أربع شعب دراسية
المجموعة التجريبية، التي درس طلبتها العلوم بطريقة االستقصاء العملياتي، والشعبة الثانية لتمثل 

  . تياديةالمجموعة الضابطة، التي درس طلبتها بالطريقة االع
  

من كتاب العلوم العامة المقرر للصف السادس " الكهرباء في حياتنا"وقد قامت الباحثة بمعالجة وحدة 
األساسي وفق طريقة االستقصاء العملياتي، وإعداد دليل للمعلم يساعده على تدريس طلبة المجموعة 

  . ريبية وفق االستراتيجية المقصودةالتج
  

واختبار صحة فرضياتها، تم تطبيق أدوات الدراسة على طلبة أسئلة الدراسة  نولإلجابة ع
المجموعتين التجريبية والضابطة قبل المعالجة التجريبية وبعدها، وجمع البيانات وتحليلها باستخدام 

  :، وقد أظهرت نتائج هذا التحليل ما يلي)ANCOVA(اختبار تحليل التغاير
  

طريقة : إلى كل من لبة لمقياس عمليات العلم تعزىفي متوسطات أداء الطوجود فروق دالة إحصائيا 
مستوى التحصيل في العلوم ، والجنس ولصالح الذكور، وولصالح المجموعة التجريبية التدريس

المتوسط والمنخفض، والتفاعل بين المجموعة لصالح المستوى المرتفع عند مقارنته بالمستويين و
سطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم تعزى وجود فروق دالة إحصائيا في متووالجنس، وعدم 

لتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في وا للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم،
أما بالنسبة التجاهات الطلبة  .لتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوموا العلوم،

دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم  نحو العلوم، فقد أظهرت النتائج وجود فروق



 د 
  

إلى تعزى ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا ولصالح المجموعة التجريبية طريقة التدريستعزى ل
بين المجموعة  والتفاعللتفاعل بين المجموعة والجنس، الجنس، ومستوى التحصيل، وا: كل من

لتفاعل بين والتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في العلوم، واومستوى التحصيل في العلوم، 
  . المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم

  
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة وتعميمها مع ما ورد في األدب النظري حول منحى االستقصاء 

هذه النتائج ناء على وب ،نحو العلوم همواتجاهاتلدى الطلبة العملياتي وأثره في تنمية عمليات العلم 
  .توصي الباحثة بضرورة توظيف هذه الطريقة كمدخل لتدريس العلوم
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The Effect of Using the Process-Oriented Inquiry Approach in 
Teaching Science on Science Processes among Sixth Grade 
Students, and Their Attitudes towards Science. 
 
Prepared by: Abeer "Daud Azmi" Suliman EL Husseini. 
 
Supervisor: Dr. Mohsen M. Adas  
 
Abstract: 
 
The study aims to investigate the effect of using the Process-Oriented Inquiry 
Approach in teaching science on science processes among sixth graders, and 
their attitudes towards science, in the district of Ramallah and Al-Bireh. To 
achieve the goal of the study, the researcher designed a scale for science 
processes, consisting of 25 multiple choice questions, and developed a 
questionnaire to measure the students' attitudes towards science. The validity 
and reliability were examined for both and found suitable. The study was 
applied on a purposive sample consisting of 140 students; 67 male students 
from Ameen Al-Husseini Boys' School; 73 female students from Aziz 
Shaheen Secondary Girls' School. The students were distributed into four class 
sections. A section in each school was randomly assigned to be the 
experimental group, in which students studied science through the process-
oriented inquiry method. The other section was chosen as the control group, in 
which students studied science in the traditional way. 
 
 The unit "Electricity in our Lives" from the sixth grade General Science book 
was structured according to the process-oriented inquiry method, and an 
accompanying teacher guide was written to help the teachers in teaching the 
unit to the experimental group, according to the chosen strategy. 
   
To answer the questions of the study and test the validity of the related 
hypothesis, the two instruments were applied on both experimental and control 
groups, before and after the experimental treatment. The data was collected 
and analyzed using the Analysis of Covariance test (ANCOVA).  
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The results of the analysis were: 
 
There were significant differences in the student performance means in the 
science processes scale attributed to: the method of teaching, in favor of the 
experimental group, the gender, in favor of males, the level of achievement in 
science, in favor of the higher level when compared with the middle and lower 
levels, and the interaction between group and gender. However, there were no 
significant differences in the student performance means in the science 
processes scale attributed to the interaction between group and the level of 
achievement in science, the interaction between gender and the level of 
achievement in science, and the interaction between group, gender and the 
level of achievement in science. As for the students' attitudes towards science, 
results revealed that there were significant differences in the student attitude 
means towards science attributed to the method of teaching, in favor of the 
experimental group. However, there were no significant differences in the 
student attitude means towards science attributed to: gender, the level of 
achievement, the interaction between group and gender, the interaction 
between group and the level of achievement in science, the interaction 
between gender and the level of achievement in science, and the interaction 
between group, gender and the achievement of science. 
 
The results of this study and its generalization agreed with what was 
mentioned in the theoretical literature about the Process-Oriented Inquiry 
Approach and its effect on the development of science processes among 
students and their attitudes towards science. In light of these results, the 
researcher recommends the application of this method as a threshold to 
teaching science.   
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  الفصــــــل األول

_____________________________________________________  

  الدراسة وأهميتها  مشكلة
  

  : المقدمة 1.1

  

تواجه التربية بوجه عام والتربية العلمية بوجه خاص تحديات كبيرة ومؤثرة في عصرنا الحالي 
للمعرفة العلمية واهتمام ففي ضوء ما يشهده هذا العصر من تفجر  والتكنولوجيا،عصر العلم 

كبير بالتطوير المستمر وامتالك المجتمعات للتكنولوجيا المتقدمة يرى التربويون في مناهج 
العلوم وتدريسها أن الوسائل والطرائق واألدوات التقليدية االعتيادية لم تعد قادرة على مواكبة 

ليمية التربوية يجب أن تتغير هذه التحديات والتطورات والتحوالت وأن األهداف والغايات التع
والثقافية واالقتصادية وتتطور باستمرار لتواكب متطلبات المجتمع وظروفه االجتماعية 

  .والسياسية
  

العشرين سنة الماضية تنوعت استراتيجيات التعلم تبعا لتغير النظرة إلى طبيعة العلم  وفي
ي والتحول إلى المدرسة البنائية التي والتعليم، من جهة وتقدم البحث المعرفي وعلم النفس النمائ

وأصبح الباحثون والتربويون  ه وفهمها واستخدامها من جهة أخرى،تؤكد بناء المتعلم لمعرفت
ت الجديدة بما اليوم يدركون أن الناس يتعلمون من خالل الخبرات الشخصية وذلك بربط المعلوما

تنتظر من يملؤها بالمعرفة التي يقدمها  ة، وأن أدمغة الطلبة ليست أوعية فارغيعرفونه ويعتقدونه
ن يكونوا هم المسؤولون عن تعلمهم ، أ، بل يجب علم كمصدر وحيد من مصادر المعرفةالم

وتنفيذ التجارب يبنون معارفهم ومفاهيمهم بنشاط من خالل طرح األسئلة وتخطيط االستقصاءات 
  Jarrett, 1997). (ل النتائج والتواصل مع اآلخرين ، وإيصاتحليل البياناتو
  

وقد أصبح جليا أن األساليب التدريسية التقليدية أدت إلى إيجاد صفوف دراسية يسودها الملل 
والسلبية، كما أدت إلى حرمان المتعلم من المهارات الفكرية والسلوكية التي تمكنه من التعامل 

إن البيئة . بها واقعهواالجتماعية التي يزخر ، ومواجهة المشاكل الشخصية المعرفة المتغيرةمع 
الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها المتعلم في حالة من الحراك الفكري واالجتماعي تملي 

، بدال حوار والتفاعل المباشر مع البيئةعلينا التفكير في استراتيجيات تعليم قائمة على المناقشة وال
  .)2011، خطايبة(من طرق التدريس القائمة على اإللقاء والتلقين 
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، فيجب أن ن يكون تعلم أبنائنا تعلما فعاالردنا أأأنه إذا ) 2002(وفي هذا السياق يشير زيتون 
  :، حيث يقرر1996الصادر عام " واليونسك"عاد أربعة أوردها تقرير نركز خالله على أب

  ".وذواتنا نتعلم لنحقق آمال أنفسنا، وإننا نتعلم لنعرف، ونتعلم لنفعل، ونتعلم لنتعايش مع اآلخرين"
  

ومن هنا أولت عدد من المنظمات العالمية في التربية العلمية كالرابطة القومية لمعلمي العلوم في 
 NSTA (National Science Teacher( (2003,الواليات المتحدة األمريكية،

Association (قومي للبحوث في الواليات المتحدةوالمجلس ال، (National Research 

Council (NRC), 1996 (والتركيز على التعليم والتعلم اهتماما كبيرا باالستقصاء ،
  .االستقصائي لتمكين الطالب من المشاركة الفعلية في تعليم العلوم باستقصاء أفكارهم وتجريبها

  
فاالستقصاء يؤمن للمتعلم فرصا عديدة ليمارس قدراته التفكيرية كتصميم التجارب والبحث عن 

ات وابتكار طرق للقياس وجمع وعرض البيانات تمهيدا لبناء معنى الحلول وضبط المتغير
، كما أن العلم باالستقصاء يهيء بيئة قائمة على تحليله للبيانات التي حصل عليها اعتمادا على

، وفيها أيضا قدر مريح من قاللية في الحصول على المعرفة، يعتمد فيها المتعلم على نفسهاالست
الشرارة التي تعلن بدء رحلة االكتشاف والبحث  لمي الذي يعتبرالفضول الع الدافعية للتعلم وإثارة

  ).2010 أمبو سعيدي والبلوشي،(للظواهر المحيطة بالمتعلم عن تفسير 
  

نسان ، الذي يجذب اإلطالع كعادة عقلية من عادات العقلوجوهر االستقصاء هو حب االست
ي تعلم العلوم وتعليمها تتمحور حول تشغيل ، وأنشطته فويشده للتقصي والبحث، ومركزه الطالب

، حيث يبدأ االستقصاء العلمي عادة إما بسؤال أو )الدماغ( يدين وتشغيل العقل وتشغيل الرأسال
، أو بعرض م اإلجابة عنها في الكتاب مباشرة، بل ال بد من التحري والتجريبأسئلة بحثية ال تت

 زيتون،(رهم للبحث والتقصي والتجريب موقف مشكل يثير تفكير الطلبة ويتحداهم ويستج
في بحثه  )رالصغي(ستقصاء يسلك سلوك العالم وخالل ممارسة المتعلم الستراتيجية اال .)2007

، يصمم أنشطة معملية لجمع البيانات، وبطرح األسئلة حول العالم الطبيعيفيقوم  ،وتوصله للنتائج
، ل العالقة بين األدلة والتفسيراتنطقية حو، ويفكر بصورة نقدية ومهذه البيانات ويحللهاوينظم 

وتقييم التفسيرات البديلة  ويستخدم األدلة المستخلصة من المالحظات والمعرفة العلمية لبناء
أي يدرس العلم كمادة،  هذا تتحقق فعلية العلم ال إسميته،، وب)2011 البلوشي،و يديسعأمبو(

  .)2007، زيتون( وطريقة، وبحث، وتفكير
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عة من الحقائق طور في مفهوم طبيعة العلم من كونه بناء ثابتا من المعرفة يضم مجمووهذا الت
في البحث  )أساليبه(وطريقته ) بنيانه(العلم ذو طبيعة مزدوجة تشمل مادته  والنظريات إلى كون

، والمالحظة والتجريب والتفكير المنطقي الموضوعي،  القائمة على االستطالع، وفرض الفروض
تعويد  لمهمة األساسية لتدريس العلوم هيتمين بالتربية العلمية يؤكدون على أن اجعلت المه

، ولذلك ر بدال من الحفظ عن ظهر قلبالمتعلمين على الوصول إلى المعرفة عن طريق التفكي
يرون أن تكوين العقلية العلمية لدى المتعلم أمر ضروري ويتم ذلك باستخدام منهجية علمية في 

إن  ).بنية العلم(ونان لشيء واحد هو طبيعة العلم اء المعرفي والتفكير العلمي مكالبحث ألن البن
، أي أنه قائم على فهم المفاهيم وفهم العمليات التي يتم من خاللها إعتبار العلم مادة وطريقة

الحصول على تلك المفاهيم أعطى اهتماما كبيرا بأهمية إكساب الطلبة عمليات العلم والتي هي 
وينظم بها المالحظات ، بها المتعلم أثناء دراسته للعلومن مهارات أو أنشطة عقلية يكتسعبارة ع

ويسعى من خاللها إلى تفسير أو شرح  حدث عقلي أو مشكلة ، ويبني العالقات ،ويجمع البيانات
وتدريب المتعلمين على عمليات العلم ينمي لديهم الطريقة العلمية والقدرة على التفكير . تواجهه

أثر المعرفة إلى علمي عندما تصادفهم مشكالت في حياتهم كذلك تنمي القدرة على انتقال ال
  .)1999، وآخرون فرج( ، وتنمي بعض االتجاهات العلمية والتفكير الناقدالمواقف الجديدة

  
) 2010 ،عطا اهللا(والمشار إليه في ) Sund & Carin(ر نموذج طبيعة العلم الذي وضحه ويعتب

ماذج تحديدا لطبيعة العلم حيث اعتبر العلم تركيبا بنيويا يتكون من اتحاد عملياته من أكثر الن
، وأما نواتج العلمية وطرق العلم االستقصائية ونواتجه، وأن عمليات العلم تتشكل من االتجاهات

العلم فهي المحتوى النظري للعلم ويتكون من المعرفة العلمية المنظمة التي يتوصل إليها العلماء 
  .)2010 ،عطا اهللا(استخدام طرق العلم االستقصائية ب
  

وعليه كان  من األهداف الرئيسية للتربية العلمية وتدريس العلوم مساعدة الطلبة على اكتساب 
تنمية االتجاهات والميول ، وبصورة وظيفية، وتطوير مهارات التفكير العلميالمعرفة العلمية 

على تشكيل االتجاهات والميول العلمية لدى المتعلمين كهدف  ، وبهذا تؤكد التربية العلميةالعلمية
، نظرا ألهميتها في تشكيل رها أساسا في طرق العلم وعملياتهرئيسي في تدريس العلوم وتعتب

 شخصية الطالب العلمية وتوجيه سلوكه وإثارة الرغبة لديه لدراسة العلوم واستخدام منهجية
من التباين ) %27-20( األدب التربوي إلى أن حوالي شيروي. علمية في البحث والتفكير العلمي

في االتجاهات والميول العلمية يمكن أن يعزى لطرائق وأساليب تدريس العلوم وبخاصة إذا 
  .)1988زيتون، ( في عملية تعليم وتعلم العلوم الاعتبر المتعلم عنصرا مشاركا فاع
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راتيجية االستقصاء باعتبارها من أكثر ، وتشير أدبيات البحث في تدريس العلوم إلى استهذا
؛ ألنها تتيح الفرصة أمام تنمية التفكير العلمي لدى الطلبةاستراتيجيات تدريس العلوم فاعلية في 

). 2007 ،زيتون( مهارات التقصي واالكتشاف بأنفسهم، وة طرق العلم وعملياتهالطلبة لممارس
باإلنجاز واحترامه لذاته وزيادة مستوى كذلك تؤكد على بناء المتعلم من حيث ثقته وشعوره 

  .)1988 ،زيتون(ر اتجاهاته واهتماماته العلمية طموحه وتطوي
  

ويعرف االستقصاء العلمي على أنه الدمج بين عمليات العلم والمعرفة العلمية واستخدام التفكير 
  .)NRC, 1996(العلمي بهدف بناء الفهم العلمي النقدي واالستدالل 

  
من الطرائق واألساليب والنماذج االستقصائية التي يمكن اعتمادها في مناهج العلوم  وهناك العديد
االستقصاء : همامن االستقصاء رئيسيين نوعين والتي يمكن تصنيفها ضمن وتدريسها 

يشير إلى طريقة في التدريس يتم فاالستقصاء المفاهيمي أما  .المفاهيمي، واالستقصاء العملياتي
إلى مزيد من فهم م العلمية من خالل استقصائها من قبل الطلبة بطريقة تقودهم بها تعلم المفاهي
 معرفةة يحاول الطلبة تفسيره بما لديهم من ب، حيث يتم تقديم موقف مشكل للطلالمعرفة العلمية

ومن  .، ومن شأن معالجة الموقف المشكل أن تقودهم إلى الحصول على مفهوم جديدقةبقبلية سا
، ونموذج كاربلوس ،مفاهيم هدفا للتعلم نموذج سوخمانتي تتخذ استقصاء الضمن النماذج ال
  .ونموذج هيرد

  
، خاللها الطلبة مهارات االستقصاء ويشير االستقصاء العملياتي إلى طريقة تدريس يتعلم من

العلمية على أنها  ، حيث ينظر إلى العملياتقيمة المحتوى المعرفي في الوقائععن  بغض النظر
تقصد ، ومن خالل توظيف العمليات يكتسب الطلبة معرفة علمية أيضا وإن لم في العلمهم ما أ

ضمن وقد قام جانييه بتقديم نموذجه الخاص باالستقصاء العملياتي  .)1989 ذياب،(لذاتها  
 Science – A Process( منحى عملياتي -طلق عليه اسم العلمأمنهاج لتدريس العلوم 

Approach (SAPA)(الهتمام فيه على تدريس مهارات عمليات العلم والتي تضم ، ركز ا
يف، ، والتصنواستخدام عالقات الزمان والمكان عمليات العلم األساسية وهي المالحظة،

ومهارات عمليات العلم المتكاملة . واستخدام األرقام، والقياس، والتواصل، والتنبؤ، واالستدالل
بط المتغيرات، وتفسير البيانات، والتجريب وض، ي صوغ الفروض، والتعريف اإلجرائيوه

وتقوم االستراتيجية . العلوم لطلبة المرحلة االبتدائيةوقد وجه هذا المنهاج لتدريس . العلمي
الخاصة بهذا المشروع على أساس تزويد الطفل بكفايات محددة هي طرق العلم ومهاراته والتي 
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للمشكالت العلمية التي تواجهه في حاضره  تساعده على وضع الحلول واتخاذ القرارات المناسبة
  ).2010، عطا اهللا( ومستقبله

  
في التدريس أم المنحى  استخدام المنحى المفاهيمي ،أفضل ن يبقى التساؤل قائما أيهمالك

أن الطلبة بحاجة إلى تعلم  )NSES(لقد أشارت المعايير الوطنية لتدريس العلوم  ؟ يياتلالعم
، فالمحتوى والعمليات شقان مهمان ة إلى المفاهيم والمبادئ العلميةقدرات االستقصاء باإلضاف

وعلى المعلمين أن يتبينوا من أن هناك توازنا مناسبا . ونتاجات تعلم يدعم ويكمل بعضها بعضا
ولهذا ينبغي أن يكون تطوير . العلمية وقدرات االستقصاء العلميومقبوال بين تعلم المفاهيم 
نتاجات تعلم واضحة وبينة، كما يمكن للمعلمين أن يختاروا ويحددوا  قدرات االستقصاء العلمي

عددا من القدرات االستقصائية للتركيز عليها وتطوير استراتيجيات لتحقق نتاجات التعلم هذه 
)NRC, 2008(.  
  

التوجه نحو ، وفي محاولة من الباحثة تدريس العلوم وفق منحى االستقصاءوانطالقا من أهمية 
 هر التي يدرسها، يفكر،معنى للظوا ذا فهمة فاعلة تتيح للمتعلم فرصة بناء تعليمي استراتيجية

، مستخدما معلوماته ومعرفته السابقة وقابلياته ها من المعلم إليه، ويبني معرفته بدال من نقلويتعلم
ج واالتصال مع اآلخرين في عمليات تفكيرية عقلية وعملية تنتهي بالوصول إلى النتائ

تيجية االستقصاء اقامت الباحثة بتطوير استر، طوير اتجاهات إيجابية نحو العلوم، وتمومشاركته
جاءت هذه ، وعمليات العلم تنميةيم العلمية والعملياتي على نحو يحقق التوازن بين فهم المفاه

لعلم تنمية عمليات ا فيالمنحى االستقصائي العملياتي في تدريس العلوم هذا الدراسة لتقصي أثر 
  .تجاهات الطلبة نحو العلوموا
  

  :مشكلة الدراسة  2.1

  

 الفلسطينية مناهجالن أمن خالل معايشة الباحثة للواقع التعليمي في مدراسنا الفلسطينية الحظت 
، فما زالت الطريقة التقليدية لألنشطة المعملية في قليدية في طرائق التعلم المقترحةما زالت ت
، حيث يتم هي السائدة Cookbook styleنمطية كتاب الطبخ  أحيانا تأخذعلوم والتي مناهج ال

أو صقل  تفصيل التجربة للمتعلم خطوة بخطوة ليصل إلى حل للسؤال الرئيسي دون تفكير مستقل
، مما يحد من تنمية جميع عمليات العلم األساسية والتكاملية لديه لقدرات حل المشكالت لديه

، ومن خالل ل إلى المعرفة القائمة على الفهمالوصو والتي هي الطرق العلمية المستخدمة في
 اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي رصدت مدى توافر عمليات العلم في كتب العلوم
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كزت على ، الحظت أن األنشطة العلمية في هذه الكتب ترلمرحلة التعليم األساسي بفلسطين
ية من ضبط للمتغيرات وفرض لتكامل، وتدنت نسبة العمليات اعملية المالحظة واالتصال

، وكانت عمليات العلم المتضمنة في هذه الكتب يعوزها التوازن والتنظيم سواء على للفروض
  . أو الوحدة أو الفصول داخل الوحدةمستوى المهارة 

  
كذلك لمست الباحثة أنه بالرغم من أن معظم المعلمين يؤمنون بأهمية الطريقة العلمية في البحث 

إال أنهم ال يركزون عليها وال يدربون الطلبة  ،ير كهدف أساسي من أهداف تدريس العلوموالتفك
، مما ترتب عليه ضعف في فهم الطلبة لطبيعة العلم عمليات العلم المستخدمة فيها راتعلى مها

  .ي مواقف حياتية ال خبرة لهم فيهاوعملياته وعدم قدرتهم على حل المشكالت التي تواجههم ف
  

تدريس ية وتدريس العلوم يعتمدان على التفاعل والتكامل بين عناصر اللمن التربية العوبما أ
، فمن واجب معلم العلوم أن يساعد التالميذ أن يتوصلوا المعلم والطالب والمنهاج: الفعال الثالثة

 ك، معتمدين في ذلة التي يتألف منها البناء العلميبأنفسهم وبتوجيه منه إلى المكونات المختلف
، ولتحقيق ذلك ارتأت الباحثة أنه ال بد من الوقوف عند على طريقة علمية للبحث والتفكير

استراتيجيات حديثة في التعليم تساعد على تنمية عمليات العلم لدى المتعلم وإكسابه اتجاهات 
إيجابية نحو العلوم بدل الطرائق التقليدية التي تستخدم على نطاق واسع في تدريس العلوم في 

، فكان وض العلميةصفوفنا كالتلقين والتوضيح الشفوي وأساليب التدريس الجمعية واستخدام العر
منحى االستقصاء العملياتي المحور الذي ارتكزت عليه هذه الدراسة في محاولة من الباحثة 

س األساسي واتجاهاتهم نحو لمعرفة أثره في تحقيق تنمية عمليات العلم لدى طلبة الصف الساد
  .ومالعل
  

  :أهداف الدراسة 3.1
  
 فيالعملياتي في تدريس العلوم  ءهذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام منحى االستقصا تهدف

تنمية عمليات العلم لدى طلبة الصف السادس األساسي واتجاهاتهم نحو العلوم في محافظة رام 
  .والتفاعل بينها التحصيلختلف باختالف الجنس ومستوى ي هذا األثر ، وفيما إذا كانوالبيرةاهللا 

  
  :أسئلة الدراسة 4.1

  
  :سة اإلجابة عن السؤالين التاليينالباحثة في هذه الدرا تحاول
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تنمية عمليات  فيالعملياتي في تدريس العلوم  ءما أثر استخدام منحى االستقصا :السؤال األول
جنس ومستوى ؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف اللم لدى طلبة الصف السادس األساسيالع

  ؟نها وفقا لعمليات العلم المقاسةالتحصيل والتفاعل بي
  

هات طلبة اتجا فيالعملياتي في تدريس العلوم  ءما أثر استخدام منحى االستقصا: السؤال الثاني
والتفاعل  ومستوى التحصيل ل يختلف هذا األثر باختالف الجنس؟ وهالصف السادس نحو العلوم

  ؟ابينه
  

ا عند مستوى الداللة مالختباره تينصفري فرضيتين، فقد تم تحويلها إلى األسئلةولإلجابة عن هذه 
)α≥  0.05(.  
  

  :الدراسةفرضيات   5.1

  

في ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى
ة التدريس ، تعزى لطريقعمليات العلم متوسطات أداء طلبة الصف السادس األساسي لمقياس

  .س ومستوى التحصيل والتفاعل بينهاوالجن
   

في ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية
، تعزى لطريقة التدريس والجنس الصف السادس األساسي نحو العلوم متوسطات اتجاهات طلبة

  .والتفاعل بينهاومستوى التحصيل 

  
  :راسةأهمية الد  6.1

  

، ة للتربية العلمية وتدريس العلوماألهداف الرئيسيتحقيق تكمن أهمية الدراسة في تركيزها على 
تنمية لالتجاهات ، وتطوير لمهارت التفكير العلمي، واب للمعرفة العلمية بصورة وظيفيةمن اكتس

  .والميول العلمية
 

 ءمنحى االستقصاثر استخدام كما لم يسبق وفي حدود علم الباحثة أن تم إجراء دراسة حول أ
، فجميع الدراسات هات الطلبة نحو العلوم في فلسطينالعملياتي في تنمية عمليات العلم واتجا
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تنمية  فياقتصرت على دراسة أثر طرق تدريسية وأساليب استقصاية أخرى في تدريس العلوم 
  .علميةعمليات العلم أو االتجاهات ال

  
  :ه الدراسة فيالمتوقع أن تسهم هذ وعليه فمن 

  
تقديم نموذج لوحدة دراسية منظمة من قبل الباحثة للمختصين في تطوير وتأليف الكتب  - 

، بهدف مساعدة الطالب على تشكيل شخصيته زارة التربية والتعليم في فلسطينالمدرسية بو
خالل  وتكوين العقلية العلمية من ،واستخدام منهجية علمية في البحث والتفكير العلمي ،العلمية

  .اتجاهات إيجابية لديه نحو العلوموتشكيل  ،اكتسابه لعلميات العلم
  
 ،توجيه أنظار المختصين بتطوير المناهج إلى أهمية تنمية عمليات العلم األساسية والتكاملية - 

، وبشكل طة العلمية التي يتضمنها المحتوىمن خالل جعلها أحد األهداف الرئيسية لبناء األنش
  .أو الوحدة أو الفصول داخل الوحدة عملية العلمسواء على مستوى  متوازن ومنتظم

  
منحى توجيه اهتمام المتخصصين في برامج تأهيل المعلمين وتدريبهم إلى أهمية استخدام  - 

، مما يساعد الطلبة على البحث والتقصي والمشاركة العملياتي في تدريس العلوم ءاالستقصا
 .علوم، بدال من الحفظ والتلقينلية في عملية تعليم وتعلم الالفع

 
  .لم تتطرق إليها الدراسة الحالية فتح آفاق لدراسات أخرى تتناول جوانب مختلفة - 
 

  :محددات الدراسة  7.1

  

  :ت هذه الدراسة بالمحددات التاليةحدد
-2011أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :المحدد الزماني .1

  .م2012
أجريت هذه الدراسة في مدرستين حكوميتين واحدة للذكور واألخرى  :حدد المكانيالم .2

  .والبيرة لإلناث تشمالن الصف السادس األساسي تابعتان لمديرية محافظة رام اهللا 
اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف السادس األساسي في محافظة رام : المحدد البشري .3

  . والبيرة اهللا
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 وحددت) حياتنا الكهرباء في( اقتصرت هذه الدراسة على وحدة :المحدد المفاهيمي .4
  .والمفاهيم اإلجرائية الخاصة بها بالمصطلحات

 .والمعالجات اإلحصائية المستخدمة حددت الدراسة باألدوات :المحدد اإلجرائي .5
  
  :ئيةمصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرا  8.1

  

يس يقوم على أساس تكليف الطلبة بممارسة هو أسلوب تدر: "منحنى االستقصاء العملياتي
هذه  ، ثم استخداممهمات مختبرية متدرجة في الصعوبةالطريقة العلمية المستهدفة من خالل 

 ، ثم قيام المعلم بتقويم مستوى إتقان الطلبة لهذه العملية باستخدامالطريقة في نشاط تطبيقي ثان
  .)273ص، 2010 عطا اهللا،" (البنود االختبارية المختلفة

تعليمية للمتعلم ) مشكلة(استراتيجية في التدريس قائمة على تقديم مواقف  :وتعرفه الباحثة بأنه
ؤل العلمي مارا بعدة التسا عن تقود إلى ممارسته المنهجية العلمية في البحث والتقصي لإلجابة

تجارب ال ، وتصميمالتساؤل العلمي عناسبة لإلجابة صياغة الفرضيات المن: عمليات منها
ار الفرضيات والوصول إلى النتائج، وإجراء التجارب الختب المناسبة لفحص الفرضيات،

سيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات، وتقرير النتائج وعرضها وتركيب المعلومات وتف
  .لآلخرين

  
مهارات أو أنشطة عقلية يكتسبها المتعلم أثناء دراسته للعلوم وينظم بها : " عمليات العلم

شرح حدث عقلي حظات ويجمع البيانات ويبني العالقات ويسعى من خاللها إلى تفسير أو المال
، وقد صنفت إلى عمليات علم أساسية وتشمل المالحظة واستعمال العالقات أو حل مشكلة تواجهه

، وعمليات ياس واالتصال والتنبؤ واالستنتاجالمكانية الزمانية والتصنيف واستعمال األرقام والق
عوامل وتفسير النتائج كاملية وتشمل فرض الفروض والتعريف اإلجرائي والتحكم في العلم ت

  .)13، ص1999، وآخرون فرج( "والتجريب
األنشطة أو األعمال أو األفعال أو " :بأنها) 51ص ،2006(والسعدني عودة  رفهاويع

حكم ، وأثناء الم من جهةلى النتائج الممكنة للعل، التي يقوم بها العلماء أثناء التوصل إالممارسات
  ".على هذه النتائج من جهة أخرى

العمليات العقلية التي يستخدمها من القدرات أو عبارة عن مجموعة : وتعرفها الباحثة بأنها
علمية العلمية في محاولة لتفسير ظاهرة طبيعية أو حل مشكلة  المنهجيةالمتعلم أثناء ممارسته 

أي استخدامها في تعلم ، ويمكن ابلة لالنتقال من موقف آلخروهي ق، وصوال إلى المعرفة العلمية
  .محتوى علمي
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، ، واالستدالل، والتصنيفالمالحظة: وسوف تقتصر الباحثة على دراسة عمليات العلم األساسية
، وفرض التفسير، وتحديد المتغيرات وضبطها: وعمليات العلم المتكاملة ،والتواصل، والتنبؤ

، ويتم قياسها من خالل الدرجة التي يحصل عليها والتجريب ،ائيوالتعريف اإلجر الفروض،
  .عدته الباحثة خصيصا لهذه الدراسةالطالب في مقياس عمليات العلم الذي أ

  
تلك المشاعر التي تتولد لدى "بأنها ) 267، ص1989(يعرفها نشوان : االتجاهات نحو العلوم

فالميل حالة ). الميل(هذا ما نطلق عليه ، وسة العلم أو موضوعات علمية معينةالفرد نحو درا
  ".أو الرغبة أو عدمها ،إنفعالية تتصف بالحب أو الكراهية

بط مفهوم يرت"العلوم بأنه /االتجاه العلمي أو االتجاه نحو العلم) 13، ص1988(ويعرف زيتون 
لهذا ) أو الطالب(و يعبر عن محصلة استجابات الفرد؛ وهوركائزه وأسسه) العلم(بمعنى 

لفظيا أو ) الطالب(استجابة الفرد ويقاس إجرائيا، بأداء أو). ضد(أو معارضته له ) مع(لموضوع ا
  " .سلوكيا على مقياس من مقاييس االتجاهات العلمية الذي يعد خصيصا لذلك 

الباحثة لهذه  ااالتجاهات نحو العلوم التى أعدته استبانةويتم قياسها في هذه الدراسة من خالل 
  .الدراسة

  
مختبر في تقديم سلسلة إجراءات يقوم بها المعلم داخل غرفة الصف أو ال: لطريقة االعتياديةا

  :المادة التعليمية، وتتسم بالخصائص التالية
  .ة مع استخدام األسئلة بشكل محدوديستخدم فيها المعلم أسلوب المحاضرات والمناقشة الشفوي - 
  .د النتاجات المعرفيةإثبات وتأكي يقوم المعلم بعروض عملية من أجل - 
، واهتمام دور في التوصل إليها ماستقبال الطلبة للمعرفة العلمية من المعلم دون أن يكون له - 

  .باستظهار طلبته للمادة التعليميةالمعلم 
  

الفصل هو معدل الطالب في مادة العلوم بناء على النتائج المدرسية في نهاية  :مستوى التحصيل
وصنف التحصيل في الدراسة الحالية إلى ثالثة . م2012- 2011سي العام الدرااألول من 
  :كما يلي) منخفضو، متوسطومرتفع، (مستويات 
   ضمنخف              )     60(أقل من 

  متوسط      )80(إلى أقل من  )60(من 
  مرتفع                فأعلى  ) 80(من 

المرحلة األساسية المكونة من عشر طلبة المستوى السادس من : طلبة الصف السادس األساسي
  .عاما 12- 11وتتراوح أعمارهم  بين ، ستويات في سلم التعليم الفلسطينيم



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

_____________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  :اإلطار النظري     1.2
  المدخل االستقصائي    1.1.2

  منحى االستقصاء العملياتي    2.1.2

  عمليات العلم    3.1.2

  االتجاهات نحو العلوم    4.1.2

  

  :الدراسات السابقة     2.2
  الدراسات التي تتعلق بطريقة االستقصاء وأثرها في تدريس العلوم: المحور األول    1.2.2

  الدراسات التي تتعلق بعمليات العلم وتنميتها من خالل تدريس العلوم: المحور الثاني    2.2.2

       الدراسات التي تتعلق بطريقة االستقصاء العملياتي و تنمية عمليات : المحور الثالث    3.2.2

  العلم و واتجاهات الطلبة نحو العلوم          

  التعقيب على الدراسات السابقة   4.2.2
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني
____________________________________________________________  

  اإلطار النظري  1.2

  

  :تمهيد

  

فكان يقصد بمفهوم التدريس  ،تطوير البحوث والنظريات التربويةدريس بلقد تطور مفهوم الت
ظ قيام المعلم بنقل المعارف إلى التالميذ عن طريق استخدام المحاضرة ومحاولة تحفي"  ا  قديم

 الخزرجي،(لعملية التعليمية وبذلك يكون المعلم محورا ل" التالميذ لما يردده من معلومات
أهمية تحسين وتطوير طرق  حديث فأصبح المعلمون ينظرون إلى، أما في العصر ال)2011
هم في اكتسابه ، وتسية تثير في المتعلم حب االستطالع، من خالل استخدام طرق تدريسالتدريس

، بعيدا عن األسلوب التقليدي الذي يظهر مفاهيم، وتحقق تقدما في استيعاب الطرق التعلم الذاتي
المتعلم محورا للعملية ، وبذلك يصبح سلبيا غير فاعل ل للمعرفة وعنصراالمتعلم كمستقب

، ودور المعلم هو مساعدة الطلبة على التعلم من خالل تهيئة بيئة تعليمية تعلمية تشجع التعليمية
تقديم أنشطة علمية تتطلب البحث، والتقصي،   ، من خاللتخدام األسلوب العلمي في التفكيراس

، وتقديم الموضوعات الدراسية في ألساسية والمتكاملةمليات العلم ا، وممارسة عوالتجريب
صورة مشكالت تستفز المتعلم وتفجر طاقاته اإلبداعية وتكسبه مهارات التفكير العلمي وتشجعه 

  ). 2011قطيط،(على التعلم الذاتي والمشاركة اإليجابية 
  

الب عقليا ووجدانيا ويؤكد المختصون في التربية العلمية أن تدريس العلوم عملية تعنى بنمو الط
، وتتمثل المهمة األساسية لتدريس العلوم امل في شخصيته بجوانبها المختلفةومهاريا وبتك

هات إيجابية نحو باكتساب الطلبة للمعرفة العلمية وتنمية مهارات التفكير لديهم واكسابهم اتجا
تخدمها والتي تساعد ، وعليه يجب أن يكون معلم العلوم متميزا بطرائق التدريس التي يسالعلوم

، أي التركيز على تعليم التفكير من خالل طريقة العلمية في البحث والتفكيرالطلبة على اكتساب ال
  .)2008 ؛ زيتون،2008 ،صوافطة(م وعملياته األساسية والتكاملية ممارسة طلبته لطرق العل
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ة في تنمية التفكير ليمن أكثر طرق تدريس العلوم فاع) أو االستقصاء(وتعتبر طريقة التقصي 
، ومهارات التقصي طلبة لممارسة طرق العلم وعملياته؛ ألنها تتيح الفرصة أمام اللدى الطلبة

له للنتائج، حيث يحدد في بحثه وتوص) الصغير(بأنفسهم، ففيها يسلك المتعلم سلوك العالم 
... التجربة المشكلة، ويكون الفرضيات، ويجمع المعلومات، ويالحظ، ويقيس، ويختبر، ويصمم

، وتطوير اتجاهاته واهتماماته جعه على استمرارية التعلم الذاتيمما  يش. ويتوصل إلى النتائج
  ).2007 زيتون، ؛ 2008زيتون ،(العلمية 

  
وفي هذا الفصل تستعرض الباحثة مراجعة لألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة 

العملياتي في تدريس  ءتخدام منحى االستقصاأثر اس: بمشكلة الدراسة والتي تمحورت حول
  .س األساسي واتجاهاتهم نحو العلومتنمية عمليات العلم لدى طلبة الصف الساد فيالعلوم 

  : اآلتية حيث شمل اإلطار النظري المجاالت
  المدخل االستقصائي  - 
  منحى االستقصاء العملياتي  - 
  عمليات العلم  - 
  االتجاهات نحو العلوم  - 
  

  :المدخل االستقصائي  1.1.2

  

  منظور تاريخي : العلمي في برامج العلوم المدرسيةاالستقصاء 

  

م ، فاالستقصاء العلمي مفهوطا مباشرا بطبيعة العلم وعملياتهيرتبط االستقصاء العلمي ارتبا
، ولقد أخذ لعلم بالطبيعة االستقصائية للعلم، ولهذا يتم وصف اأساسي وجوهري في العلم والعلوم

م كان 1900فقبل سنة . مدرسية منذ أقل من قرن من الزمانستقصاء دورا في برامج العلوم الاال
وفي . التعليم المباشر المعلمون ينظرون إلى العلم كجسم من المعرفة يتعلمه الطالب عن طريق

م أشار جون ديوي إلى أن العلم هو أكثر من مجرد جسم للمعرفة يجب تعليمه وإنما 1909سنة 
، وفي الفترة الواقعة بين عقدي الخمسينات والستينات من ة في التفكير واتجاه عقليهو طريق

، وم حاضرا بشكل كبيرالقرن العشرين الميالدي أصبح التوجه نحو االستقصاء كمدخل لتعليم العل
أنه إذا أراد الطالب تعلم طرق العلم فأفضل ) Joseph Schwab(فقد رأى جوزيف شواب 

تم ، وعليه ينظر إلى العلم كبناء مفاهيمي شاركة النشطة في عملية االستقصاءطريقة لذلك هي الم
، واقترح شواب أن على المعلمين تقديم العلم كاستقصاء وأن على مراجعته نتيجة لألدلة الجديدة



 
 

13 
 

، ويتم ذلك عن طريق العمل في المختبرات لكي االستقصاء لتعلم المادة العلميةالطالب استخدام 
، وتقديم التفسيرات ة والنظريات عن طريق طرح األسئلة، وجمع األدلةفاهيم العلمييتوصلوا للم

  ).NRC, 2008(العلمية بناء على ما قاموا به من بحث وتقصي 
  

في تلك الفترة الدور الكبير في وضع ) Piaget( ألعمال العالم السويسري بياجيه وقد كان
، فهناك ات وقواعد أساسية للتعلم البنائيقدم إسهام ، وقدللكيفية التي يتعلم بها األطفال األساسات

، فالطالب من وجهة نظر بياجيه ونظرية بياجيه حول النمو المعرفيعالقة وثيقة بين البنائية 
،  أداء مهام عقلية متعددة ومتنوعة يمرون بمراحل نمو مختلفة تتسم كل واحدة منها بقدرة على

. المعلومات الحالية التي يعرفونهامعلومات الجديدة مع وهم يتعلمون من خالل تنظيم وموائمة ال
، وعلى المعلمين ن عملية فهم المعرفة تبدأ مباشرةفبمجرد تعرض الطالب للمعرفة الجديدة فإ

تشاف هذه المساعدة في ذلك وتطويره من خالل تزويد الطالب بالخبرات التي تدفعهم الك
، كما أن توصيل هذا الفهم لهم من جهة أخرىن ل، والتواصل مع اآلخريالمعرفة الجديدة من جهة

، فالتعلم من وجهة ة لغرض التوسع في المعرفة وصقلهاعلى الطلبة أن ينشطوا معارفهم السابق
، ولعل أكثر األنشطة فاعلية تحدث من خالل التفاعل مع البيئة نظر بياجيه عملية بنائية نشطة

  ).2007زيتون،(يا الستخدام المعرفة هي األنشطة الموجهة استقصائ
  

حركة كبيرة إلصالح مناهج العلوم وتطويرها ولهذا ) م1977- 1950(وقد شهدت الفترة ما بين 
، فقد تغير كل شيء بعد إطالق االتحاد يم العلوم والتربية العلميةأطلق عليها العصر الذهبي لتعل

األمريكيون م حيث شعر 1957عام ) Sputnik( تي القمر الصناعي المشهور سبوتنكالسوفي
ت في ، وكان هذا الحدث بمثابة الشرارة التي أثرت على مسار تعليم العلوم والرياضيابالصدمة

إلى  ) NSF(، مما حدى ببعض الجهات كالمؤسسة الوطنية للعلوم الواليات المتحدة األمريكية
الذي ، دورا مهما ومركزيا للعمل المخبري، وبناء المقررات التي تعطي تطوير تلك المناهج

يتضمن جمع المعلومات التي منها يتم اشتقاق تعلم المفاهيم العلمية وإعطاء فرصة للطالب 
، والتركيز على استخدام أساليب قرائي واالستنتاجيلممارسة العلم واستخدام التفكير االست

 زيتون،(االستقصاء العلمي واالكتشاف التي يستخدمها العلماء بدل التعلم الصم باالستقبال 
  ).NRC, 2008 ؛2008

  
 –) 2061(م ظهرت إصالحات جديدة لمناهج العلوم من أبرزها المشروع 1985وفي العام 

، )AAAS(بمبادرة من الجمعية األمريكية لتقدم العلوم ) العلم للجميع(العلوم لجميع األمريكيين 
ية والرياضية ، ويعمل على تنمية الثقافة العلممشروع مبدأ وفلسفة العلوم للجميعويعزز هذا ال
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، فطريقة الطلبة ويكونوا قادرين على عمله والتكنولوجية، ويركز على ماذا يجب أن يتعلم
، كما أن التعلم يجب أن يتسق مع طبيعة وتعليم المحتوى العلمي التدريس ال تقل أهمية عن تعلم

 والمعرفةاضيات والتكنولوجيا كطرق للتفكير، والبحث، االستقصاء العلمي لفهم العلوم والري
)AAAS, 1993( ووفقا لمنظور ورؤية المشروع ،)فإن االستقصاء العلمي عملية ) 2061

هو عملية عميقة تتطلب جهدا ، ففكار العلمية الشائعة حولهمعقدة أكثر تعقيدا مما تظهره لنا األ
 دد كبير من المالحظات ثم، وليست مثل األفكار البسيطة التي تراه مجرد طرح أو صنع عكبيرا

مراجع ، وليس مجرد خطوات متتابعة صارمة والتي تصفها الكتب والتنظيمها، وهو أكثر مرونة
نه أكثر من مجرد القيام بالتجارب، فهو يتضمن اإلبداعية، ، كما أالمدرسية بالطريقة العلمية

ولكي يتم تحقيق استقصاء علمي . التجريبية –والحجج االمبريقية  ، ويتطلب المنطقوالتخيل
، فإنه ال بد من تقليل عدد التجارب من جهة وإتاحة مناهج علوم مبنية على هذا األساسو حقيقي

 ,AAAS(، واالنخراط الفعلي في العلم الحقيقي ة البحثية العميقةالمزيد من الوقت لطرح األسئل
1993 .(  

  
 ,NRC(اشتقت المعايير الوطنية للتربية العلمية ) 2061(وانطالقا وامتدادا لروح المشروع 

والعلوم يتضمن ما ، وتعلم العلم بدأ المتضمن أن العلم عملية نشطةوالتي تستند إلى الم )1996
ولهذا فإن . ويقدمونه كطبخة جاهزة لهم) علمونالم(، ال ما يقوم به اآلخرون يقوم به الطلبة

 Minds-On) الفكر( يجب أن تدعم مع خبرات تشغيل العقل Hands-Onأنشطة تشغيل اليدين 
ووفقا لتلك المعايير فإن االستقصاء يقع خطوة وراء العلم كعملية . Heads-On) الدماغ( لرأسوا

علم ، حيث يجمع الطالب بين المعرفة العلمية وعمليات المدة متتاليةاستقصاء تسير بخطوات جا
، وبهذا يكون الهدف من لتفكير الناقد لينمي فهمه للعلوم، واعند استخدامه التفسير العلمي

ستقصاء العلمي هو امتالك عمليات العلم التي هي العمليات العقلية واألدوات للوصول إلى اال
  .  العالم الطبيعيالمعرفة العلمية وفهم 

  
  ؟فما هو االستقصاء العلمي

  

في أدبيات مناهج العلوم من أكثر المصطلحات الواردة  Inquiry إن مصطلح االستقصاء
تبين أنها كلمة من أصل التيني، تكون من  Inquiryوبالتحري عن أصل كلمة . وتدريسها
يسأل  verbويعني الفعل  quirer: ، والثاني)داخلي( ويعني  inwardأو   In:، األولمقطعين

to question . وعليه ، فإنInquiry بل طرح السؤال تعني ليس فقط طرح األسئلة فحسب ،
التصور بعمق والنفاذ إلى داخل  )Inquiry(وبهذا تتضمن . الشيء وجوهره Intoداخل ) في(
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 زيتون،(من قبل ) فهمناه(ما لم نكن قد رأيناه ) نفهم(الشيء بصورة أكثر عمقا لنرى ) صلب(
2007(.  

  
المطلع على األدب التربوي فيما يتعلق بتعريف مفهوم االستقصاء العلمي يجد هناك تعريفات و

على أنه إحدى طرق ) 2008 قطيط،(، فقد عرفه قطيط لفة في ألفاظها متحدة في مضمونهامخت
سؤال، ويطلب منه  التدريس التي تتطلب مواجهة الطالب بمشكلة في صورة موقف أو مهمة أو

لى ، وتجريب هذه الفروض للوصول إض التي تتمثل في حلول متوقعة لها، ووضع الفروتحليلها
ها وتعميمها في مواقف ، ومن ثم تطبيق الحلول المقترحة لتثبيتحلول عملية للمشكالت المدروسة

  . جديدة
  

نوع من أنواع التعليم "أنه فيعرف االستقصاء العلمي على ) 196، ص2011(أما الخزرجي 
يستخدم المتعلم المستقصي مجموعة من المهارات واالتجاهات الالزمة لعمليات توليد الفرضيات 

ت المقترحة التي صاغها وتنظيم المعلومات والبيانات وتقويمها وإصدار قرار ما إزاء الفرضيا
توصل إليه المستقصي لإلجابة على سؤال أو التوصل إلى حقيقة أو مشكلة ما ثم تطبيق ما تم ال

  . "من أمثلة ومواقف جديدة
  

على ) NSES(وقد تم تعريف مصطلح االستقصاء العلمي في المعايير الوطنية للتربية العلمية 
، ويقترحون لها يدرس العلماء العالم الطبيعيأنه الطرق واألساليب المتنوعة التي من خال

الطلبة كما يشير االستقصاء إلى أنشطة تعلم . من أعمالهم التفسيرات استنادا إلى الدليل المشتق
ية دراسة العلماء للعالم ، وكذلك فهم كيفالتي يطورون فيها المعرفة، والفهم لألفكار العلمية

، وطرح األسئلة وه؛ يتضمن عمل المالحظاتواالستقصاء هو نشاط متعدد الوج. الطبيعي
، وتخطيط التحريات واالستقصاءات، ة ما هو معروفوفحص الكتب ومصادر المعلومات لمعرف

لجمع البيانات وتحليلها ، واستخدام األدوات هو معروف في ضوء الدليل التجريبيومراجعة ما 
وفي هذا . لنتائج وإيصالها لآلخرين، وتقرير ااح األجوبة والتفسيرات والتنبؤات، واقتروتفسيرها

عين االعتبار ، واألخذ باستخدام التفكير الناقد والمنطقي، وتطلب االستقصاء تحديد االفتراضاتي
وفيه يتم الدمج بين عمليات العلم والمعرفة العلمية واستخدام التفكير النقدي . التفسيرات المختلفة

  ).NRC, 2008؛ NRC, 1996(واالستدالل العلمي بهدف بناء الفهم العلمي 
  

، أن مبتدع برنامج التدريس باالستقصاء) Richard Suchman(ويقول ريتشارد سوخمان 
ديقة االستقصاء هو الطريقة التي يتعلم بها الناس عندما يتركون لوحدهم في البيت أو في ح
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، المنزل؛ فهم يطرحون األسئلة، ويالحظون، ويجمعون المعلومات، ويصنفون، ويقيسون
، وذلك في ضوء مستواهم العقلي من جهة وينقلون أفكارهم إلى بعضهم بعضا ،ويجربون

  .)2011 ؛ خطايبة،2007 زيتون،(وميولهم واهتماماتهم من جهة أخرى 
على أنه مجموعة من الممارسات المتضمنة لمحاوالت )  (Alfred Novakويعرفه ألفريد نوفاك

) حب االستطالع(واهر الطبيعية التي تثير الفضول الجنس البشري إيجاد تفسيرات منطقية للظ
  ).(Jarrett, 1997الطبيعي 

  
فيعرفان االستقصاء على أنه طريقة في  (Sund & Trowbridge)ج دأما صند وتروبر

 التدريس تهدف إلى معرفة كيفية تطوير العلماء للمعرفة وفهمها ومن ثم تطبيقها في مواقف
، وعليه فإن االستقصاء ، وصياغة الفرضيات، والتجريبجديدة وذلك عن طريق طرح األسئلة

، ولكنه يعتمد ون العمليات العقلية في االكتشافيبنى على االكتشاف أي أن التقصي ال يحدث بد
بشكل رئيسي على الجانب العملي، وبالتالي يصبح التقصي مزيجا من عمليات عقلية وعمليات 

 .)2011 قطيط،؛ (Opara&Oguzor, 2011عملية  
   

، فقد اقترح ديوي أن )John Dewey(ويعتقد أن أصول االستقصاء ترجع إلى جون ديوي 
، بالنسبة لديوي فإن أساس ستقصاء هو افتراض أو معتقد فعال، ويمكن اعتباره تفكيرا حذرااال

  .)2011 خطايبة،( ، والتعميم تقاد يحدث خالل عمليات االستقصاء، والسبب، والدليلأي اع
  

الناس وفطرتهم؛ فعمل بق أن االستقصاء العلمي له جذوره الطبيعية في عقول يتبين مما س
حى ، ومتابعة التحريات والتنقيب واالستقصاءات كانت وال تزال المنالمالحظات، وطرح األسئلة
ويعد الفضول الفطري الصفة الرئيسية لإلنسان التي تدعو وتقود . اإلنساني الطبيعي لفهم العالم

عليم نشاط عملي وفكري واالستقصاء في التعلم والت. مو وتطور الثقافة اإلنسانيةوالن االستقصاء
، وجوهره الفضول كعادة عقلية إنسانية في التعلم والتعليم تتضمن طرح األسئلة في آن واحد
واالستقصاء يرتبط بالعلم  .ثيرة لالنتباه وجذب فضول المتعلمالعلمية الم) المشكلة(والمواقف  

  .)2007 زيتون،) (، وتفكيريقةكمادة، وطر(
  

بطبيعته   doing scienceويقصد بالنشاط العملي انغماس الطلبة وانهماكهم في عمل العلم
؛ فهو يتضمن أنشطة مهارات تشغيل اليدين               االستقصائية كما يقوم به العلماءوصورته 

 Hands-on وتشغيل العقلMinds-on  للمعرفة وبنائها من  التي تركز على البحث النشط
  .)NRC, 1996(جهة، وإشباع الفضول الفطري وحب االستطالع لدى المتعلم من جهة أخرى 
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  ؟ما هي مستويات المدخل االستقصائي

  

، حيث حدد العالم شواب )1960(الستقصاء إلى العالم شواب تعود جذور تحديد مستويات ا
عبه بارها في مختبراته وفقا للدور الذي يلأربعة مداخل للعمل المخبري يمكن لمعلم العلوم اعت

  :  الطالب في العمل المخبري وهي

لة البحثية يزود المعلم الطالب بدليل العمل المخبري والذي يتضمن األسئ: المدخل االول - أ
  .العالقات التي تم اكتشافها مسبقا، ويقوم الطالب بإعادة اكتشاف وخطوات العمل المخبري

زود المعلم الطالب باألسئلة البحثية المفتوحة النهاية ويترك له حرية اختيار ي: المدخل الثاني - ب
  .ل إلى اإلجابة على األسئلة بنفسهخطوات العمل للتوص

األسئلة البحثية حول يمارس فيه الطالب استقصاء مفتوحا ، يطرح فيه : المدخل الثالث - ج
  . على تحرياته الخاصةت علمية بناء ، ويجمع األدلة ويقترح تفسيراظاهرة علمية

لب بقراءات ، حيث يزود المعلم الطاويسمى باالستقصاء داخل االستقصاء: خل الرابعالمد -د
تم مناقشة تفاصيل البحث من مشكلة، ومعلومات، والدور ، ثم يحول بحث علمي وتقارير

، ومن خالل ءتم التوصل إليها من قبل العلما ، واالستنتاجات التيالتكنولوجي، وتفسير المعلومات
  ). NRC, 2008(هذا المدخل يزداد فهم الطالب للمعرفة العلمية وطريقة الحصول عليها 

     
ت وفقا لدور مستويات المدخل االستقصائي بثالث مستويا) 2007 زيتون،(وقد حدد زيتون 

  :الطالب فيه كما يأتي
، علم الدور األكبروفيه يكون للم Structured inquiry : )المنمط(االستقصاء المبني  -1

فما على الطالب إال أن . ة أو المواقف المشكلة واإلجراءاتويتدخل فيه كليا من حيث تقديم األسئل
  .لم إلجراء األنشطة وتشغيل اليدينيتبع بدقة التعليمات واإلجراءات التي يقترحها المع

يطرح األسئلة  ؛ حيثوفيه يكون دور المعلم جزئيا: Guided inquiryاالستقصاء الموجه  -2
) المشكلة(سؤال ، وعلى الطالب أن يطور اإلجراءات والتصميم لتقصي أو تحري الو المشكلةأ

  .الذي طرحه المعلم
وتدخله في حده األدنى أو ال ويكون دور المعلم :  Free inquiry)المفتوح(االستقصاء الحر  -3

، ويطلب ها المعلمت التي حدد، فالطالب يطرح األسئلة أو يقترح المشكلة حول الموضوعايذكر
  .من المتعلم إجراء التصميم واإلجراءات المناسبة للتحري واالستقصاءات الخاصة بهم

لالستقصاء وفقا لدور الطالب  أن هناك ثالث مستويات) 2010 اهللا،عطا(ويرى ميشيل عطا اهللا 
  : فيه، وهي اآلتية
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مشكلة ويزود بكافة التوجهات  ويوضع فيها الطالب أمام: طريقة االستقصاء الموجهة -1
  .ما يحدث في صحائف العمل المختبري، كدات حيث يتقيد بها وال يخرج عنهاواإلرشا

وفيها يوضع الطالب أمام مشكلة ويزود ببعض اإلرشادات : طريقة االستقصاء شبه الموجه -2
 ي بحيث ال يتعطل، وهذه ال تقيده وتتيح له فرصة النشاط العقلالعامة مثل طريقة العمل واألدوات
  .تفكيره ويعمل عمال روتينيا آليا

وفيه يتواجد الفرد بمشكلة ويطلب إليه وضع خطة للتوصل : )غير الموجه(االستقصاء الحر -3
ا ال يزود بمعرفة وهن. ات ومواد تقدم إليه لتنفيذ الخطةإلى حل لها فيستخدم ما يحتاج إليه من أدو

  .، ويتوصل إلى النتائج ويحاكمهالحلول الممكنةفي ا، وعليه أن يفكر سابقة بالنتائج
  

فإن للتعلم ) 2011 سعيدي والبلوشي،أمبو(البلوشي  ووفقا لعبداهللا أمبوسعيدي وسليمان
  .)1.2(مستويات كما هو موضح في الجدول باالستقصاء عدة 

  
  مستويات من التعلم باالستقصاء :1.2 جدولال

  
السؤال مستوى االستقصاء

  االستقصائي
ات خطو

  التجربة 
  االستنتاجات

  معطاة معطاة معطى التجريب التأكيدي
 غير معطاة معطاة معطىاالستقصاء المركب
 غير معطاة  غير معطاة معطى االستقصاء الموجه
  غير معطاة  غير معطاة  غير معطى االستقصاء المفتوح

  
ميذ مع إخبارهم وهو إعطاء كل الخطوات للتال: Conformationاالستقصاء التأكيدي  -1

  .تم التوصل إليه في نهاية التجربةمسبقا بما سي
دون وهو إعطاء المتعلم خطوات التجربة من : Structured inquiryاالستقصاء المركب  -2

المتعلم باستكشاف المفهوم الجديد، وينتشر في غالبية كتب ، فيقوم إخباره بما سيتم التوصل إليه
  .العلوم

وهو إعطاء المتعلم سؤاال بحثيا ومجموعة أدوات : Guided inquiryاالستقصاء الموجه  -3
ثم  والطلب منه تصميم تجربة من مجموعة األدوات المعطاة لإلجابة على السؤال المعملي

  .الشروع في تنفيذ هذه الخطوات
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وهو طرح موضوع علمي معين وإعطاء المتعلم : Open Inquiryاالستقصاء المفتوح  -4
الطلب منه التفكير في سؤال بحثي أو مشكلة متعلقة بالموضوع العلمي ثم مجموعة أدوات و

  .هذا السؤال ثم تنفيذ هذه الخطواتتصميم تجربة لإلجابة على 
  

  :الحديثة لمستويات االستقصاء ةالنظر

  

 & Continuum  )(Bell,Smetanaومن وجهة النظر الحديثة ينظر إلى االستقصاء كمتصل

Binns, 2005االستقصائية وفي أحد طرفي المتصل، يمكن استخدام االستقصاء ارسة ؛ ففي المم
، وفي Cookbook styleوتجارب بنمطية كتاب الطبخ  Structured inquiry) المنمط( المبني

، وفي الطرف اآلخر يمكن استخدام Guided inquiryالوسط يمكن استخدام االستقصاء الموجه 
ولعل . ل طرح الطالب ألسئلتهم وأفكارهممن خال  Free inquiry)المفتوح(االستقصاء الحر 

الب هذا هو الهدف أو الغاية التي يتوقع من معلم العلوم أن يسعى إلى تحقيقها حيث ينهمك الط
، وى االستقصاء على المتصل المذكوروعند اختيار المعلم لمست. في االستقصاء العلمي الحقيقي

مهاراتهم التعليمية، واستعداد الطالب، : ن مثلعدة م فإن ذلك يتوقف على عوامل ومتغيرات
وهذا ما يفرض على المعلم من . ، والغايات البيداغوجية، والميول واالهتماماتوالنضج، والقدرة

حين آلخر التحرك بمرونة واالنتقال ذهابا وإيابا باستمرار على متصل االستقصاء حسب 
  .)(Jarrett, 1997الظروف والغايات المنشودة 

   
هذه النظرة الحديثة إلى إستراتيجية االستقصاء كعملية نمائية تطورية ومستمرة ومتسلسلة إن 

ئية كما هو حيث حدد خمسة مستويات استقصا) Bonnstetter, 1998( أيدها رونالد بونستتر
، يختار المعلم منها المستوى االستقصائي المناسب لمستويات الطالب )2.2(موضح في الجدول 

ولهم واهتماماتهم، ويبدأ بالتسلسل المتدرج المستمر لهذه المستويات الخمسة ويقدمها وقدراتهم ومي
وبهذا يمكن معالجة . غبات الطالب وقدراتهم وقابلياتهمجرعة جرعة وأوال بأول حسب ر

الطلبة ذوي  ومواجهة وجهة النظر األخرى التي ترى أن التعلم باالستقصاء يكون جيدا مع
الذي يتحكم به ) المستوى األول(وهذا التحول من االستقصاء التقليدي  .القدرات العالية فقط

المعلم إلى المستوى االستقصائي الخامس الذي يتحكم به المتعلم بشكل تدريجي ومستمر هو 
لماء، وذلك بدعم الغاية الكبرى لتهيئة الطالب وإعداده كباحث حقيقي شبيه لما يقوم به الع

  .  ومساندة المعلم
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  االستقصاء كعملية نمائية تطورية: 2.2 جدولال
  

المتمركز حول  الموجه) المنمط(المبنيتشغيل اليدين مستوى االستقصاء
 الطالب 

الطالب الباحث 

  الطالب/المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  الموضوع
  الطالب  الطالب/المعلم المعلم المعلم المعلم )المشكلة(السؤال

 الطالب الطالب المعلم المعلم المعلم ميةالمواد التعلي
اإلجراءات 
  والتصميم

 /المعلم المعلم المعلم
  الطالب

 الطالب الطالب

 الطالب الطالب الطالب  الطالب/المعلم  المعلم  النتائج
 الطالب الطالبالطالب الطالب المعلم االستنتاجات

   

توضيحا للتباينات في ) NRC, 2008(هذا وقد قد قدمت المعايير الوطنية لتعليم العلوم 
الخصائص االستقصائية الصفية حسب الدور الذي يلعبه كل من المعلم والطالب، كما هو موضح 

  ).3.2(في الجدول
  الخصائص األساسية لالستقصاء الصفي وتبايناتها: أ- 3.2جدول ال

  
  التباينات  خصائص االستقصاء

مشاركة المتعلم -1
في األسئلة العلمية 

  الموجهة

يقترح المتعلم
  السؤال العلمي  

يختار المتعلم سؤاال
من ضمن أسئلة 

مطروحة ، ويطرح 
أسئلة جديدة ذات 

  عالقة 

يعدل المتعلم السؤال 
العلمي المطروح 
من قبل المعلم أو 

المواد العلمية أو أي 
مصدر آخر 

ويوضحه بشكل أدق 

ينشغل المتعلم 
بسؤال علمي تم 
طرحه من قبل 
د المعلم أو الموا
العلمية أو أي 
  مصدر آخر 

إعطاء األولوية -2
لألدلة الالزمة لإلجابة 

  على األسئلة العلمية 

يحدد المتعلم
األدلة الالزمة 

  ويجمعها 

يوجه المتعلم لجمع
  أدلة معينة 

يعطى المتعلم 
معلومات ويطلب 

  منه تحليلها 

يعطى المتعلم 
معلومات ويزود 
بالطرق المناسبة 

  لتحليلها 
غة المتعلمصيا -3

للتفسيرات بناء على 
  األدلة 

يصيغ المتعلم
التفسيرات بعد 
  تلخيص األدلة 

يوجه المتعلم في
عملية صياغة 

التفسيرات من األدلة 

يعطى المتعلم طرقا 
محتملة الستخدام 
األدلة في صياغة 

  التفسيرات 

 يزود المتعلم باألدلة 
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  صفي وتبايناتهاالخصائص األساسية لالستقصاء ال: ب- 3.2جدول ال
  

  التباينات  خصائص االستقصاء
ربط المتعلم  -4

التفسيرات بالمعرفة 
  العلمية 

يتفحص المتعلم
مصادر معلومات 

أخرى بشكل 
مستقل ويربطها 

  بالتفسيرات 

يوجه المتعلم نحو
مصادر المعرفة 

  العلمية 

يزود المتعلم 
بالروابط الممكنة 

بين التفسيرات 
  والمعرفة العلمية 

  

توصيل وتبرير  -5
  المتعلم للتفسيرات 

يكون المتعلم 
الحجج المنطقية 

إليصال التفسيرات 

يدرب المتعلم 
  لتطوير التواصل  

يقدم للمتعلم 
توجيهات واسعة في 

استخدام التواصل 
  بشكل دقيق 

يزود المتعلم 
بخطوات وعمليات 

  للتواصل 

  جم التوجيه الذاتي للمتعلم               أقلأكثر                   ح                        
  أقل                حجم توجيه المعلم والمواد التعليمية            أكثر                        

  
  لكن كيف يقرر المعلم ما هو القدر المناسب من التوجيه الذي سوف يقدمه لتالميذه ؟

  

على عبه المعلم في العملية االستقصائية يعتمد بشكل كبير إن الطبيعة االستقصائية والدور الذي يل
  : واحد أو مزيج من النواتج التالية،  والتي تتحدد إما بناتج تعليمي النواتج التعليمية المستهدفة

  .تعلم الطلبة مفاهيم علمية محددة -1
  .تطوير مهارات الطلبة االستقصائية  -2
  ).NRC, 2008(ية تطوير فهم الطلبة للعملية االستقصائ -3
  

، يتم فيها لالستقصاء كعملية نمائية تطورية هذا وقد تبنت الباحثة وجهة النظر الحديثة التي تنظر
، حسب رغبات الطالب وقدراتهم ومهاراتهم تويات االستقصاء المتدرج المستمرالتسلسل في مس

صائية ذهابا وإيابا حسب ، والتنقل بين المستويات االستقيمية وميولهم واهتماماتهم ونضجهمالتعل
 فاالستقصاء الموجه كما ورد في المعايير الوطنية لتعليم العلوم ايات البيداغوجية المستهدفةالغ
)NRC, 2008( يؤدي إلى تطوير مفاهيم علمية محددة لدى الطالب بينما االستقصاء األكثر ،

فهم أكبر لالستقصاء ة وانفتاحا يقدم فرصة أكبر للتطور المعرفي ونمو المهارات االستقصائي
  .العلمي
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  ؟تيجية االستقصاء في تدريس العلومعن استخدام استراما هي أسباب عزوف المعلمين 

  

من االهتمام في ي العلوم ألهمية االستقصاء، لكنهم يعطونه القليل سك مدربالرغم من إدرا
سباب التي أن من بين األ) 2007 زيتون،( كما ورد في) Colburn(الصف، ويذكر كولبيرن 

ستقصاء في تدريس العلوم ما تجعل المعلمين يعزفون أو يترددون في اعتماد استراتيجية اال
  :يأتي

  .قصاء أو في تحديد مفهومه وتعريفهغموض في معنى االست -1
، أو يكون بصورة جيدة بشكل خاص مع لتعليم القائم على االستقصاء جيداالعتقاد بأن ا -2

  .اليةت العالطلبة ذوي القدرا
  .للتعليم باستراتيجية االستقصاء) أو غير مؤهلين مهنيا(شعور المعلمين بأنهم غير معدين  -3
  .ب إدارة عملية التعلم باالستقصاءيصع -4
  .باالستقصاء يتضمن تعليم الحقائق الزعم بأن التعليم -5
  .يليه الصفي الذيالنظر إلى برامج العلوم ومناهجها بأنها إعداد الطلبة للمستوى  -6
  

أيضا أن قلة اهتمام المعلمين بتطبيق استراتيجية االستقصاء ) 2011 خطايبة،(ويضيف خطايبة 
، وبأن نماذج تدريس االستقصاء المعدات أو مواد تنفيذ االستقصاءفي الصف يعود إلى نقص في 

  .م للتعليم باستراتيجية االستقصاءصعبة التدريس وتحتاج إلى إعداد المعل
     

  :ام التعلم االستقصائي هي التاليةإلى أن من أبرز المعوقات أم) 2010 عطا اهللا،(اهللا ويشير عط
التعلم االستقصائي ويراعي يتطلب توفر منهج مبني على طريقة : المنهج المدرسي -1

  .شروطها
، ليس بقصيريحتاج الموقف الواحد في التعلم االستقصائي إلى زمن : محددات الزمن -2
  .حساب تغطية المنهجسيكون ذلك على و
  .طلبة لديهم القدرة على االستقصاءتفترض طريقة االستقصاء أن جميع ال -3
ة في ممارسة هذا النوع يحتاج التعلم باالستقصاء إلى معلم مؤهل تسمح له كفاياته التعليمي -4

  .من التعلم
  .رسسهل أمام جميع المدا، وهذا ليس بالب توفر المختبرات وتسهيالت ماديةتتطل -5
  

، وقول بعض ستقصاء تعتبر طرقا ناجحة للتدريسعلى الرغم من هذه المشاكل إلى أن نماذج اال
التربويين وعلماء النفس أن التعلم باالستقصاء صعب لبعض الطلبة خصوصا بطيئي التعلم يمكن 
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، بمعنى أنه من الضروري بناء خطة لنوع منفرد من التعلم باالستقصاءمواجهته بالتخطيط 
، وتتضمن الخطة )1989 نشوان،(بهؤالء التالميذ لكي يسيروا حسب قدراتهم وإمكاناتهم  خاصة

اختيار المعلم المستوى االستقصائي المناسب لمستويات الطالب وقدراتهم وميولهم واهتماماتهم، 
ويبدأ بالتسلسل المتدرج المستمر لمستويات االستقصاء  ويقدمها جرعة جرعة  وأوال بأول 

  ).Bonnstetter,1998(الطالب وقدراتهم وقابلياتهم  حسب رغبات
  

  ؟ات طريقة التقصي في تدريس العلومما هي مميز

  

تتميز استراتيجية االستقصاء في مناهج العلوم وتدريسها كما تشير أدبيات تدريس العلوم 
في بمميزات عديدة ) 1989 نشوان، ؛2008 زيتون، ؛2011 قطيط، ؛2011 الخزرجي،(

  :م من أبرزها اآلتيتدريس العلو

  .المتعلم محور العملية التعليمية يصبح -1
  .تنمي مهارات التفكير لدى المتعلم وخاصة مهارات التفكير العليا من تحليل وتركيب وتقويم -2
  .كشف الحقائق والمعلومات بأنفسهم تدفع هذه الطريقة المتعلمين إلى -3
) العلم عمليات( ف واالستفسار العلميصاء واالكتشاتنمي عند الطلبة عمليات االستق -4

  . والتجريب.. .، والقياس، والتصنيف، والتفسير، واالستداللكالمالحظة
  .ودافعية المتعلم نحو التعلم) اتيالذ(تؤكد على استمرارية التعلم  -5
ز المهام الموكلة إليه، ، من خالل اعتماده على نفسه في إنجاتنمي مفهوم الذات لدى المتعلم -6
التخطيط والتنظيم والتفاهم وتحمل المسؤولية والحياة  :نمية مهارات وقدرات أخرى مثلوت

  .االجتماعية
تؤكد طريقة االستقصاء على األهداف والغايات العامة لتدريس العلوم كما في تنمية  -7

  .يول العلمية وتقدير جهود العلماءاالتجاهات والم
  .الستمتاع بعملية التعلممشاركة واتحفيز الطلبة على التعلم وال -8
  .ن إحساس الملل الناتج عن التلقينمساعدة الطلبة على التخلص م -9

  .لتقنية الحديثة في البحث والتقصياستخدام وسائل ا - 10
  .يساعد التعلم باالستقصاء على التذكر واسترجاع المعلومات وتوظيفها - 11
الداخلي، فعندما يقومون بحل ما نقل الطلبة من مرحلة التوجيه الخارجي إلى الدفع  - 12

  .  داخلي الناشئة عن التعزيز الذاتييواجهون من مشكالت تتولد لديهم قوى الدفع ال
تتفق طرائق االستقصاء مع نظرية بياجيه حول كيفية حدوث التعلم وكيفية نمو التالميذ  - 13

ظرية بياجيه التي تنص عقليا، فالتعلم باالستقصاء موجه بالنشاط بدرجة عالية ويتمشى هذا مع ن
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، ضرورة وأساسية لتعلم خالل التجريب أو العروض العملية على أن الخبرة المباشرة سواء من
العلوم، كما أن التعلم باالستقصاء موجه باألسئلة  ويتضمن استخدام الخبرات الحسية المباشرة 

  .ن والمادةالواسعة كالفضاء والزم التي تنمي قدرة الطفل في التعامل مع المفاهيم
ى الطلبة الذكاء المنطقي الرياضي، والذكاء اللغوي، والذكاء الجسدي، والذكاء تنمي لد - 14

  .البصري المكاني
  .القة بين الطلبة والمجتمع المحليتساهم في توطيد الع - 15
  

  ما هي ميزات الفصول الدراسية التي تطبق التعلم باالستقصاء؟
  

، حيث ها الفلسفي على النظرية البنائيةعلى االستقصاء في إطارتعتمد إستراتيجية التعلم المبني 
يندمج المتعلمون في البرامج المصممة على طريقة االستقصاء في العملية التعليمية بصورة 

، والتفاعل االجتماعي اعل مع المواد واألدوات المختلفةإيجابية، ويبنون تعلمهم عن طريق التف
بل بعقولهم ) Hands-on(تتيح لهم ليس فقط العمل بأيديهم  مع معلميهم وزمالئهم، كما أنها

)Minds-on (عملية فاعلة يدويا وذهنيا  أيضا، ويصبح تعلم العلوم)سعيدي والبلوشي،أمبو 
2011.(  

وعليه يجب تنظيم محتويات البيئة الصفية بطريقة تثير وتتحدى وتشجع وتدعم حاجة المتعلمين 
ويتأتى ذلك من خالل توفير بيئة صفية آمنة . من الدافعية للتعلم ر قدرا مريحاللتعلم والفهم وتوف

ختصين م، ويقترح العديد من ال)2011 قطيط،(تزيد من دافعية الطلبة للتعلم وترفع من تحصيلهم 
  :منهافي التربية طرقا ووسائل لتحسين وخلق بيئة صفية آمنة محفزة للتعلم 

  .لغرفة الصفية وخارجهافاعل داخل اوضع قواعد عامة للتعامل والت - 
  .مشاركة الطلبة في وضع األهداف - 
  .وح العالقة بين المعلمين والطلبةوض - 
 Henningsen & Stein, 1997(مشاركة الطلبة في وضع قوانين وقواعد غرفة الصف  - 

;Jarrett, 1997( .  
  
بمجتمع  ، ويقصدين مجتمع تعلمي تعليمي مع الطلبةويتطلب توظيف المنحى االستقصائي تكو 

  :ذي يتصف بمجموعة من الخصائص منهاالمتعلمين بأنه الصف ال
  .يساعد فيه الطلبة بعضهم بعضا - 
  .الطلبة الطرق واإلجراءات العلميةيختار فيه  - 
  .الطالب أعلى من نسبة كالم المعلمتكون نسبة كالم  - 
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دية والتنافس على ، بدال من الفر، ويبنون على تفكير بعضهم البعضيتشارك الطلبة األفكار - 
  .تحصيل العالمات

  .ضع القوانين والنظم وضمان سيرهايتشارك فيها الطلبة في و - 
يتحقق فيها الطلبة بالمشاركة مع المعلم من صحة أو مصداقية الطرق واإلجراءات واإلجابات  - 
  ). 2011 قطيط،(
  

) NRSC, 1997(كية وقد أورد المركز القومي للمصادر العلمية في الواليات المتحدة األمري
  :باالستقصاء تتضمن النقاط التاليةقائمة بميزات الفصول الدراسية التي تطبق التعلم 

   :اج المتعلمون بالعملية التعليميةاندم -1
باستخدام مواد وأدوات من بيئتهم المحيطة فإن األطفال يفكرون ويبتكرون أفكارا ويطورون 

  .لمشكالتداللية وقدراتهم على حل اقدراتهم االست
   :جلب العالم الواقعي لغرفة الفصل -2

قائق ، فبدال من تعلم الحدراستهم للعالم الواقعي من حولهميقوم األطفال بتقليد العلماء في كيفية 
شياء ، وبدال من محاولة تذكر وصف األالعلمية التي هي نتاج العلم، يقوم األطفال بممارسة العلم

، وبدال من لم كيف تم التوصل إلى هذه الثماروم األطفال بتع، يقالتي هي أيضا من ثمار العلم
  .فال بممارسة العلم وممارسة الفهماالستماع ثم النسيان، يقوم األط

   :تشجيع العمل الجماعي -3
وبالعمل الجماعي . ن يتعاونوا فيما بينهمتتطلب استراتيجية التعلم باالستقصاء من المتعلمين أ

عنصر لبعض ويتبادلون أفكارهم ويكتشفون أن التعلم التعاوني يتعلم األطفال من بعضهم ا
  .ضروري في عملية حل المشكالت

   :مراعاة أنماط التعلم المختلفة -4
، فالمتعلمون يجلسون ليحددوا صول التي تطبق التعلم باالستقصاءتتنوع  أنماط التعلم في الف

ن ثم ينفذون ويتعاملون مع ، ثم يصممون ويخططوكلة ويستعينوا في ذلك بمصادر شتىالمش
، وبعدها يبحثون ات وتوضيحات ثم يستنتجون ويعللوناألدوات ثم يحولون بياناتهم إلى رسوم

وال يخفى أن هذه األنشطة . عن تفسيرات علمية من مصادر مختلفة لما شاهدوه واستنتجوه
، وبذلك من مرة لمتعلم في نفس الحصة أكثرتتضمن أنماطا مختلفة من أنماط التعلم يتناولها ا

كما أن هذه االستراتيجية تتيح فرصة . لمختلفة تصقل وفي اتجاهات مختلفةفقدراته ومهاراته ا
  .يتميزوا ويتفقوا في تعلم العلوم للذين يصعب عليهم العلم بالقراءة واالستماع أن
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  :التكامل بين مواد المنهاج المختلفة -5
خص النتائج بالكتابة وآخر ، فهناك متعلم يللمنهجرسة أنواع مختلفة من مواد اهناك فرص لمما

ي هذا فرصة ، وفابية والحاسبات والحواسيب اآللية، كما أنهم يستعملون قدراتهم الحسبالرسم
  .والرياضيات ، وتكامل بين العلم واألدب والفنغنية لإلبداع والتميز

  :التقويم التكويني المستمر المعتمد على تقييم األداء -6

، فإن الفصول التي تطبق التعلم باالستقصاء تتيح فقط على اختبارات الورقة والقلم تمادبدل االع
، ومدى تمكنهم مدى استيعابهم للمفاهيم العلمية فرصة للمعلم أن يالحظ تالميذه أثناء عملهم ويقيم

إن من أهم أهداف التربية هو تطوير مهارات . ات المعملية والعقلية بشكل مستمرمن المهار
، خاصة فيما يتعلق بالعمليات العليا في االختبارات التقليدية من قياسها تفكير والتي ال تتمكنال

التفكير، إن معلم العلوم يستطيع استخدام طرق تقييم بديلة كبطاقات المالحظة وبطاقات المعايير 
ين في الخاصة بكل مرحلة من مراحل العملية االستقصائية في الوقت الذي يكون تالميذه منغمس

  .عن إجابات ألسئلتهم االستقصائية العمل الجماعي
، ومرورا )طرح السؤال االستقصائي(التساؤل تنمية عمليات العلم ابتداء من عملية  -7

تصميم التجارب والتنبؤ والمالحظة والقياس واستنتاج العالقات واالستدالل  :بعمليات منها
  .صياغة النماذج، وانتهاء بالتفسيرو
  
  :الذكاءات المتعددة، حيث يتم تنمية تنمية -8

حيث يقوم المتعلم بالتعامل مع عناصر من الطبيعة في عملية االستقصاء : الذكاء الطبيعي - 
  .ات والحيوانات والخامات الطبيعيةكالنبات

عبر عن جيث يتعامل المتعلم دائما مع أجسام ثالثية األبعاد وليس صورا ال ت: فراغيالذكاء ال - 
  .حقيقية لألجساماألبعاد ال

تنبؤات  ، والعمل على صياغة األفكار على شكلوذلك بالمناقشة في المجموعة: الذكاء اللغوي - 
  .وخطوات تجريبية وتفسيرات، ومن ثم عرضها على بقية الفصل

، حيث يحاكي المتعلم بذلك العلماء عندما ويتمثل في تصميم التجربة: اإلبداعي الذكاء - 
  .ء العالم الطبيعين تجارب الستقصايصممو

  .جربة والمهارات المعملية اليدويةوذلك بالحركة وتركيب األجهزة وأداء الت: الذكاء الحركي - 
  .ابية الالزمة لتحليل البياناتبالتعامل مع األرقام والعمليات الحس: الذكاء الرياضي - 
  . يقية بألوانها وأحجامها الطبيعيةبالتعامل مع مواد حق: الذكاء البصري - 
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  :دور المعلم في التعلم االستقصائي

  

إن هذا . الموجه والمشارك في عملية التعلم، هو دور المعلم وفقا لالتجاه االستقصائي إن دور
ل المعلومات الجاهزة إلى التلميذ، ومده بكل يعني أن يتخلى عن الدور التقليدي المتمثل في نق

، لقيمي ومعتقداته ومفاهيمه الخاصةيذ نسقه اوهذا يعني أال يفرض المعلم على التالم. اإلجابات
، ويخضع هذا الخاص من خالل الخبرات التي لديهبل عليه أن يساعده على التعرف على نسقه 

النسق للمراجعة والتعديل في ضوء ما يحصل عليه التلميذ من خبرات ومعلومات جديدة 
  .)1992 الفنيش،(
  
مخزن علم في الطريقة االستقصائية لم يعد كأن دور الم) 2011 الخزرجي،( ويرى الخزرجي 

، فهو يعينهم للمعلومات والمعارف العلمية، أو كمجيب لألسئلة، وإنما هو موجه ومثير للطلبة
أو األسئلة التفكيرية ) المشكلة(على البحث والتنقيب والتقصي واالكتشاف من خالل المواقف 

  . إلخ ...، يقيسوا،لكي يبحثوا، يالحظواتتحدى تفكيرهم وتحثهم التي تقدم لهم و) المفتوحة(
  

فيرى أن دور المعلم يظهر بصورة غير مباشرة من خالل ) 2010عطاهللا،(أما عطا اهللا 
التخطيط للموقف االستقصائي وتهيئة الطلبة لالستقصاء عن طريق وضعهم أمام مشكالت 

، وتوجيه قصائيلسير في خطوات التعلم االستومواقف عملية متأزمة لحثهم على التقصي وا
، وتزويدهم صيرة في أثناء الموقف االستقصائيالطلبة من خالل طرح عدد كاف من األسئلة الق

لى إفساد وقتل التعلم ببعض المعلومات والتلميحات شريطة أال يكون حجمها كبيرا بحيث يؤدي إ
د والمناخ ، كما يتمثل دوره في توفير المناخ الصفي المادي مثل األدوات والموااالستقصائي

  .المعنوي مثل الضبط والتعزيز
  

أن على المعلمين تصميم وإدارة الصفوف االستقصائية التي توفر للمتعلم ) 2007(ويشير زيتون 
، مكان والمصادر للتعلم االستقصائي، وتزويدهم بالوقت والرص التعلم النشط في جو من األمانف

تتمثل بخلق بيئة تعلم لعلوم االستقصائية وهذا يتطلب  إتخاذ أدوار جديدة للمعلم في صفوف ا
طلبة، وتخطيط االستقصاء ، وتحديد المفاهيم العلمية المهمة التي يمكن استقصاؤها من قبل الغنية

، وتهيئة فرص لجميع الطالب سئلة السابرة وتوجيه تعلم الطالبباإلضافة إلى طرح األوتقديمه، 
فالمعلم كما يراه زيتون . رسةرين خارج المدلعرض وإيصال تعلمهم للمعلمين وللزمالء واآلخ

هو موجه ومثير للطلبة يعينهم على البحث والتنقيب والتقصي واالكتشاف من خالل ) 2008(
، ويالحظوا، ويتنبأوا، ويختبروا هم وتحثهم لكي يبحثوا،المشكلة التي تقدم لهم وتتحدى تفكير
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، فيقود طلبته لتعديل سلوكهم وبنيته عة العلموبهذا يصبح المعلم أكثر وعيا وفهما لطبي... ويجربوا
وإنما ، ي لمواجهة المشكالت بطريقة علمية، ليس في المختبر فحسبالعلم) وفكرهم ووجدانهم(

  .في األمور الحياتية األخرى
  
  
  :ر الطالب في الطريقة االستقصائيةدو

  

بدال من أن يستلم (ج ويفكر ، فهو ينتعبا فاعال في العملية التعليميةتجعل هذه الطريقة الطالب ال
تنتهي ) عقلية وعملية(مستخدما معلوماته وقابليته في عمليات تفكيرية ) المعلومات ويعيدها

) بمعنى آخر يدرس العلم كمادة وطريقة وليس كمادة معرفية فقط(بالوصول إلى النتائج 
  ) .2011الخزرجي،(
  

  :إلى أن دور الطالب يتمثل بما يلي) 2007(ويشير زيتون 
  .ية في تخطيط االستقصاءات العلميةالمساهمة الفعل - 
  .المالحظة واالستكشاف - 
  .حل المشكالتالقيام بالتجريب و - 
  .العمل فرادى ومجموعات - 
  .طرح األسئلة والتفسيرات المنطقية - 
  .مة والمناظرة مع اآلخرين والمعلمالمحادثة والمحاك - 
  .يامعارف واألفكار وتطويرها تعاونمناقشة ال - 
  .مناقشات منطقية وبناء التفسيرات عمل - 
  .اختبار الفرضيات التي يطرحونها - 
  .تائج ونشرهاإيصال الن - 
  .غذية الراجعة من الزمالء والمعلمالتأمل في الت - 
  .اعتبار التفسيرات البديلة - 
  .إعادة إجراء التجارب، والمشكالت، والمشاريع - 
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   ونماذجه مداخل التعلم االستقصائي وأساليبه
  

هناك العديد من الطرائق واألساليب والنماذج االستقصائية التي يمكن اعتمادها في مناهج العلوم 
مدخل االستقصاء المفاهيمي، : من مدخلين رئيسيين لإلستقصاء هماوتدريسها والتي تندرج ض
  . ومدخل االستقصاء العملياتي

  
التدريس يتم بها تعلم المفاهيم العلمية من  يشير إلى طريقة في: االستقصاء المفاهيمي مدخل -1

، حيث يتم إلى مزيد من فهم المعرفة العلميةخالل استقصائها من قبل الطلبة بطريقة تقودهم 
، ومن شأن بما لديهم من معرفة قبلية سابقة تقديم موقف مشكل للطلبة يحاول الطلبة تفسيره

ومن ضمن النماذج التي . فهوم جديدمعالجة الموقف المشكل أن تقودهم إلى الحصول على م
 ذياب،(، ونموذج هيرد ن، ونموذج كاربلوستتخذ استقصاء المفاهيم هدفا للتعلم نموذج سوخما

1989.(  
  
خاللها الطلبة مهارات  يشير إلى طريقة تدريس يتعلم من: مدخل االستقصاء العملياتي -2

، حيث ينظر إلى العمليات ئعقيمة المحتوى المعرفي في الوقا، بغض النظر عن االستقصاء
علمية أيضا  ، ومن خالل توظيف العمليات يكتسب الطلبة معرفةلعلمية على أنها أهم ما في العلما

هذا النوع من االستقصاء ال يتخذ من المفاهيم العلمية . )1989 ذياب،( وإن لم تقصد لذاتها
ومن أبرز أصحاب هذه . بةبعدد من القدرات العقلية المركموضوعا للتعلم بل يستعيض عنها 

ات التي وضعها ثالثة عشر مهارة، منها ، وقد بلغ عدد المهار)Gagne(الطريقة روبرت جانيه 
دام ، واستخهي المالحظة، واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ، والتواصل: تسع مهارات أساسية

ة األربعة الباقي نات، أماالعالقات الزمانية والمكانية، واستخدام األعداد، والقياس، وتفسير البيا
، والتعريف وهي ما تسمى التجريب، وضبط المتغيرات، وفمهارات مركبة هي صوغ الفرضيات

  ). 2007الزعبي،(بعمليات العلم 
  

تقصاء اتخذت من االسونماذج استقصائية تعليمية فعالة وقد حدد البحث وأدبياته طرائق وأساليب 
  :جوهرا وقلبا لها ومن بينها

  
  :ان االستقصائية بالخطوات التاليةتتمثل طريقة سوخم: ذج سوخماننمو  -1
  .يعرض المعلم الحدث المتناقض - 
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جل الحصول على معلومات أوذلك من " ال"أو " نعم"يطرح الطلبة أسئلة بحيث تكون إجابتها  - 
  .ساعد في تفسير األحداث المتناقضةت
بحثا مكتبيا أو أي نوع آخر من البحث لجمع يناقش الطلبة األفكار التي توصلوا إليها ويقدمون  - 

  .من الوصول إلى تفسيرات أو نظرياتمعلومات إضافية تمكنهم 
يلتقي المعلم بالطلبة ويقود المناقشة لمساعدة الطلبة على تقديم تفسيرات محتملة للحدث  - 

  .)2007 زيتون، ؛2011 خطايبة،( والتحقق من صحة تلك التفسيرات أو النظريات
  
، لم المفهوم أو المبدأ أو القاعدةفي هذا النموذج يقدم المع: ذج االستقصاء االستنتاجينمو -2

نشطة االستقصائية لفهم ، ثم يدع الطالب ينشغلون في األاالستقصاء االستقرائي أو المحفز بعكس
من  وبالتالي يهدف إلى التحقق. لمتضمنة عادة أنشطة تشغيل اليدينالقاعدة ا/ المبدأ/ هذا المفهوم

  ).2007 زيتون،(تعلم المفاهيم وليس بنائها 
  
واألنشطة االستكشافية  .لتعلم باالكتشاف إلى جيروم برونريرجع ا: نموذج التعلم باالكتشاف -3

نشطة المستندة إلى تشغيل وفي هذه األ. اعد التالميذ على تمثل المعلوماتفي هذا النموذج تس
  ).2007 زيتون،(العقلية ومهاراته  ، ينشغل التالميذ في عمليات العلماليدين

  
ائز المهمة في التعلم تعتبر التجربة العلمية من الرك: أسلوب االستقصاء بالتجريب -4

، وتتضمن موقفا محيرا يحدد منه الفرد المشكلة ، ثم يكون فرضية ذات عالقة االستقصائي
  ).2010 عطااهللا،(رضية بالمشكلة ، وبالتالي فإنه يقترح وينفذ خطة خاصة في اختبار صدق الف

  
وتستخدم األسئلة المفتوحة النهاية التي تعمل على توفير : أسلوب االستقصاء باألسئلة -5

وفيه يتوصل الطالب إلى أبعد من المعلومات المعطاة له . إجابات أوسع وتولد طاقات إبداعية
ضمن هذا األسلوب ويقوم المعلم . )2010 عطااهللا،(فيتوصل إلى معرفة علمية جديدة خاصة به 

،  ثم مساعدة قرير األسئلة التي يتم استقصاؤها، وتجراءات تتضمن تسجيل أسئلة الطالببعدة إ
، ثم مساعدة مراقبة استقصاء الطالب ومساعدتهم، وب على تخطيط استقصائهم وتحرياتهمالطال

  .)2007 زيتون،(الطالب على كتابة التقرير
  
ث هذا النوع من االستقصاء عندما يتوصل الطالب إلى ويحد: أسلوب االستقصاء العقالني -6

تعميمات واستنتاجات جديدة من خالل السؤال والجواب والنقاش الذي يثيره المعلم حول صورة 
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لذا سيكون و ،ما الطالب فيجهل ما سيطلب منهأ، وعرضها أو رسم بياني أو جدول رقميي
  .)2010 عطااهللا،(استنتاجه تبعا لسير المناقشة 

  
وتعتمد هذه الطريقة على حب الفضول الفطري وحب : استقصاء العلوم من خالل اللعب -7

والتعلم واالكتشاف . االستطالع الطبيعي لألطفال التي يصبح اللعب فيها طريقة لتعلم العلوم
باللعب يعتمد على نظرية جون ديوي وجين باجيه اللذان يريان أن األطفال والتالميذ الصغار 

المواد واألدوات التي يهتمون بها، وتكون ذات من خالل المشاركة النشطة في  يتعلمون أفضل
اليدين يجب على المعلم أن يوجه أنشطة التعلم باستخدام الخبرات الحسية وتشغيل  لذا. معنى لهم

  .واستخدام األسئلة الموجهة
  
، وكل طالب) 5- 3(الستقصاء التعاوني من تتكون مجموعات ا: االستقصاء التعاوني  -8

ويتم . ح طريقة االستقصاء فعالة ووظيفيةطالب في أي مجموعة يكون له عمل معين لكي تصب
تعلم المفاهيم عن طريق االستقصاء التعاوني باإلضافة إلى تطوير المهارات الشخصية 

  .واالجتماعية
  
 ث، حيالت وتتكامل مع االستقصاء العلميتتداخل طريقة حل المشك: طريقة حل المشكالت -9

شكلة ثم تحديدها، ، وبخاصة إذا علمنا أن طريقة حل المشكالت تتطلب الشعور بمتعتبر امتدادا له
، اختيار واختبار أنسب الفرضياتوياغة الفرضيات أو الحلول المؤقتة، ، وصوجمع المعلومات

ويتبين مما سبق أن . في مواقف جديدةعميم تتطبيق الو، م التوصل لالستنتاجات والتعميماتث
  .في تقصي المشكالت العلمية وحلها طريقة العلمية في حل المشكالت تتضمن خطوات معينةال
  

، وب عدة مراحل منها تقديم المشكلةويتضمن هذا األسل: األسلوب القائم على المشروع - 10
ويسمح تعلم العلم القائم على . ى المعلومات وتقييمها واستخدامها، وحل المشكلةوالوصول إل
خالل  ، وكنتيجة فإنهم يبنون فهمهم للعلوم منب تعلم العلوم من خالل عمل العلمالالمشروع للط

، وينشغلون في مشكالت وظواهر واقعية حقيقية تحاكي ما يقوم به فكارهم واستخدامهاأالعمل ب
  .)2007 زيتون،(العلماء 
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  :منحى االستقصاء العملياتي 2.1.2

  

  :تمهيد

  

مية جزءا وتعتبر المنهجية العل، طا مباشرا بطبيعة العلم وعملياتهيرتبط االستقصاء العلمي ارتبا
، وتطوير إدراك المعلم لمفهوم العلم وطبيعته يساعده على تطوير سلوك ال ينفصل عن العلم ذاته

تعليمي إيجابي نحو استخدام الطريقة االستقصائية لتقديم المفاهيم العلمية التي تؤكد روح العلم 
  .ه وعملياتهوطرق

  

  ؟فما هو العلم

  

في الفترة الواقعة بين عقدي الستينات والسبعينات من القرن العشرين الميالدي أبرز األدب 
، هدفت إلى بناء النماذج ووضع والت عديدة قام بها فالسفة العلمالتربوي العلمي محا

 ، وقديره وتحديثهاالستراتيجيات لتوضيح طبيعة العلم بهدف النهوض بتدريس العلوم وتطو
، وهذه منها نموذجا واضحا لمفهوم العلم ظهرت عدة مدراس أو اتجاهات تبنت كل مدرسة

  :المدارس هي كما يلي
وهذه المدرسة تقليدية في نظرتها إلى العلم حيث تؤكد أن مفهوم العلم : العلم بناء من المعرفة -أ

مات والقوانين والتعمي هو جسم منظم من المعرفة العلمية يشتمل على الحقائق والمفاهيم والمبادئ
منها أن طبيعة المعرفة العلمية ثابتة  وقد وجهت لها العديد من االنتقادات. والنظريات العلمية

، ويتم التركيز في بناء مناهج العلوم على المعرفة ة للتعديل أو التغيير أو التطويروغير قابل
الناقل والملقن  لمعلم فيها دور، و يلعب اثمرة جهودهمالعلمية فقط باعتبارها نتاج العلماء و

، معتمدا على أساليب التقويم التي تقيس خدما طريقة المحاضرة أو المناقشةللمعرفة العلمية مست
، وال تتناول قياس قدرات التفكير عنده أو مدى ب على حفظ المعرفة واسترجاعه لهاقدرة الطال

 عطا اهللا،(بي في عملية التعميم ، أما دور الطالب فهو سلهامتالكه لعمليات العلم ومهارات
2010.(  

   
 وتتناول هذه المدرسة مفهوم العلم باعتباره طريقة منظمة: العلم طريقة في البحث والتفكير -ب

وأما المعرفة العلمية فهي نسيج متكامل من الحقائق . في البحث واالستقصاء واالستكشاف
  .النشغاله بالعلم وطرقه وعملياته تيجةوالمفاهيم والتعميمات العلمية التي يكونها العالم ن
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وفي العقد السبعينات من القرن العشرين الميالدي اقترح روبرت جانيه منهجا لتدريس العلوم 
 SIENCE- A  PROCESS)  (SAPA)(منحى عملياتي  - العلم: اطلق عليه اسم

APPROACH،  8(وكان موجها للتالميذ من صفوف الروضة وحتى الثامن-k( )عطااهللا، 
مليات العلم وهو برنامج فريد ومختلف من حيث أنه يركز على تدريس مهارات ع). 2010

، عرفة وسيلة لممارسة تلك العمليات، بدال من التركيز على المعرفة وجعل الماألساسية والتكاملية
 وقد انعكس هذا المنهج على مناهج العلوم. هيم العلمية لخدمة العمليات فحسبحيث تقدم فيه المفا

وقد صنف جانيه ). 2001 المقرم، ؛2010 ،زيتون(بعض دول العالم ) أو عدلته(عالميا وتبنته 
  :النضج اإلدراكي للتالميذ كما يليعمليات العلم في ترتيب هرمي يتميز مع مراحل 

االتصال، التنبؤ،  ،نية، استخدام العالقات الزمانية والمكاالمالحظة، استخدام األعداد، القياس
  . ، تجريبج، التعريف اإلجرائي، تكوين الفروض، تفسير البينات، التحكم في المتغيراتاالستنتا

ويهدف هذا المنحى إلى إنماء العمليات السابقة بحيث تتدرج مرحليا من األبسط إلى األصعب 
  ).2001 المقرم،(
  
فهوم تتبنى هذه المدرسة م: )العلم محتوى معرفي وطريقة تفكير(النظرة المزدوجة للعلم -ج

ين وهما المادة النظرية العلم على أساس أنه جسم العلم يتكون من جانبين أو وجهين متكامل
، وإنما هو الطريقة االستقصائية كونه بناء معينا للمعرفة العلميةعلى  والطريقة، فالعلم ال يقتصر

التجاه األخير إلى ا، واستنادا قيحها وتعديلها وتنميتهاأو البحثية للحصول على هذه المعرفة وتن
، فإن من واجب معلم العلوم أن يهيء الفرص أمام الطلبة لممارسة عمليات العلم لمفهوم العلم

، وهو بذلك يعمل على تطوير قدرات إلى اكتساب هذه المعرفة العلمية وطرقه التي توصلهم
  ).2010 عطا اهللا،(التفكير العلمي ومهاراته لديهم 

  
  :منحى عملياتي -العلم 

  

م السبب في الشروع 1957عام ) Sputnik(ان إلطالق القمر الصناعي السوفيتي لقد ك
 - 1962، وفي الفترة ما بين ناهج العلوم في الواليات المتحدةبمحاوالت جدية إلعادة صياغة م

م صدر عن مفوضية التربية العلمية التابعة للرابطة األمريكية لتقدم العلوم مشروع متميز 1966
، (SAPA)منحى عملياتي –ة عرف باسم العلم علوم للصفوف االبتدائية الستلتطوير تدريس ال

وكان المشروع ثمرة عمل تعاوني لمجموعة كبيرة من العلماء وعلماء النفس ومعلمي العلوم 
، سبعة أجزاءإلى  (SAPA)وقد تم تقسيم برنامج . عالم النفس التربوي روبرت جانيه بإشراف

، وكل نشاط في كل جزء صمم لتعليم شطة تعليمية متسلسلةأن )25- 20(على يشتمل كل جزء 
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، حيث يعنون النشاط باسم عملية العلم ك األنشطة نفس الميزات والتراكيبوتمتل. سلوك أو أكثر
وال يوجد ، نشاط في الهرم التعليمي للعلمياتالمراد تطويرها ويعطى رقما يدل على موقع هذا ال

 & Sandersonالعمل وأوراق تشمل بعض المعلومات  ، ما عدا أوراقمواد مطبوعة للطلبة

Kratoch, 1971)( . وقد تم تطوير نشاطات التعلم في برنامج(SAPA)  الثاني المنقح
(SAPAΙΙ)  نموذجا ) 15(نماذج تعليمية، مع ) 105(لة مؤلفة من على هيئة سلس) م1975(عام

، )لة الحضانة وحتى السادسمن مرح( ة من المراحل الصفية الستة، من أجل كل مرحلتقريبا
، ويعرض كل نموذج نفس الميزات والتراكيب ، ويمتلكيخصص كل نموذج منها لمهارة محددة

غالف كل نموذج المهارة المحددة التي أكد عليها في هذا النموذج، ويحدد عنوان النموذج 
أن يكون كل  ، كما تحدد األهداف السلوكية ما الذي يجبمحتوى المختار من موضوعات العلومال

متعلم قادرا على القيام به في نهاية الدرس، ويظهر  المخطط الخطي داخل كل غالف العالقة 
ل نموذج ويضم ك. وأهداف النماذج األخرى ذات الصلةومدى التالؤم بين أهداف هذا النموذج 

، يميم التجربة وتوسيع أنشطة التعلولكل نموذج أيضا فقرة لتعم. نحو ثالثة إلى ستة أنشطة
حيث هناك قسم للتقويم يصف أداء االختبارات المتبعة   (SAPA)ويعزز التقويم بقوة في النموذج

ع في الصف ، وقسم لقياس الكفاءة والمقدرة ويصف بشكل كامل مهمات التقويم التي يستطي
 مارتن وآخرون،(وبة مقترحةكذلك تعطى أسئلة محددة وأج. المتعلمون استخدامها بشكل ذاتي

تم تطوير مواد أخرى باإلضافة لألنشطة التعليمة اشتملت على أدلة خاصة هذا وقد  ).1998
بالمعلم ومواد ووسائل تعليمية تناسب محتوى هذه األدلة وأهدافها وغاياتها، وأما المواد اإلثرائية 

، وبيئة الطالب الخاصة وال تعتبر من علوم متوفرة في المكتبة المدرسيةللطالب فهي كتب 
  ).2010 عطا اهللا،(نفسه  المشروع

  
تزويد كل طفل بمهارات  (SAPA)منحى عملياتي  –وقد كان الهدف األساسي لبرنامج العلم 

  فكرية 
        البرنامج ا في المستقبل، حيث يعتقد مصممويمكن استخدامها في حل المشكالت التي قد يواجهه

لى تواصل مع كل العلوم وكما أنه من أنه من المستحيل على األفراد بمن فيهم العلماء أن يبقوا ع
 & Sanderson( غير المنطقي أن نتوقع من المتعلمين أن يتعلموا كل شيء عن العلوم

Kratoch, 1971.(   
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  :(SAPA)منحى عملياتي  –وصف برنامج العلم 

  

ارة همنشأ هذا البرنامج هو علم النفس السلوكي والنظريات النفسية األساسية التي تقول بأن أي م 
، ويحتاج األطفال إلى تعلم مهارات من المستوى األدنى قبل يمكن أن تجزأ إلى خطوات أصغر

وقد تطورت النسخة األصلية ). 1998 مارتن وآخرون؛(أن يستطيعوا تعلم مهارات أكثر تعقيدا 
على شكل مجموعة من المهارات يجب اكتسابها من خالل تدريس معقد  (SAPA)من برنامج 
ولقد احتلت المهارات قائمة األولويات في برنامج . خطوة –مي متسلسل خطوة ذي منشأ هر

(SAPA) ،وير هذا البرنامج إلى نسخة وحتى بعد مراجعة وتط أكثر من موضوع العلم ذاته
. يساعد على تطوير عمليات التفكير ، فإن محتواه من العلوم ال يعد مهما إال من حيث أنهثانية

الستقصاء المعقدة ، قد تجزأت إلى سلسلة من المهارات األصغر ولهذا السبب فإن مهمة ا
واألسهل اكتسابا، ومن المتوقع أن ينشأ أي تطور في أي مهارة من تجارب المتعلم المنجزة 
بشكل مباشر أو غير مباشر وهو يؤدي أحد التجارب التعليمية المحددة التي قد تكون وثيقة 

إن التعلم باألنشطة اليدوية يدفع المتعلمين للعمل بذات . الصلة عادة بموضوعات منهجية يدوية 
  ). Sanderson & Kratoch, 1971؛ 1998 مارتن وآخرون،(الطريقة التي يتبعها العلماء   

  
  :(SAPA) منحى عملياتي –ية لبرنامج العلم الفرضيات الرئيس

 

  :)1998 مارتن وآخرون؛(لقد اعتمد هذا البرنامج على فرضيتين  
  .أن المواد المعدة في هذا البرنامج يجب أن تأخذ بالحسبان التطور العقلي للمتعلم: األولى
طويل إن برنامجا شامال يجب أن يستخدم أسلوب الخطوات المتدرجة من أجل تطوير : الثانية

  . المدى لقدرات الطفل العقلية
وقد . كانت مناسبةة تبعا لمستوى الطفل ، ألن المواد المتطورلقد عملت الفرضية األولى بنجاح

من ناحية ثانية أن . يساعد على التطور الذهني لألطفالتبين أن التقدم المتدرج في تعقيد المواد 
هذا البرنامج المتدرج والطويل المدى ال يخل استخدامه من صعوبة في المدارس حيث كان 

  .أو موقع آخر تصف العام إلى مدرسةاألطفال يرتادون المدرسة بشكل متقطع أو ينتقلون في من
  

  :(SAPA)منحى عملياتي  –المرتكزات والمبادئ األساسية لمشروع العلم 
  

عملياتي ومن هذه المبادئ ما منحى  –استند جانيه إلى عدد من المبادئ بنى عليها مشروع العلم 
  :يأتي
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ومن هذا المنظور ينظر إلى تدريس العلوم بأنه محاولة منظمة : العلم مشروع استقصائي -1
، وفي وفق منهجية العلماء االستقصائية دريس الطلبة مجموعة من الحقائق والتعميمات العلميةلت

، في اكتساب الطلبة للطرق العلمية الوقت نفسه فإن الهدف األساسي من تدريس العلوم يكمن
  .اء في االستقصاء والبحث والتفكيروهي طرق العلم

، وعند بناء نها نتاج عمليات االستقصاء وطرقهأتعتبر المعرفة العلمية ب: المعرفة العلمية -2
المنهاج يؤخذ بعين االعتبار تضمينه بنى ومخططات علمية شريطة أن تنمو وتتسع مع مراحل 

منحى عملياتي بتزويد الطفل بالمحتوى  –، ويهتم منهاج العلم تطور العقلي والمعرفي للطفلال
الطفل على  ف األساسي له يكمن في تدريبالمعرفي ألنه مهم لتدريس الطرق العلمية لكن الهد

  .مهارات الطرق العلمية
فالهدف األساسي لهذا : ياتي يساعد في تربية الطفل علميامنحى عمل –إن منهاج العلم  -3

، كما أن الطفل عنصر يات محددة هي طرق العلم ومهاراتهالمشروع هو تزويد الطفل بكفا
  .اب طرق العلمفي درس العلوم الكتسإيجابي ومشارك فعال 

ف صفوف تتميز يكتسب الطفل الطرق العلمية عندما يعمل مع أقرانه في مختبرات وغر -4
  .بالمرونة والتطورية

منحى عملياتي توفر مهارات قرائية وكتابية أساسية  –يتطلب تحقيق أهداف منهج العلم  -5
  .)2010 عطا اهللا،( محتوى األخرىتساعد الطفل على قراءة التعليمات وعناصر ال

  
  :(SAPA)منحى عملياتي  –العلم  برنامج االنتقادات التي وجهت إلى

  
ه ، حيث تم انتقاد(SAPA)منحى عملياتي  –لقد وجهت انتقادات عديدة نحو برنامج  العلم 

، فنظرة هذا البرنامج لالستقصاء العلمي الذي )Finlay, 1983( استنادا إلى أسس إبستومولوجية
، ثم يتبع ذلك تصنيف المالحظات، وصوال لصياغة الفرضيات، ةالمتحيزيبدأ بالمالحظة غير 

لقد أكدت الدراسات الصفية التأثير . صرة، تلقى دعما قليال من الفلسفة العلمية المعابشكل تطبيقي
اته واستداللته الواضح للمفاهيم والمعرفة السابقة التي يمتلكها المتعلم على كل من مالحظ

، فالقدرة منحى عملياتي من ناحية بيداغوجية –ذلك تم انتقاد برنامج  العلم ، كالمنطقية للوقائع
، لذلك من الخطأ د مع كل طفل منذ البدايةتول... ى المالحظة والتصنيف وفرض الفروضعل

بأن عمليات العلم يجب تعليمها، إن قدرة األطفال على استخدام عمليات العلم يعتمد على  االعتقاد
، وتعلمهم يستند إلى عملية ة التي تخص السياق المطروح للعملتهم بالمعرفمدى امتالكهم وثق

، وعليه أداء المتعلم تم تكوينها من الخبرات السابقة المقارنة بين الخبرة الجديدة والمعرفة التي
قة شرط ، فالمعرفة السابعل السياق والمحتوى الذي يقدم لهفي التقصيات والتحريات يعتمد 
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ا يتأثر بالمرحلة ، كما أن قدرة المتعلم على تحديد المتغيرات وضبطهلم ذي معنىأساسي لبناء تع
، فاألطفال استنادا إلى نظرية النمو المعرفي لبياجيه ال يستطيعون تحقيق عدالة العمرية والنضج

 يتم تقدمهم في ذلك بشكل ، والعد دخولهم مرحلة العمليات الحسيةإال ب) Fair test( التجربة
  .لى ما يقدم لهم من محتوى وسياقاتإنما يعتمد تقدمهم بشكل كبير عو عشوائي

  
معرفة باإلضافة إن أداء المتعلم في المهمات االستقصائية العملية يعتمد بشكل جوهري على ال

، فكلما زادت معرفة المتعلم حول األفكار العلمية التي لها عالقة بتحرياته إلى عمليات العلم
دف الذي يسعى إليه ، كذلك معرفة المتعلم بالهها من ناحية علمية أفضلأداؤه في وتقصياته كان

لمشكلة ، وانتقاء المعلومات ذات العالقة باات وضبطها، وفهمه لمفهوم المتغيرمن خالل  بحثه
، جميعها أمور أساسية في عملية التعلم البنائي النشط الذي يتضمن فقط والتأكد من مصداقيتها
والتي تركز   Minds-onوتشغيل العقلHands-on ات تشغيل اليدين المشاركة بأنشطة مهار

  .)Millar, 1998(على البحث النشط للمعرفة وبنائها اعتمادا على المحتوى والسياق 
  

، فالمحتوى ة إلى المفاهيم والمبادئ العلميةإن الطلبة بحاجة إلى تعلم قدرات االستقصاء باإلضاف
لم يدعم ويكمل بعضها بعضا وبخاصة أن المعايير الوطنية والعمليات شقان مهمان ونتاجات تع

)NSES (ففي إجراءات التعلم والتعليم يستخدم الطالب قدرات االستقصاء . دعمت ذلك وعززته
، يفترض المعلمون أن الطالب يطورون قدرات وأحيانا. اته لتطوير فهم المفاهيم العلميةوعملي
، فإن على وعليه. لكنه ال يوجد دليل يضمن ذلكتقصاء وعملياته كونهم يستخدمونها، االس

العلمية وقدرات المعلمين أن يتبينوا من أن هناك توازنا مناسبا ومقبوال بين تعلم المفاهيم 
ولهذا ينبغي أن يكون تطوير قدرات االستقصاء العلمي نتاجات تعلم واضحة . االستقصاء العلمي

ا عددا من القدرات االستقصائية للتركيز عليها وبينة، كما يمكن للمعلمين أن يختاروا ويحددو
  ).NRC, 2008(وتطوير استراتيجيات لتحقق نتاجات التعلم هذه 

  
  : تعريف منحنى االستقصاء العملياتي

  
أسلوب تدريس يقوم " :االستقصاء العملياتي على أنه منحى) 273، ص2011(عرف خطايبة 

مهمات مختبرية متدرجة ة المستهدفة من خالل على أساس تكليف الطلبة بممارسة الطريقة العلمي
، ثم قيام المعلم بتقويم مستوى إتقان تطبيقي ثان ، ثم استخدام هذه الطريقة في نشاطفي الصعوبة

وقد بنى خطايبة تعريفه هذا استنادا إلى . "خدام البنود االختبارية المختلفةالطلبة لهذه العملية باست
الذي صدر عن مفوضية التربية العلمية التابعة ) وذج جانيهنم(منحى عملياتي  - برنامج العلم
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، والذي كان هدفه األساسي م1966 - 1962وم في الفترة ما بين للرابطة األمريكية لتقدم العل
  .الطفل على مهارات الطرق العلمية تدريب

  
ا آخر منحى عملياتي اقترحت الباحثة تعريف –بناء على ما تقدم من نقد لبرنامج العلم وولكن 

  :لمنحى االستقصاء العملياتي حيث عرفته الباحثة على أنه
تعليمية للمتعلم تقود إلى ممارسته ) مشكلة(استراتيجية في التدريس قائمة على تقديم مواقف  

: ؤل العلمي مارا بعدة عمليات منهاالتسا عنالمنهجية العلمية في البحث والتقصي لإلجابة 
التجارب المناسبة لفحص  ، وتصميمالتساؤل العلمي نابة عاسبة لإلجصياغة الفرضيات المن

وتركيب المعلومات ار الفرضيات والوصول إلى النتائج، ، وإجراء التجارب الختبالفرضيات
  .سيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات، وتقرير النتائج وعرضها لآلخرينوتف
  

يها مفهوم قصاء العملياتي تبنت فلالست قد قدمت استراتيجية مقترحة جديدةوبهذا تكون الباحثة 
تم الدمج فيها بين  وهي أن العلم محتوى معرفي وطريقة تفكير، حيث، النظرة المزدوجة للعلم

، بهدف اكتساب عمليات العلم، والمعرفة العلمية، واستخدام التفكير النقدي، واالستدالل العلمي
وبهذا تكون الباحثة قد حققت . اءوتحقيق الفهم العلمي على حد سومهارات االستقصاء العلمي 

توازنا مناسبا بين تعلم المفاهيم العلمية وقدرات االستقصاء العلمي، وجمعت بين االستقصاء 
المفاهيمي واالستقصاء العملياتي في استراتيجية استقصائية موحدة مستندة إلى الفلسفة البنائية 

مو التالميذ عقليا، فجاء التعلم كيفية حدوث التعلم وارتباطه بنالمعرفي في  وعلم النفس
، متضمنا خبرات حسية مباشرة ية موجها بالنشاط بدرجة عاليةباالستقصاء ضمن هذه االستراتيج

، مؤكدة على انهماك المتعلم والمعلم في اجيه األساس لتطور تعلم المفاهيموالتي يعتبرها بي
، ساعية إلى تحقيق الفهم تفسيروالتعلم من خالل العمل وال المفاهيم وطرق االستقصاء العلمي

آخذة ، مليات العلم األساسية والتكامليةعتنمية واالستدالل وتطبيق المعرفة جنبا إلى جنب مع 
وبهذا جاءت هذه . السياق المتضمن داخل عقل المتعلمبعين االعتبار النموذج العقلي للمتعلم و

السلوكي والتي استند إليها في بنائه االستراتيجية مخالفة لنظرة جانيه المنبثقة من علم النفس 
، فقد كان لتنظيم تعليم المهارات من المستوى األدنى إلى عملياتي منحى –لبرنامج العلم 

ظيم وليس ، فالمهم هنا التنمتسلسل األولوية بالنسبة لجانيه المستوى األكثر تعقيدا وبشكل هرمي
يرى أن أي ) 2007( ما أشار زيتونث المعرفي الحديث ك، لكن البحخصائص التالميذ العقلية

عملية معقدة ال يمكن تعلمها من خالل التجزئة والتفتيت وتعليم األفراد عمليات فرعية بدون 
؛ فمعرفة الفرد للجزئيات والعمليات الفرعية ال المتضمن داخل عقل الفرد المتعلم اعتبار السياق

أن تحقيق الكفاية من قبل الفرد بغض ، كما أن يساوي العملية المعقدة الكليةيعني بالضرورة 
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النظر عن المعنى وقدرته على استعماله في سياق جديد آخر يمكن وصفه بالتدريب بدال من 
  .التربية والتعليم

  
  :ية االستقصاء العملياتي المقترحةخطوات عملية التدريس وفق استراتيج

  

تي المقترحة على ثالث مراحل  تشتمل عملية التدريس باستخدام استراتيجية االستقصاء العمليا
  :رئيسية وهي

  .مرحلة التخطيط للنشاط االستقصائي العملياتي  -1
  .دريس بطريقة االستقصاء العملياتيمرحلة تنفيذ الت -2
  .يم الحقيقي المستمر ألداء الطلبةمرحلة التقوي -3
  

  :صائي العملياتيالتخطيط للنشاط االستق: المرحلة األولى

  

  :لنشاط االستقصائي العملياتيطيط لخطوات التخ

  

يحدد المعلم األهداف اإلجرائية التي يتوقع من الطالب اكتسابها : تحديد األهداف اإلجرائية -1
  .من خالل ممارسته للنشاط 

  
يقوم المعلم بتحديد المشكلة للطلبة بشكل واضح ومحدد على صورة تساؤل : تحديد المشكلة -2

ويجب أن تكون المشكلة . دئ العلمية التي يرغب في تعليمهاالمبا آخذا بعين االعتبار المفاهيم أو
، يقة الصلة بموضوع النشاط وأهدافه، وواقعية وذات معنى، ويمكن فهمها من قبل الطالبوث

  .ي في مستوى الطالب وتتحدى قدراتهوتكون ذات مستوى متوسط من الصعوبة أ
  
طة وفقا لمستوى النمو المعرفي والعقلي يحدد المعلم األنشينبغي أن : تحديد مستوى الصف -3

  .للطلبة، وعلى نحو يتفق مع خبراتهم المختلفة ومعرفتهم السابقة
  
ئ ذات العالقة بالمشكلة بالمفاهيم والمبادوذلك بعمل قائمة : تحديد المفاهيم والمبادئ العلمية -4

  .المطروحة
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لالزمة للنشاط ويتأكد من توفرها   يحدد المعلم األدوات والمواد ا: تحديد األدوات والمواد -5
  .ومناسبتها للنشاط العلمي المقترح

  
والتي تحفزهم يكتب المعلم األسئلة التي تهيء الطلبة للنشاط االستقصائي : تحديد المناقشة -6

  .لتقصي المعرفة العلمية وتدفعهم لتحقيق األهداف والنواتج التعليمية
  
، ويجب أن يراعي المعلم ت المرتبطة بالمشكلةلم النشاطايحدد المع: تحديد النشاطات العلمية -7

  :في تصميمه لألنشطة ما يأتي
  .بحيث يتطلب حلها عمليات تفكيرية كتابة نشاطات علمية  - 
كتابة سؤال مفتوح النهاية يستثير تفكيرهم ويكون ذا إجابات متعددة بحيث تهيء الفرص أمام   - 

  .)المبحوثة( للمشكلة الطلبة لوضع التصميم التجريبي المناسب
  .ناسبة لإلجابة على السؤال العلميعلى فرض الفروض المحث الطلبة   - 
  .ومالحظة ماذا يحدث اء التجارب الختبار صحة الفرضياتتوجيه الطلبة  إلى إجر  - 
  .حث الطلبة على تدوين ما يالحظونه - 
  .نتاجات حول البيانات التي جمعوهامساعدتهم في عمل تفسيرات واست - 
  
ويجب أن تكون مناسبة لمستوى النمو العقلي للطلبة، والتي : تحديد عمليات العلم المستهدفة -8

  :تتضمن
دام ، واستخالمالحظة العلمية، والقياس، والتصنيف، واالستدالل، والتنبؤ، واستخدام األرقام

وضبط  اإلجرائي، ، والتعريفالعالقات المكانية والزمانية، والتواصل، وتفسير البيانات
  . المتغيرات،  وفرض الفروض، والتجريب

ممارسة الطالب النشاط يحدد المعلم الوقت الالزم ل :حديد الوقت الالزم إلجراء النشاطت -9
كن أن ، ويمللطالب لممارسة النشاط دون تعجل ، وبحيث يعطي هذا الوقت متسعااالستقصائي

عدة أجزاء يعالج كال منها في شاط إلى ، وإذا تعذر فإنه يجزأ النيختار المعلم حصصا متتابعة
، خصص حصة لطرح المشكلة على الطالب، ويتيح لهم فرصة فرض الفروض، فمثال يحصة

  . الختبار الفروض وإتمام التقارير ويخصص حصة ثانية
  

شمل المالحظة، يقوم المعلم بإعداد أساليب التقويم والتي ت :إعداد أساليب التقويم وأدواته - 10
  .  ، ومقاييس التقديرالشفوية، وتقارير األنشطةواألسئلة 
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  :قة االستقصاء العملياتي المقترحةتنفيذ التدريس بطري: المرحلة الثانية

  

  :قة االستقصاء العملياتي المقترحةأسلوب تنفيذ التدريس بطري

  

مراجعة األفكار والمعارف : التمهيد أو التهيئة للدرس عن طريق العصف الذهني -1
السابقة المتصلة بموضوع الدرس الجديد واستدعاء تلك األفكار والمعارف والخبرات والخبرات 

ل ، ويكون ذلك من خالة أذهانهم لمحتويات الدرس الجديدإلى مراكز انتباه المتعلمين وتهيئ
  .األسئلة الصفية في بداية الحصة

  
لى نحو يسثير عأمام الطلبة أو طرح سؤال علمي، ) مشكلة( عرض موقف: تحديد المشكلة -2

   .ويدفعهم إلى البحث والتقصي وصوال إلى الحلأفكارهم  
  
جابة على السؤال يحث المعلم الطلبة على صياغة الفرضيات المناسبة لإل: صياغة الفرضيات -3

  .العلمي المطروح، وتدوينها
  
،  ويوجه المعلم كل مجموعة إلى إلى مجموعات يقسم المعلم الطلبة:  تصميم التجارب -4

  : لفرضيات عن طريق الخطوات التاليةتصميم التجارب المناسبة الختبار صحة ا
  :تحديد المتغير المستقل -أ 

العامل الذي يمكن (تيار متغير مستقل واحد لدراسته يطلب المعلم إلى كل مجموعة من الطلبة اخ
  .)تغييره

  ما العامل المؤثر؟ العامل الذي سنستقصيه؟؟ ما ماذا سنغير
  : المتغير التابعتحديد  -ب

عامل الذي يمكن ال(اختيار متغير تابع واحد لقياسه يطلب المعلم إلى كل مجموعة من الطلبة 
  ).دراسة أثر المتغير المستقل عليه ، بهدفقياسه أو مالحظته

  ؟ ما العامل المتأثر؟ما الذي يمكن قياسه أو مالحظته
  : تحديد المتغيرات المضبوطة - ج

، لضمان عدالة األخرى ثابتة) العوامل(ضرورة إبقاء جميع المتغيرات بة يوضح المعلم للطل
اتج فقط عن متغير ، فعندما يتأكد الطالب أن التغير في المتغير التابع ن)Fair test(التجربة 

لة فإن الطالب قد حقق عدا) محايدة(ؤها ثابتة ، وأن بقية العوامل قد تم إبقامستقل واحد فقط
  .)Fair testing(ام بها تصميم التجربة التي ق
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كد ، ويجب التأيبدأ الطلبة تحديد خطوات التجربةفي هذه المرحلة  :تحديد خطوات التجربة -د
وهذا يؤكد صدق ( المتغيرات المستقلة قد تم ضبطها ، وأن بقيةبأن متغيرا واحدا يمكن تغييره

  ).التجربة
  
ها الطالب في إجراء ات التي سيتبعيجب على المعلم أن يتأكد بأن اإلجراء: إجراء التجربة -5

، ومالحظة التغير الذي يطرأ النتائج من خالل إجرائهم للتجربةيحصل الطلبة على . التجربة آمنة
  .من ضبط بقية المتغيرات المستقلة على المتغير التابع بعد التأكد

  
: ا مناسبةجهم بالطريقة التي يرونهيحث المعلم الطلبة على تسجيل نتائ :تسجيل النتائج -6

  .بحثيةالتقارير ال، علميةالوحات للاالجداول، الرسم البياني، الرسم، 
  
تفسير النتائج التي توصلوا إليها، وتقييم في هذه المرحلة يسأل المعلم الطلبة   :تفسير النتائج -7

  .صدقها
  
اء على نفي هذه المرحلة يوجه المعلم الطلبة نحو التوصل إلى استنتاج مناسب ب :االستنتاج -8

  .النتائج التي حصلوا عليها
  
تقرير حول  يطلب المعلم من الطلبة كتابة :وعرض النشاط االستقصائي كتابة التقرير -9

، ومن ا في استقصائهم، حيث يشتمل على الخطوات جميعها التي مارسوهاالستقصاء الذي أجروه
، كذلك تحديد مدى امتالكهم بةأو األخطاء التي وقع بها الطل خالل التقرير يتم تحديد الصعوبات

عرض ما توصلوا إليه وفي النهاية يطلب المعلم من الطلبة . نتاجات التعلم المطلوبة وتقويمهال
  .لمشكلة، وبيان طريقة حل اأمام زمالئهم؛ ليتم أخذ التغذية الراجعة

  :يم الحقيقي المستمر ألداء الطلبةالتقو :المرحلة الثالثة 
  

لطلبة بشكل مستمر مختلفة من التقوييم غير الرسمي والحقيقي لتقييم أداء ايستخدم المعلم أنماط 
  :تتمثل بالتالية

مقياس التقدير المعد على غرار مقاييس ليكرت لتقييم مدى امتالك الطلبة لعمليات العلم  -1
  .هم باألنشطة العلمية االستقصائيةاألساسية والتكاملية أثناء انشغال

مدى ، واألسئلة المختلفة التي يطرحها المعلم أثناء الدرس لتحديد ضهمتقارير الطلبة وعرو -2 
  . تحقق نتاجات التعلم المطلوبة
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مقياس التقدير الخاص والمعد على غرار مقاييس ليكرت لتقييم سلوك الطلبة خالل العمل  -3
  .ضمن المجموعات االستقصائية

  .حظة المستمرة للطلبة أثناء العملالمال -4
ى المعلم إطالع الطلبة على معايير األداء التي سيتم تقييمهم بناء عليها ، ليسنى لهم هذا ويجب عل

نعكس  بشكل إيجابي على ، مما يءهم مقارنة بالمعايير أو المحكاتالتقييم والتصحيح الذاتي ألدا
  .إنجازاتهم

  
  :ية االستقصاء العملياتي المقترحةمميزات استراتيج

  

التفاوض االجتماعي في  لبناء التعاوني للمعرفة بشكل كبير من خاللتدعم هذه االستراتيجية ا -1
، وتطوير يير أو تعزيز أفكارهم ومقترحاتهم، مما يساعد الطلبة على تعديل أو تغغرفة الصف

قدراتهم على طرح األسئلة واالستدالل والتفكير التأملي الناقد في أفكار أقرانهم ومراجعتها 
  .لبداية للتغيير المفاهيميوتعديلها، مما يشكل نقطة ا

في استقصاء المعرفة وحل تتيح للطالب فرص التعلم الذاتي من خالل تطبيق الطريقة العلمية  -2
  . المشكالت

  .ساعد في تنمية الذكاءات المتعددةت -3
تسهم في تنمية مفهوم الذات لدى الطلبة من خالل إتاحة الفرصة لجميع الطلبة على اختالف  -4

، وتحمل المسؤولية مهم المشاركة في األنشطة العملية، وإبداء الرأي بحريةماط تعلقدراتهم وأن
  .ناء سعيهم لحل المشكالت المطروحةالفردية والزمرية أث

خالل تشغيل اليدين  انهماك المتعلم بممارسة الفهم وطرق االستقصاء العلمي، والتعلم من -5
  .عمليات العلم تنميةهيم وم المفا، مما يحقق توازنا بين تعلوتشغيل العقل

  . ناء ممارسة األنشطة االستقصائيةخلق جو من االستمتاع لدى الطلبة أث -6
، حيث تتاح الفرصة للمعلم لحقيقي ألداء الطلبة أثناء عملهمالتقويم التكويني المستمر وا -7

، ومدى ميةمدى استيعابهم للمفاهيم العل ، وتقييمارسة الطلبة لألنشطة االستقصائيةمالحظة مم
  .تمكنهم من المهارات االستقصائية والعقلية باستخدام بطاقات المالحظة وبطاقات معايير األداء

  .مليات العلم األساسية والتكامليةع تنمية  -8
  .الميول العلمية وتنميتها، وتقدير جهود العلماءتشكيل االتجاهات و -9

، إلى مصدر الوحيد للمعرفة والملقن لهاإحداث تغيير إيجابي في دور المعلم من كونه ال -  10
ائية تفاعلية متمركزة حول الطالب، ، والباني لبيئة صفية بنلميسر والمسهل للعملية التعليميةا

  .التفاوض بين الطلبة ، وتتضمنتستخدم المنحى العملياتي
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  :عمليات العلم 3.1.2

   

  :تعريف عمليات العلم

  

  :مقدمة

، حيث تعد ممارسة عمليات العلم من في ميدان تدريس العلوم كانة هامةاحتلت عمليات العلم م
د كثف المختصون بالتربية وق. يس العلوم للمراحل الدراسية كافةاألهداف الرئيسية في تدر

، ولعقود خلت جهودهم لمساعدة الطلبة على استخدام عمليات العلم األساسية والتكاملية   العلمية
لعلم مادة وطريقة أعطى اهتماما كبيرا بأهمية إكساب الطلبة ، كما أن اعتبار ا)2011خطايبة،(

وفي ضوء التطور العلمي والتقني وظهور مفاهيم جديدة ألهداف العلوم وخاصة . عمليات العلم
التأكيد على الثقافة العلمية كمحور رئيس في تدريس العلوم أصبحت عمليات العلم من 

  ).2011 سعيدي والبلوشي،أمبو(ء الثقافة العلمية دوات بناالضروريات في تدريس العلوم وتعد أ
   

  :تعريف عمليات العلم

  

  :ت التي أعطيت لعمليات العلم منهاتعددت التعريفا
عمليات العلم هي األنشطة أو األعمال أو : ")51، ص2006(تعريف عودة والسعدني  - 

حكم لعلم من جهة ، وأثناء الالممارسات التي يقوم بها العلماء أثناء التوصل إلى النتائج الممكنة ل
  ".على هذه النتائج من جهة أخرى

عمليات العلم عبارة عن مهارات أو أنشطة عقلية ):" 13، ص1999( وآخرينتعريف فرج  - 
يكتسبها المتعلم أثناء دراسته للعلوم وينظم بها المالحظات ويجمع البيانات ويبني العالقات 

  ".عقلي أو حل مشكلة تواجهه ويسعى من خاللها إلى تفسير أو شرح حدث
مجموعة من القدرات والمهارات ):" 70، ص1999(تعريف النجدي وراشد وعبد الهادي  - 

  ".يق طرق العلم والتفكير بشكل صحيحالعلمية والعملية الالزمة لتطب
لى األنشطة المنظمة التي يقوم بها اإلنسان في أثناء التوصل إ) :" 2011(جحجوح تعريف أبو - 

، والتي تمثل حكم على هذه النتائج من جهة أخرى، وفي أثناء الج الممكنة للعلم من جهةالنتائ
، مكن غالبا تعلمها بأي محتوى علمي، ويقابلة لالنتقال من موقف إلى آخر سلوك العلماء وهي

  ".علم أساسية وعمليات علم تكاملية وتنقسم إلى قسمين عمليات
درات والعمليات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق مجموعة من الق): 1991(تعريف زيتون  - 

  .طرق العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح 
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إلى أن عمليات العلم هي األنشطة أو األعمال التي يقوم بها العلماء ) 1993(ويشير زيتون  - 
من صدق هذه النتائج من جهة  ، وأثناء الحكم والتحققء التوصل إلى نتائج العلم من جهةأثنا

لمزيد من ، وقد تؤدي ممارسة هذه العمليات إلى إثارة االهتمامات العلمية مما يدفعهم إلى اأخرى
المالحظة والقياس والعالقات ( ، وتقسم إلى عمليات العلم األساسية وهيالبحث واالكتشاف

فرض الفروض (وعمليات العلم التكاملية وهي ) الزمنية والمكانية والتنبؤ واالستنتاج والتصنيف
  ).تغيرات وتفسير البيانات والتجريبط الموضب

مجموعة من : بأنها) 2010 عطااهللا،(ويعرف مارتن مهارات الطرق العلمية كما ورد في  - 
فهي قابلة لالنتقال من موقف ، ولذا العلماء وتناسب كافة فروع العلم القدرات العقلية تمثل سلوك

  .ا باستخدام أي محتوى علمي تقريبا، ويمكن تعلمهآلخر
  

  : خصائص عمليات العلم

  

ينظر بعض رجال التربية من أمثال شواب وجانييه وتايلور إلى أن طريقة الوصول إلى المعرفة 
، في حين يرى البعض اآلخر من العلماء أمثال جانب األكثر أهمية بالنسبة للعلمالعلمية هي ال

معرفة العلمية وعمليات ال: في تدريس العلوم يكون على جانبيننوفاك وبيرسون أن االهتمام 
، ولقد تميزت هذه صي واالكتشاف العلميالعلم، ويؤكد جانييه أن عمليات العلم هي أساس التق

 ؛2011خطايبة،(العمليات بعدد من الخصائص أوجزها جانييه بالنقاط التالية كما ذكرت في 
  ):2008زيتون،

فهم الظواهر الكونية ؛ لالتالميذدمها العلماء واألفراد و، يستختتضمن مهارات عقلية محددة -1
  .المحيطة بهم

  .ن تعلمها والتدرب عليهايمك: ، أيسلوك مكتسب -2
، إذ إن العديد من مشكالت الحياة اليومية لها إلى الجوانب الحياتية األخرىيمكن تعميمها ونق -3

  .اسبة لها عند تطبيق عمليات العلميمكن تحليلها واقتراح الحلول المن
  
  : يات العلمتصنيف عمل 

  

تصنيفا متطورا لعمليات العلم يتناسب وما ) 2002زيتون، (قدمت دونا ولفنجر كما ورد في 
  :، إذ قسمت عمليات العلم إلى ثالث عمليات رئيسية وهيجب أن يستخدمه األطفال من عملياتي
ات وتشتمل على عمليات المالحظة، والتصنيف، واالتصال، وعالق: عمليات العلم األساسية - أ

  . المكان، واألسئلة اإلجرائية، وعالقات العدد
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تمل على عمليات التفاعل واألنظمة، والسبب والنتيجة، وتش: مليات العلم السببيةع- ب
  .، واالستنتاج )التنبؤ(واالستدالل، والتوقع 

وتشتمل على عمليات ضبط المتغيرات، وصياغة الفروض، وتفسير : عمليات العلم التجريبية - ج
  .ت، والتعريف اإلجرائي، والتجريبالبيانا

أمبوسعيدي  ؛2010 عطااهللا، ؛2008 زيتون،( التصنيفات العديدة لعمليات العلموبالرجوع إلى 
، )2011 ،حأبوجحجو ؛2006 عودة والسعدني، ؛1999 فرج وآخرون، ؛2011 والبلوشي،

  .يةألساسية وعمليات العلم التكاملعمليات العلم ا :وجد أنها صنفت إلى صنفين
  

  : Basic Science Processesعمليات العلم األساسية : أوال 

، ويتم تدريسها في قاعدة هرم تعلم العمليات العلميةوهي تلك العمليات البسيطة نسبيا وتأتي في  
: انيه ثمانية عمليات هيمنحى عملياتي اقترح ج –المرحلة األساسية الدنيا، وتبعا لمشروع العلم 

قات المكان والزمن، ، واستخدام عالل، والتصنيف، والتنبؤ، والتواصلال، واالستدالمالحظة
فقد اقترح عشرة ) 2008 زيتون،(أما زيتون  ).2010 عطااهللا،( واستخدام األعداد، والقياس

المالحظة، والقياس، والتصنيف، واالستنباط أو االستنتاج، واالستقراء،  :عمليات وهي
  .نية، واالتصال، واستخدام العالقات المكانية والزماألرقامواالستدالل، والتنبؤ، واستخدام ا

وهي قدرة الفرد العقلية التي تمكنه من استخدام حاسة أو أكثر :  Observingالمالحظة  -1
نتائج ذلك مباشرة بدقة  ، ثم وصفه وتسجيلحواسه في تفحص شيء ما أو حدث ما من

والعائد المنتظر للنشاط االستقصائي ، تبر المالحظة لب وجوهر االستقصاءوتع. وموضوعية
دفها في البحث واالستقصاء ، ولكي تؤدي المالحظة ه)2010 عطاهللا،(الذي يقوم به الفرد 

لعدد من الحاالت تحت ؛ وشاملة العلمي، يجب أن تكون منظمة ومضبوطة؛ وموضوعية؛ ودقيقة
وقد . )2008 ون،زيت(؛ وأن تسجل بأسرع ما يمكن عقب المالحظة المباشرة ظروف مختلفة

تكون وسائل المالحظة المباشرة غير كافية أحيانا إلجراء المالحظات المطلوبة لذا يتم االعتماد 
على األجهزة المناسبة للغرض الذي نالحظ الظاهرة من أجله لمساعدة الحواس وتسهيل 

أثر بخبرة وهي تتوقد تتطلب المالحظة أحيانا وصفا فقط وأحيانا أخرى قياسا كميا،  .المالحظة
  ). 2006 عودة والسعدني،(، وباألدوات التي يستخدمها المالحظ السابقة

  
قدرة عقلية تمكن الفرد من اختيار أداة القياس والوحدات المناسبة :  Measuringالقياس -2

، ثم إعطاء قيمة عددية صحيحة ودقيقة لتي يريد قياسها في ظاهرة طبيعيةللسمة ا
اس األطوال، واألوزان، مهارات القياس المختلفة كما في قيوهي تشمل ). 2010عطاهللا،(

لقياس المستخدمة في تدريس ، ومن أمثلة أدوات ا... والحجوم، والحموضة، ودرجات الحرارة
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 ، والمجهرالمدرجة) المخابير(المتر ومشتقاته، والموازين، وموازين الحرارة، واألواني : العلوم
  ).2008 زيتون،(
  
قياس ومهاراتها أساسية والزمة لتطوير قدرات الطلبة المختلفة التي تمكنهم من وتعتبر عملية ال 

، ومهارات عمليات العلم المركبة الخمس يات العلم السبع األساسية األخرىاكتساب مهارات عمل
  ).2010 عطاهللا،(أيضا وتطويرها 

  
جموعات أو فئات هو قدرة الفرد العقلية التي تمكنه من تشكيل م: Classifyingالتصنيف  -3

ويتم التصنيف بمجرد  ).2010 عطاهللا،(من األشياء باالستناد إلى صفة مشتركة أو أكثر بينها 
، مستخدمين نظاما هرميا وقد عتين على أساس الخصائص اإلجماليةتسكين األشياء في مجمو

ها ومن أمثلة مهارة التصنيف التي يستخدم). 2002 زيتون،(يكون التصنيف متعدد المراحل 
أو اللون، أو الشكل، ( أو األشياء حسب الحجم ، مالحظات واألفكارالطالب، مهارات تصنيف ال

وتتضمن مهارة التصنيف مهارات أخرى كمهارة التمييز ومهارة . أو العمر...) أو الوزن
  ).2008 زيتون،(المقارنة 

  
  :رها إلنجاح مهارة التصنيف ما يليومن الشروط التي يجب تواف

  .بين األشياء وجه االختالف واالتفاقتحديد أ - 
  .يمكن على أساسها أن يتم التصنيف تحديد الصفات المشتركة بينها والتي - 
  ).2005 نصراهللا،(ترتيب األشياء معا وفقا لصفة واحدة أو أكثر  - 
  
يها االنتقال من العام إلى وهي عملية عقلية يتم ف:  Deductingاالستنباط أو االستنتاج  -4

ويعد االستنتاج حالة خاصة من . )2008 زيتون،(ومن الكليات إلى الجزئيات  ،الخاص
االستدالل، فكثير من االستدالالت يمكن إجراؤها حيال نشاط ما وبمجرد اختبار كل استدالل 

، حتى االستدالالت ومراجعتها وتعديلها ، يمكن حذف بعضبوسائل التوقع واألنشطة المختلفة
ئما لكل البيانات، ويناسب التوقعات المختلفة، ذلك دالل واحد يصبح مالنصل في النهاية إلى است

، ولمراحل االختبار المختلفة للبيانات نتاج يمثل الناتج النهائي للتوقع، أي أن االستهو االستنتاج
  ).2002 زيتون،(
  
 ، ومنمن الخاص إلى العاموهي عملية عقلية يتم فيها االنتقال  :Inductingاالستقراء  -5

  ).2008زيتون،(الجزئيات إلى العموميات 
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عن ) مشاهدة(قدرة الفرد العقلية التي تمكنه من الربط بين مالحظة : Inferringاالستدالل  -6
، أو سمات ال تقبل أصال لديه للتوصل إلى سمات خافية فيه شيء ما وبين المعلومات السابقة

وهي عملية ). 2010 عطااهللا،(حظة المالحظة ليسنى له وضع التفسير المناسب لنتائج المال
، ألدلة والحقائق المناسبة الكافيةتهدف إلى وصول المتعلم إلى نتائج معينة تعتمد على أساس من ا

ويحدث االستدالل عندما يربط المتعلم مالحظاته ومعلوماته المتوافرة عن ظاهرة ما بمعلوماته 
إن ). 2008 زيتون،(مالحظات أو يعممها معين يفسر به هذه ال) حكم(السابقة عنها، ثم اصدار 

وتستلزم هذه . عتمد على الحكم الشخصي بشكل كبيرمصداقية االستدالالت موضع تساؤل ألنها ت
  :العملية ما يلي

  .التعبير عن اآلراء - 
  .الشرح باستخدام الحواس - 
  .شرح العالقات السببية - 

االستدالل لألطفال الذين تقع أعمارهم  وفي ميدان تدريس العلوم فإنه من المستحسن تقديم عملية
  ).2011 خطايبة،(عاما  )11-9(بين 

  
قدرة عقلية عند الفرد تمكنه من توقع حدوث مشاهدة معينة تحت : Predictingالتنبؤ  -7

وتزداد ثقة . ابقة أو االستدالالت أو القياساتظروف محددة باستعمال جملة من المالحظات الس
ادت عملية الدقة والضبط لمالحظاته وقياساته دن تنبؤات كلما ازالفرد بما يتوصل إليه م

إذ يحاول تحديد ما صورة خاصة من االستدالل، ) التوقع( هذا ويعد التنبؤ). 2010عطااهللا،(
  .)2002 زيتون،(، على أساس البيانات المتجمعة سيحدث مستقبال

  
لى قيام الطالب باستخدام وهي عملية عقلية تهدف إ: Using Numbersاستخدام األرقام  -8

األرقام الرياضية بطريقة صحيحة على القياسات والبيانات العلمية التي يتم الحصول عليها عن 
وتتضمن هذه المهارة استخدام الرموز . طريق المالحظة أو األدوات واألجهزة العلمية األخرى

؛ أمبوسعيدي 2008 ن،زيتو(الرياضية والعالقات العددية بين المفاهيم العلمية المختلفة 
  ).2011 والبلوشي،

  
عملية عقلية  : Using Space - Time Relationاستخدام العالقات المكانية والزمانية -9

أمبوسعيدي (تتضمن قدرة الطالب أو المتعلم على وصف العالقات المكانية وتغيرها مع الزمن 
تتطلب العالقات الرياضية  ،ية عقلية مكملة الستخدام األرقاموهي عمل ).2011 والبلوشي،
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والقوانين والقواعد العلمية التي تعبر عن عالقات مكانية أو زمانية بين المفاهيم العلمية ذات 
  .)2008زيتون،(العالقة 

  

تعرف مهارات التواصل بأنها الطرق والوسائل التي  :Communicating التواصل - 10
مهارة ال العلوم تعتبر وفي مج. ينرتساعد األفراد على توضيح ما لديهم من أفكار لآلخ

بياني والجداول المتنوعة ، وتمثيل البيانات عن طريق الرسم الالمحادثة، والكتابة، والرسم
، والصور، والمهارات السمعية البصرية المتنوعة مهارات أساسية ينبغي أن يمتلكها األشكال

وتشتمل مهارات التواصل على . للتواصالفرد لتمكنه من البدء بالتدريب من أجل تعلم مهارات ا
  .)2010 عطااهللا،(سلوك لفظي وغير لفظي 

  :واصل يتضمن عمليتين أساسيتين هماوالت
  .فهم فرد ما لرموز وأفكار اآلخرينإدراك و - 
  ).2011 أمبوسعيدي والبلوشي،(عرض رموز وأفكار الفرد بطريقة مفهومة لآلخرين  - 
  

ان تدريس العلوم ألنها تمكننا من معرفة مدى التغير في وتعتبر عملية التواصل مهمة جدا في ميد
، لذا يجب االهتمام بتطوير اللغة ث عند الطلبة نتيجة عملية التعلمالمعلومات واألفكار التي تحد
، ويعبرون بها عن نتائج من أجل وصف مشاهداتهم ومالحظاتهملدى الطلبة التي يستخدمونها 
وأيضا التعبير عن مدى امتالكهم لمهارات . ياء من حولهمصنيف األشالقياس وتحليل الظواهر وت

 ).2010 عطااهللا،(عمليات العلم  األخرى 
  

  : Integrated Science Processesعمليات العلم التكاملية : ثانيا

ية في هرم تعلم العمليات ، وأعلى مستوى من عمليات العلم األساسوهي عمليات علمية متقدمة
لياتي، وهذه منحى عم - نيه خمس عمليات علم ضمنها في مشروع العلم ، وقد اقترح جاالعلمية

تتحديد المتغيرات وضبطها، وصياغة الفرضيات واختيارها، و تفسير : العمليات المركبة هي
وقد صنف أمبوسعيدي والبلوشي  .)2010 عطااهللا،(، والتجريب البيانات، والتعريف اإلجرائي

التفسير، وصياغة الفروض، وصياغة : ى ستة عمليات هيعلم التكاملية إلعمليات ال )2011(
  .النماذج، والتعريفات اإلجرائية، وضبط المتغيرات، والتجريب

  
عملية عقلية تمكن الطالب أو الفرد من إبعاد  :Controlling Variablesضبط المتغيرات  -1

ربط بين المتغير األخرى عدا العامل التجريبي، بحيث يتمكن من ال) المتغيرات(أثر العوامل 
وتعرف المتغيرات بأنها . )2008 زيتون، ؛2010 عطااهللا،(التجريبي وأثره في المتغير التابع 
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اك ثالثة أنماط من وهن. التجربة والتي قد يغيرها المجرب كل العوامل التي تدخل في نطاق
  :المتغيرات وهي

، ذي يغيره المجرب عمداالمتغير ال وهو  (Independent Variable) :المتغير المستقل - أ
  .تأثيره على بقية النظام التجريبيلكي يحدد 

ثة من ، أو النتيجة الحادوهو المتغير الناشئ:  (Dependent Variable)المتغير التابع - ب
  .، والذي يعتمد في تغيره على المتغير المستقلالمعالجة بالمتغير المستقل

 –وهي العوامل التي تظل كما هي دون تغيير : (Constant Variables)العوامل الثابتة  - ج
وقد أوضحت األبحاث . غير التابع بسبب المتغير المستقلحال إحداث تغير في المت –في النظام 

 ،ةأن عملية التحكم في المتغيرات تصبح ممكنة عندما يصل الفرد إلى مرحلة العمليات الشكلي
، )سنة تقريبا 15 - 11(ا بياجيه من افترضهوهي المرحلة األخيرة من مراحل النمو العقلي التي 

، أي في ي عندما يصل إلى سن الحادية عشرةفالطفل  يستطيع القيام بالتفكير اإلجرائي الشكل
  .)2002 زيتون،(الصف السادس االبتدائي 

  
وتتضمن قدرة الطالب على : Formulating Hypotheses) الفروض(فرض الفرضيات  -2

) أو أسئلة(لسؤال ) محتملة(لعالقة محتملة بين متغيرين، أو إجابة مؤقت ) تفسير(اقتراح حل 
ار والمعالجة ، أن تكون قابلة لالختبويشترط في اقتراح الفرضية. حوثةالدراسة أو المشكلة المب

فرد على اكتشاف العالقات، والربط كما ويعتمد توليدها على قدرة ال. )2008 زيتون،(والبحث
وتشمل هذه العملية ). 2002 زيتون،(لتنظيم العقلي والمنطقي ، وإخضاعها لبين األحداث

  :صياغة
  .عبارات قائمة على اآلراء - 
  .حسية بسيطة دون شروحات أو تفسير عبارت قائمة على مالحظات - 
  .)2011 خطايبة،(عبارات تستخدم إليجاد مفاهيم عن طريق الشروحات أو التفسيرات  - 
  
قدرة عقلية عند الفرد تمكنه من فهم ما جمعه من : Interpreting Dataتفسير البيانات  -3

وتفسيرها وتتطلب منه معالجتها من خالل ما يقوم به من عمليات التصنيف ) معلومات(بيانات 
أجلها تقع األحداث  والتفسير هو العثور على األسباب التي من. )2010 عطااهللا،(والتنبؤ 

  .)2002زيتون،(
  
ويقصد بها تعريف المفاهيم أو :  Defining Operationallyالتعريفات اإلجرائية -4

باستخدام لغة الطالب ، بل تعريفا إجرائيا )أو مفاهيمي(تعريفا غير قاموسي  المصطلحات العلمية
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أمبوسعيدي (، أوبيان كيفية قياسه لياتيةبتحديد المفهوم بسلسلة من اإلجراءات العم: الخاصة، إما
  .)2008 زيتون، ؛2010 عطاهللا، ؛2011 والبلوشي،

  
يعتبر التجريب أعلى العمليات العلمية وأكثرها تقدما ألنها : Experimentingالتجريب  -5

، ويعرف التجريب بأنه قدرة الفرد )األساسية والتكاملية(قة جميعها تتضمن عمليات العلم الساب
من  لم وعملياتهالعقلية التي تمكنه من إجراء تجارب علمية بنجاح بحيث تتكامل فيها طرق الع

حيث التخطيط للقيام بالتجربة، وجمع البيانات، ووضع الفرضيات واختبارها، وضبط 
ثم الوصول إلى النتائج وتفسيرها تفسيرا علميا مناسبا وإصدار األحكام ... المتغيرات

 زيتون، ؛2010 عطاهللا،(العلمية المناسبة وفقا لنتائج الدراسة واستنتاجاتها ) االستنتاجات(
2008.(  

  :موعة من خطوات ومراحل هي كما يليويضم التجريب مج
   .المالحظة - 
   .تحديد األسئلة - 
  :عة من الخطوات والعمليات التاليةمجمو - 
  .صياغة الفرضية - أ
  .تحديد المتغيرات المستقلة - ب
  .التابعة تحديد المتغيرات - ج
  .بناء التعريفات اإلجرائية -د
  .تصميم االختبار المناسب - 
  :االختبار ويتضمن الخطوات التاليةطبيق ت - 
  .عرض االختبار - أ
  .جمع البيانات - ب
  .تفسير البيانات - 
  .)2010 عطاهللا،( الحكم على الفرضيات وبالتالي إجابة السؤال المطروح  - 
  

  :لمالعالقات بين عمليات الع

  

من عمليات  م بدراسة  كان من بين إجراءاتها تحليل مفهوم كل1979قام مركز وسكنسن عام 
ن عالقات بحثا ع SAPA)(منحى عملياتي  -العلم الثالثة عشرة الواردة في برنامج العلم

  ): 1989 ذياب،(، وخلصت الدراسة إلى تحديد العالقات التالية التوازي والهرمية بينها
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  .لتعلم جميع عمليات العلم األخرى تعتبر المالحظة العلمية مهارة أساسية الزمة -1
ن القيام ، إال أنه يمككل من مهارتي االستدالل والتصنيفة العلمية ضرورية لالمالحظ-2

ن القيام بالتصنيف دون االستدالل، ولذا تعامل المهارتان، ، ويمكباالستدالل دون التصنيف
  .ى أنهما مهارتان متوازيتان، علاالستدالل والتصنيف

، أي صوغ ي صوغ الفرضياتداث مستقبلية أو فتستعمل االستدالالت في التنبؤ بأح  -3
. ء بدال من الحدث أو الشيء الواحدعبارات أكثر عمومية تصف مجموعة من األحداث أو األشيا

  .بؤ وصوغ الفرضيات متوازيتين أيضاولذلك اعتبرت مهارتا التن
تغيرات وإلى التعريفات ، إلى ضبط المالعالم، من أجل فحص التنبؤ أو فرضية مايحتاج  -4

ويشكل كالهما شرطا الزما إلجراء التجارب التي . هاتان مهارتان متوازيتان أيضااإلجرائية، و
  .تنبؤ ما لرفض الفرضية أو قبولها تستخدم بدورها للتحقق من

زمة إلجراء العملية التي مهارة توصيل النتائج المترتبة على القيام بأي عملية من العمليات ال -5
  .ليتينلذلك تعتبر وسيطا بين كل عم، وتتلوها

تشير مهارة العالقات الزمانية والمكانية إلى الترتيبات الفراغية لألشياء وما يطرأ على هذه  -6
  .الترتيبات من تغير مع مرور الوقت

  .من القياس الدقيق وفهم البيانات استخدام األعداد مهارة الزمة لكل -7
، لقياس، وفهم البيانات وتفسيرهاخدام العالقات الزمانية المكانية، واستخدام األعداد، وااست -8

، فتتغير من عالقة تواز أحيانا إلى ي من مهارات ليست ثابتة في شكلهاترتبط جميعا بكل ما بق
  .القة متطلب سابق وذلك حسب الموقفع
  
  :مية عمليات العلمأه

  

، صةعامة وفي تعليم العلوم بصفة خاتؤدي عمليات العلم دورا هاما في العملية التعليمية بصفة 
  :ع أهمية عمليات العلم إلى ما يليوترج

تساعد عمليات العلم المتعلمين على توسيع تعلمهم من خالل الخبرة والتي بدورها تساعد  -1
  .قرار، ويعتمدون على أنفسهم، وقادرين على حل المشكالتالمتعلمين لكي يصبحوا صانعي 

يدة بأنفسهم وتجميع المعرفة من تساعد عمليات العلم المتعلمين على اكتشاف معلومات مف -2
  ).2011 خطايبة،(خالل بناء الفهم داخل غرفة الصف وخارجها 

تدريب المتعلمين على عمليات العلم ينمي لديهم الطريقة العلمية والقدرة على التفكير العلمي  -3
  .صادفهم مشكالت في حياتهم اليوميةعندما ت

  .القدرة على انتقال أثر التعلم إلى المواقف الجديدة تنمية  عمليات العلم لدى المتعلمين تنمي -4
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، والتعلم عن طرق دور إيجابي في العملية التعليميةتعلم عمليات العلم يؤدي إلى قيام المتعلم ب -5
جاهات العلمية،  والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والتفكير ، وتنمية بعض االتتشافاالك

  .التأملي
فرج (على عمليات العلم يتيح لهم الفرصة للتفاعل مع األدوات واألجهزة  تدريب المتعلمين -6

  .)1999،وآخرون
  

  :أساليب تقويم عمليات العلم

  

للتحقق من درجة امتالك الطلبة لعمليات العلم األساسية والتكاملية فإنه يمكن تحقيق ذلك جزئيا 
، ر المخبريةيرية وكتابة التقارمخبمن خالل قيام الطلبة بإجراء األنشطة العلمية والتجارب ال

ويمكن أن يتم . ت العمل المخبري وأنشطته العلميةواختبارات التحكم في تنفيذ وتطبيق مهارا
  ):2007 زيتون،(تقويم عمليات العلم بأدوات وأساليب مختلفة من بينها 

  .ن حيث مدى امتالكه لعمليات العلموفيه يقيم الطالب نفسه م: التقييم الذاتي -1
يقيم معلم العلوم الطالب من خالل تصميم بطاقة مالحظة تمكنه من : بطاقة المالحظة -2

  .عمليات العلم المختلفةمدى امتالك أو اتقان الطالب ل) السلوك المالحظ(مالحظة 
يم الذاتي يجيب يمكن أن يستخدم كاستبانة للتقي: س التقدير على غرار مقاييس ليكرتمقايي -3

الك و يستخدمها معلم العلوم كورقة مالحظة يقيس من خاللها مدى امت، أعنها الطالب نفسه
  .الطلبة لمهارات عمليات العلم

يصمم معلم العلوم اختبارا أو أكثر من نوع االختيار من متعدد : االختبارات الموضوعية -4
سية ؛ وفيه يتم تحديد مهارات عمليات العلم األسا(Sciense Process Test (SPS))يسمى 

  .متكاملة التي يراد قياسهاوال
  

للتحقق من درجة هذا وقد استخدمت الباحثة أسلوب التقويم المستمر الحقيقي القائم على األداء  
 امتالك الطلبة لعمليات العلم األساسية والتكاملية خالل قيام الطلبة بإجراء األنشطة العلمية

علم بنوع األداء الذي يظهره الطالب عند ، وبالتالي تم قياس التوالتقارير المقدمة لكل نشاط علمي
وضعه في موقف معين وليس ما يخزنه في ذهنه من معلومات وهذا النوع من التقييم يرتبط 

جمع المعلومات عما يعرفه الطالب، وما هو قادر على عمله، وما يتعلم  ، كما ساعد فيهمبالف
  . لعمله
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مدى امتالك طلبة الصف السادس األساسي  كما قامت الباحثة بإجراء  تقويم ختامي للتحقق من
الكهرباء (لعمليات العلم األساسية والتكاملية المستهدفة في الدراسة بعد االنتهاء من تدريس وحدة 

من نوع االختيار من فقرة  )25(، حيث صممت الباحثة اختبار موضوعيا  تكون من )في حياتنا
في الفصل الدراسي الثاني  )الكهرباء في حياتنا(، وتم تطبيقه بعد االنتهاء من تدريس وحدة متعدد

  ).م2012- 2011(من العام الدراسي 
  

  : Scientific Attitudesاالتجاهات نحو العلوم   3.2.1

  

  :مقدمة

  

، وفي ضوء فهو محدد أساسي لثقافتها وتطورها، قدم الشعوب بمدى اهتمامها بالعلميقاس ت
، كان اته السريعة وتحدياته المستقبليةلعصر ومستجدالتطور العلمي والتقني المستمر وتغيرات ا

ال بد من االهتمام بعلوم المدرسة لتعكس التقاليد الثقافية والفكرية التي تصف ممارسات العلم 
، ومدى اضحا للمسعى العلمي وطبيعة العلميمتلك فهما و ،المعاصر،  ولخلق مجتمع مثقف علميا
، مما يشجع األفراد ماعية والبيئية التي يعيشون فيهاراد اإلجتإسهام العلم إيجابيا بتحسين حياة األف

هذا االرتباط الوثيق . ذات عالقة بالعلم والعلومعلى اختيار العلم ويجذبهم لدراسته واختيار مهنة 
بين ما يمتلكه األفراد من اتجاهات إيجابية نحو العلم وبين إقبالهم على تعلم العلوم جعل منها هدفا 

  .لتربوية العلمية في تدريس العلومألهداف اأساسيا من ا
  

المعايير العالمية وعليه فقد تنامى االهتمام باالتجاهات في مجال تدريس العلوم إذ أشارت 
إلى أن تطوير تقدير الطلبة للعلوم يعد من األهداف الرئيسية العلمية  ، مثال،لتدريس العلوم

)NRC,1996(.  
  
  ؟ ما المقصود باالتجاهات نحو العلوم

  

ينظر إلى االتجاه بشكل عام على أنه االستجابة سلبا أو إيجابا لألشياء واألشخاص واألماكن 
، فنحن هي اإلدراك والشعور والسلوك: األفكار، وهو يتضمن ثالثة أبعاد أساسيةواألحداث و

بطريقة معينة  ندرك الشيء فيتولد لدينا شعور سلبي أو إيجابي تجاهه، ومن ثم نتصرف إزاءه
أما االتجاهات نحو العلوم فهي تشير إلى استجابة الفرد االيجابية أو . ي ضوء هذا الشعورف

ها تشير إلى حب الشخص أو كرهه له؛ كما تتضمن أشياء كثيرة من ، فإنوبالتحديد السلبية للعلم
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 ي،الوهر والحمور(، واالتجاه نحو استخدام العلوم االهتمام بالعلوم، واالتجاه نحو العلماء: مثل
2008.(  

  
أو االتجاه نحو  Scientific Attitudeفقد عرف االتجاه العلمي  )1988(أما زيتون 

؛ وهو يعبر عن محصلة يرتبط بمعنى العلم وركائزه وأسسهالعلوم على أنه مفهوم /العلم
العلوم، وذلك من تأييد الفرد /نحو موضوع ما من موضوعات العلم) أو الطالب(استجابات الفرد 

ويستخدم مفهوم االتجاهات العلمية للداللة . )ضد(أو معارضته له ) مع(الموضوع لهذا ) الطالب(
  :ا لكنهما متداخلين ومترابطين هماعلى شيئين مختلفين لحد م

كالموضوعية،  ،)أو الطالب(لسمات العقلية للفرد على ا" االتجاهات العلمية"يطلق مفهوم : األول
، والتي تدل ... الذهن، و حب االستطالع، واالستفسار العلمير، وتفتح ، وسعة التفكيوالعقالنية

ومبادئ العلم وموضوعاته على توجهات عامة عند األفراد تظهر عند تعاملهم مع حقائق ومفاهيم 
  .المختلفة

ومعتقداتهم وآرائهم ) الطلبة(مشاعر األفراد  ليدل على" االتجاهات العلمية"يطلق مفهوم : الثاني 
  .)له(أو رفضا ) معه(منه تأييدا) يالموقف التفضيل(وم الذي يؤثر في موقفهم العل/حول العلم

   
بعض Osborne, Simon, & Collins, 2003) (الوارد في   Klopfer كلوفروقد قدم 

" االتجاهات نحو العلوم"م والتي ساهمت  في توضيح مفهوم السلوكات الوجدانية في تعليم العلو
  :وهي

  .ف االيجابية تجاه العلم والعلماءقمظهر من مظاهر الموا - 
  .لعلمي باعتباره طريقة في التفكيرتقبل البحث ا - 
  ".المواقف العلمية"اعتماد  - 
  .االستمتاع بتعلم الخبرات العلمية - 
  .هتمامات بالعلم واألنشطة العلميةتطوير ا - 
  .مام بمتابعة مهنة في مجال العلوماالهت - 
  

  :مكونات االتجاهات

  

ثة مكونات متداخلة ومتكاملة إلى أن االتجاه مفهوم مركب يتكون من ثال) 1988( أشار زيتون
  :وهي
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، المرتبطة بموضوع االتجاه معتقداتوهو يتضمن مجموع المعارف وال :المكون المعرفي -1
  .راضه وأهميته في الحياةفالفرد ذو االتجاه العلمي يبدي تفهما للعلم ومراحل تطوره وأهدافه وأغ

، بالحب أو )أو عدم االرتياح(هو يتضمن شعور الفرد باالرتياح و: ن الوجدانيالمكو -2 
  .)العلم(أو الرفض لموضوع االتجاه ، بالتأييد الكراهية

أو االستعدادات السلوكية ) العملية(وهو يتضمن مجموعة األنماط السلوكية : المكون السلوكي -3
  .  )العلم(ه نفعاالت بموضوع االتجاالتي تتسق مع المعارف واال

  
  : خصائص االتجاهات 

  

أي أن أنها ليست غريزية أو فطرية موروثة وإنما هي أنماط سلوكية : االتجاهات متعلمة -1
د الفرد من خالل تفاعله مع ؛ وتتكون وتنمو وتتطور عنسابها وتعديلها بالتعلم والتعليميمكن اكت

ية التربوية بالتربية والتعلم عبر العمل )لبالطا(ك معرفية يكتسبها الفرد ، وبالتالي فهي لذلبيئته
  .ولذلك توصف بأنها نتاج التعلم. والتنشئة االجتماعية

وهي تكوينات افتراضية . تعمل االتجاهات كموجهات السلوك: االتجاهات تنبئ بالسلوك -2
  . )الطالب( يستدل عليها من السلوك الظاهري للفرد

، يكتسبها ة من الخبرات واآلراء والمعتقداتة مكتسباالتجاهات حصيل: االتجاهات إجتماعية -3
وهي . ئته المادية واالجتماعية كاألسرة، والمدرسة، والمجتمعتفاعله مع بي خاللالفرد من 
را بارزا على ، فاالتجاهات تقترح أن للجماعة دوإجتماعية –أنها ذات أهمية شخصية توصف ب

  .اآلخرين) سلوك(جابة يؤثر في است ، وكذلك الفرد ربماالسلوك الفردي
تحفز وتهيؤ : ريفات االتجاه التي أعطيت له أنهمن تع: االتجاهات استعدادات لالستجابة -4 

  . لالستجابة
االنفعالي المكون الرئيسي /اعتبر المكون الوجداني: اهات استعدادات لالستجابة عاطفيااالتج -5

ألن ) النزعة(أو ) الميل(في الموقف أو لالتجاه ويعتبر المكون التقويمي لالتجاه والذي يتمثل 
  .مع أو ضد شيء أو حدث أو موقف ما يكون الطالب

يصعب تغيير االتجاهات فهي ترتبط باالطار :  ة نسبيا وقابلة للتعديل والتغييراالتجاهات ثابت -6
بة ل ألنها مكتس، لكنها قابلة للتغيير والتعديحاجاته وبمفهومه عن ذاتهالعام لشخصية الفرد وب

  .)معرفية(ومتعلمة 
ما ) من خالل مقاييس االتجاهات(يمكن قياس االتجاهات وتقديرها : االتجاهات قابلة للقياس -7

، وتقاس االتجاهات بأساليب في فقرات القياس) التقويمي(ضيلي دام أنها تتضمن الموقف التف
  ).   1988 ون،زيت(، واالستجابات المالحظة مختلفة تتضمن االستجابات اللفظيةوتقنيات 
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 :الدراسات السابقة   2.2

    
تشير أدبيات البحث في تدريس العلوم إلى استراتيجية االستقصاء باعتبارها من أكثر 

؛ ألنها تتيح الفرصة أمام ر العلمي لدى الطلبةاستراتيجيات تدريس العلوم فاعلية في تنمية التفكي
). 2007 ،زيتون(صي واالكتشاف بأنفسهم التق، ومهارات طلبة لممارسة طرق العلم وعملياتهال

كذلك تؤكد على بناء المتعلم من حيث ثقته وشعوره باإلنجاز واحترامه لذاته وزيادة مستوى 
، ونظرا ألهمية االستقصاء المشار )1988 ،يتونز(ر اتجاهاته واهتماماته العلمية طموحه وتطوي

يقة االستقصاء في التدريس، وأثرها اسات طرإليها في األدب التربوي تناولت العديد من الدر
ها عالقة وقد قامت الباحثة باستعراض بعض هذه الدراسات والتي ل. على متغيرات عدة

تسلسلها الزمني  ، وقسمتها حسب عالقتها بموضوع الدراسة وحسببموضوع الدراسة الحالية
  :إلى ثالثة محاور

  .ستقصاء وأثرها في تدريس العلومالالدراسات التي تتعلق بطريقة ا: المحور األول  .1.2.2
  . م وتنميتها من خالل تدريس العلومالدراسات التي تتعلق بعمليات العل: المحور الثاني  .2.2.2
لعلم الدراسات التي تتعلق بطريقة االستقصاء العملياتي و تنمية عمليات ا: المحور الثالث .3.2.2

  .واتجاهات الطلبة نحو العلوم
  

  :الستقصاء وأثرها في تدريس العلومالدراسات التي تتعلق بطريقة ا: ول المحور األ .1.2.2

  

دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام إستراتيجية االستقصاء ) 2011(أجرى الحيح 
وقد . زيائية وتنمية االتجاهات العلميةالتأملي في فهم طلبة الصف السادس األساسي للمفاهيم الفي

القصدية من طلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة  تكونت عينة الدراسة
، )طالبة 70طالب و 80(طالبا وطالبة) 150(، حيث شملت ية التربية والتعليم شمال الخليللمدير

   كل مدرسة شعبتان إحداهما ضابطة  ، منربع شعب بمدرستين في منطقة صوريفانتظموا في أ
واشتملت  .)درست بطريقة االستقصاء التأملي(والثانية تجريبية ) ةدرست بالطريقة االعتيادي(

نتائج ، وأظهرت الائية واستبانة االتجاهات العلميةأدوات الدراسة على اختبار فهم المفاهيم الفيزي
وجود فروق دالة إحصائيا في فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية وفي  ،بعد جمع البيانات وتحليلها

، وعدم لح إستراتيجية االستقصاء التأمليالعلمية تعزى إلى طريقة التدريس لصا تنمية االتجاهات
تجاهات العلمية لديهم وجود فروق دالة إحصائيا في فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية و في تنمية اال

  .تعزى للجنس، والتفاعل بين المجموعة والجنس
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طريقة األنشطة االستقصائية في فهم دراسة هدفت إلى استقصاء أثر ) 2009(كما أجرى عايش 
تكونت عينة . ة ومعتقداتهم المعرفية حول العلمطلبة الصف التاسع األساسي للمفاهيم الفيزيائي

، ة التابعة لمديرية تربية بيت لحمالدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومي
ع شعب بمدرستين ، انتظموا في أرب)طالبة  62طالب و 52( با وطالبة طال) 114(حيث شملت 

) درست بالطريقة االعتيادية(كل مدرسة شعبتان إحداهما ضابطة ، من في منطقة بيت لحم
ولغرض جمع البيانات استخدم الباحث . )ست األنشطة بالطريقة االستقصائيةدر(ة والثانية تجريبي

نة المعتقدات المعرفية والثانية استبا أداتان تمثلت األداة األولى في اختبار فهم المفاهيم الفيزيائية
راد ، حيث طبقت استبانة المعتقدات المعرفية حول العلم قبل المعالجة وبعدها على أفحول العلم
، بيقه بعد المعالجة التجريبية فقط، أما اختبار فهم المفاهيم الفيزيائية فقد تم تطالمجموعتين

ة في اختبار المفاهيم على المجموعة الضابطوأشارت النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية 
  . الفيزيائية، ومعتقداتهم المعرفية حول العلم

  
هدفت إلى تقصي أثر طريقة االستقصاء الموجه ) Bilgin, 2009(وفي دراسة أجراها بلجين 

اتهم والمدمجة مع بيئة التعلم التعاوني على فهم طلبة الجامعة لمفاهيم الحوامض والقواعد واتجاه
طالبا من طلبة السنة األولى ) 55(تكونت عينة الدراسة من . و طريقة االستقصاء الموجهنح

جامعة كمال مصطفى بتركيا، وقد اشتملت العينة على  الذين سجلوا لمساق الكيمياء العامة في
) 28(بية وكان عدد أفرادها ، اختيرت أحد الشعبتين عشوائيا لتمثل المجموعة التجريشعبتين
تم تدريس المجموعة . طالبا) 27(بطة وكان عدد أفرادها ألخرى لتمثل المجموعة الضا، واطالبا
دريسها  بطريقة ، أما المجموعة الضابطة فقد تم تريبية بطريقة االستقصاء التعاونيالتج

الطلبة لمفاهيم ولجمع البيانات أعد الباحث اختبارا تحصيليا لقياس فهم . االستقصاء المفرد
وقد . لبة نحو طريقة االستقصاء الموجه، واستبانة لقياس اتجاهات الطعدالحوامض والقوا

المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في فهم مفاهيم الحوامض  أظهرت النتائج تفوق
  .اتهم نحو طريقة االستقصاء الموجهوالقواعد وفي اتجاه

  
دراسة Thammasena, 2009) &  (Nuangchalermأجرى كل من نوانجشاليرم و ثماسينا 

، والرضا التعليمي لطلبة الصف الثاني ت إلى التعرف على التطور المعرفي، والتفكير الناقدهدف
الب ط) 10(وقد تكونت عينة الدراسة من . الل التعلم المبني على االستقصاءالمتعلمة  من خ

، واختبار ات الدراسة على خطط لثمانية دروساشتملت أدو. من طلبة الصف الثاني األساسي
وقد . بندا) 15(ا التعليمي المكونة من ، واستبانة الرضبندا) 20(فكير الناقد المكون من الت



 
 

59 
 

أظهرت النتائج فاعلية التعلم المبني على االستقصاء في تنمية التفكير الناقد ورفع مستوى الرضا 
  .ليمي والتطور المعرفي لدى الطلبةالتع

  
 –الحظ  -هدفت إلى تقصي فاعلية استخدام نموذج تنبأبدراسة )  2008(وقد قامت المحتسب 

جامعة اإلسراء  في اكتساب المفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائية لدى طلبة) POE(فسر 
ياء طالبا وطالبة مسجلين في مادة الفيز) 36(تكون أفراد الدراسة من . الخاصة في األردن

ة تجريبية ، أحداهما مجموععلى شعبتين عملي، موزعين بالتساوي –العامة لطلبة الصيدلة 
وبطاقة اختبار المفاهيم الفيزيائية : أعد ألغراض الدراسة أداتين هما. والثانية مجموعة ضابطة

واستخدمت دليل التجارب ) POEs(، وأوراق عمل وفق نموذج مالحظة المهارات األدائية
 Cook- Book Likeت الجاهزة الوصفا(العلمية للمادة المعد وفق طريقة المختبر االعتيادي 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيا بين الطلبة في المجموعتين في كل ). 
من اكتساب المفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائية لصالح المجموعة التجريبية التي أجرت 

  .)فسر -الحظ - تنبأ(زياء وفق نموذج تجارب الفي
  
إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجيتي ) 2007( العتوم ودي بازهدفت دراسة كل من و

لك ، وذكاديمي للطلبة في المواد العلميةالخرائط المفاهيمية والتعلم باالستقصاء في التحصيل األ
، جرى استخدام طريقة التحليل الفوقي في جمع ولتحقيق ذلك. للمرحلتين األساسية والثانوية

-1984، التي أجريت ما بين عامي من الرسائل الجامعية ذات العالقة وتلخيص نتائج مجموعة
كشفت نتائج . اد نموذج ترميزي أعد لهذه الغايةفي عدد من الجامعات العربية باعتم 2004

التحليل الفوقي للدراسات التي بحثت في أثر استرتيجية الخرائط المفاهيمية في تحصيل الطلبة 
اسة، أن قيمة ، التي بلغ عددها إحدى وعشرين دراألساسية والثانوية ية للمرحلتينفي المواد العلم

كما أظهرت نتائج التحليل الفوقي للدراسات التي تناولت أثر . )0.67(معدل األثر بلغت 
، ية للمرحلتين األساسية والثانويةاسترتيجية التعلم باالستقصاء في تحصيل الطلبة في المواد العلم

كما أظهرت نتائج . 0.71ن قيمة معدل حجم األثر بلغت ، أوثالثين دراسةي بلغ عددها واحدا الت
تقصاء التحليل فاعلية عالية الستخدام استراتيجية الخرائط المفاهيمية واستراتيجية التعلم باالس

  . لدى طلبة المرحلة األساسية
  

 في ياالستقصائ )سوخمان( نمط استخدام أثر استقصاء إلى) 2007(وهدفت دراسة الزعبي 
 طالل بن الحسين جامعة في صف معلم لطالبات تخصص العلوم تدريس أساليب مادة تدريس

 االستقصائية ، وفي ممارساتهنمتكاملة مفاهيمية بنية وتكوين العلمية للمفاهيم تحصيلهن في
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 مجتمع طالبات جميع الدراسة عينة شملت  العملية التربية مادة في المدارس في التطبيق أثناء
من العام الدراسي  األول الدراسي الفصل في العلوم تدريس أساليب مادة سجلن اللواتي سةالدرا

 اختيار تم شعبتين، في عشوائي بشكل توزيعهن تم طالبة، (76) عددهن م وبلغ2004/2005
 طالبة، (38) طالباتها عدد بلغ تجريبية، مجموعة عشوائية بطريقة الشعبتين هاتين إحدى

 الباحث قام الدراسة هذه ولتنفيذ .أيضا طالبة(38) طالباتها  عدد بطةضا مجموعة واألخرى
 الخرائط المفاهيمية واختبار العلمية، المفاهيم تحصيل اختبار: هي أدوات ثالث بإعداد

 الغرفة داخل التعليمي السلوك تصنيف ونموذج الطالبات، عند المفاهيمية البنية الستقصاء
 التدريس طريقة إلى يعزى  إحصائية داللة ذي فرق وجودإلى  خلصت الدراسة وقد .الصفية
العلمية،  المفاهيم من تحصيل كل في التجريبية لصالح المجموعة االستقصائي سوخمان ونمط

 إلى إحصائية يعزى داللة ذي فرق وجود المفاهيمية، كذلك خلصت النتائج عدم البنية ومستوى
 طالبات قبل من تمارس التي ستقصائيةاال السلوكات بنسبة يتعلق التدريس فيما طريقة

 .العملية التربية مادة الصفية في الغرف داخل والضابطة التجريبية المجموعتين
  

هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام ) 2006(وفي دراسة أجراها كل من خطايبة وعبيدات 
ية في في طريقة سوخمان االستقصائية في تحصيل طالب الصف السابع األساسي للمعارف العلم

، والكشف عن مدى كتاب العلوم للصف السابع األساسيموضوعي التكهرب والتمغنط في مقرر 
وقد تكون مجتمع . ة بالطريقة التقليدية في التدريس، وذلك مقارناحتفاظهم بالمعارف العلمية

 الدراسة من طالب الصف السابع األساسي الذكور في مديرية التربية والتعليم للواء البادية
طالبا موزعين ) 57( ، وتكونت عينة الدراسة منم2002/2003لغربية للعام الدراسي الشمالية ا

، وأعد لغرض )28(وضابطة وعدد طالبها ) 29(ها تجريبية وعدد طالب: على مجموعتين
وقد أظهرت النتائج . فقرة) 32(تيار من متعدد تكون من الدراسة اختبار تحصيلي من نوع االخ

اللة إحصائية بين متوسطات طالب عينة الدراسة على االختبار اآلني والمؤجل وجود فرق ذي د
  . ستخدام طريقة سوخمان االستقصائيةتعزى لمتغير الطريقة ولصالح ا

  
فاعلية نموذج االستقصاء العادل في تنمية فهم بعض قضايا ) 2006(كما استقصت بابطين 

) ياءتخصص أح(يم لدى طالبات الفرقة الثالثة قمستحدثات التقنية الحيوية والتفكير الناقد وال
تخصص ( ، وقد تألفت عينة البحث من طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية بمكة المكرمة

جريبية وعدد المجموعة الت: بكلية التربية بمكة المكرمة، حيث تضمنت مجموعتين) ياءأح
ولغرض جمع البيانات . طالبة) 40(الباتها ، والمجموعة الضابطة وعدد ططالبة) 40(طالباتها 

ة الحيوية ويقيس اختبار فهم بعض قضايا مستحدثات التقني: استخدمت الباحثة األدوات التالية
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، وبوجهات النظر المختلفة حيالها، ومن ثم الوعي بالمفاهيم المتضمنة بالقضية ( :األبعاد التالية
معرفة : (المهارات الفرعية التاليةويقيس  ، اختبار التفكير الناقد)تبني وجهة نظر محددة

، مقياس القيم األخالقية )االستنتاج - االستنباط –لمناقشات تقويم ا –التفسير  –االفتراضات 
وأظهرت النتائج فاعلية نموذج االستقصاء . قضايا مستحدثات التقنية الحيوية المرتبطة ببعض

القيم وتنمية التفكير الناقد وة الحيوي التقنية مستحدثات قضايا بعض فهمالعادل في تنمية 
  .األخالقية المرتبطة ببعض قضايا مستحدثات التقنية الحيوية

  
دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام طريقة االستقصاء ) 1996(كما أجرى أبو قمر 

، ادة العلوم وعلى اتجاهاتهم نحوهاالموجه على التحصيل لدى طلبة الصف الثامن األساسي لم
طالبا وطالبة انتظموا في أربع شعب دراسية في الصف ) 189(عينة الدراسة من وتكونت 

الثامن األساسي في الصف الثامن األساسي أخذت من مدرستين من مدارس وزارة التربية 
طالبا ) 92(والتعليم في قطاع غزة إحداهما للذكور واألخرى لإلناث فكان عدد الطلبة الذكور 

طالبة توزعوا عشوائيا في مجموعتين إحداهما ضابطة ) 97(ناث في حين كان عدد الطلبة اإل
مية ومقياس االتجاهات نحو إختبار المفاهيم العل(واألخرى تجريبية، طبق عليهم األداتين 

، وبينت النتائج أن طريقة االستقصاء الموجه قد تفوقت على طريقة التعليم الصفي )العلوم
مفاهيم العلمية من جهة والتجاهاتهم نحو العلوم من جهة االعتيادية بالنسبة لتحصيل الطلبة لل

أخرى ، وأن طريقة االستقصاء الموجه في تعليم العلوم كانت متعادلة التأثير بالنسبة لتحصيل 
في حين كان نمو اتجاهات الطلبة الذكور نحو ) إناث/ ذكور(الطلبة للمفاهيم في كال الجنسين 
كما بينت النتائج أن طريقة  ناث وبفرق ذي داللة إحصائيا،اإل العلوم أكبر من اتجاهات الطلبة

االستقصاء الموجه قد أثرت إيجابيا في فئة الطلبة من ذوي التحصيل المرتفع بدرجة أكبر من 
  .األخرى وبفروق ذات داللة إحصائيةفئات الطلبة 

  
دراسة هدفت إلى الكشف عن اثر استخدام التعلم الذاتي ) 1988(وقد أجرى نشوان 

بمدينة الرياض للمفاهيم العلمية،  باالستقصاء الموجه على تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة
) 9( كل من المجموعتين من، ويتكون ومن أجل ذلك اختيرت مجموعتان، تجريبية وضابطة

والثاني المتوسط واألول  الثالث المتوسط(فصول في كل سنة دراسية ) 3(اقع فصول بو
د المجموعة الضابطة ، وأفراتالميذ) 2069(فراد المجموعة التجريبية وبلغ عدد أ. )المتوسط

وقد بنى الباحث اختبارا تحصيليا لكل صف من الصفوف الثالثة يقيس تحصيل . تالميذ) 203(
وكل اختبار . طة للمفاهيم العلمية موضوع البحثالتالميذ في المجموعتين التجريبية والضاب
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تكون من فقرات االختيار من متعدد وقد خلصت النتائج إلى تحصيلي من االختبارات الثالثة 
من المفاهيم العلمية يزيد زيادة ذات داللة % 50أن عدد التالميذ الذين استطاعوا تحصيل 

ت أكبر لصالح ، إال ان الزيادة كانعدد أفراد العينة في المجموعتين من% 50إحصائية عن 
سة فروقا دالة إحصائيا بين تحصيل تالميذ ولم تظهر نتائج الدرا. المجموعة التجريبية

كذلك لم تظهر فروق دالة . الضابطة في كل صف وفي العينة ككلالمجموعتين التجريبية و
بطة تعزى إلى مستوى الصف إحصائيا بين تحصيل تالميذ المجموعتين التجريبية والضا

ط درجات تالميذ وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوس. الدراسي
، مع أن متوسط درجات تالميذ المدارس الخاصة أعلى س الحكومية والمدارس الخاصةالمدار

   .ليال من تالميذ المدارس الحكوميةق
  

  :الدراسات التي تتعلق بعمليات العلم وتنميتها من خالل تدريس العلوم: المحور الثاني .2.2.2

  

رفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في هدفت إلى مع) 2010(هدفت دراسة القطراوي 
لثامن األساسي في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف ا

، وقد تكونت عينة عين الحلوة للبنين بطريقة قصدية وتم اختيار مدرسة. مدارس قطاع غزة
) 32(، عدد كل منهما من األساسيمن طالب الصف الثا) ،بأ(الدراسة من شعبتين دراسيتين 

. في حين كانت األخرى مجموعة ضابطة، مجموعة تجريبية) ب(لباحث الشعبة طالبا، واعتبر ا
أداة تحليل محتوى وحدة المجهر والخلية من كتاب : الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهيوقد قام 

لمحددة في هذه كير التأملي االعلوم للصف الثامن األساسي لتحديد عمليات العلم ومهارات التف
تعريف بندا يقيس مهارة ال) 30(، باإلضافة إلى اختبار عمليات العلم المكون من الدراسة

بندا يقيس مهارة ) 30(، واختبار مهارات التفكير التأملي المكون من اإلجرائي والتصنيف والتنبؤ
تنتاجات وصول إلى اسالرؤية البصرية والكشف عن المغالطات وإعطاء تفسيرات مقنعة وال

وقد أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة االعتيادية . ووضع حلول مقترحة
  . واختبار مهارات التفكير التأملي في اختبار عمليات العلم

  
دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية تدريس وحدة مقترحة قائمة على ) 2010(وقد أجرى الزعانين 

ة الصف السابع ، على التحصيل وتحسين عمليات العلم لدى طلبلومتدريس العالحديقة كمدخل ل
حدة حول تصنيف النباتات وتكاثرها، تستند ، ولتحقيق ذلك صمم الباحث واألساسي بقطاع غزة
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، كما على الحديقة كمدخل لتدريس العلوم، في أهدافها، ومحتواها، وأنشطتها، وأساليب تدريسها
ث المنهج التجريبي بثالث ، واستخدم الباحومقياس لعمليات العلم يتم تصميم اختبار تحصيل

، جموعة ضابطة ومجموعتين تجريبيتين، منها مطالبا) 125(مجموعات، بلغ عدد افرادها 
، أشارت النتائج إلى ة زراعية والثانية في بيئة حضرية، وبعد تطبيق الدراسةإحداهما في بيئ

، تعزى بار التحصيل ومقياس عمليات العلمفي كل من اختتفوق طلبة المجموعتين التجريبيتين 
  .)زراعية أو حضرية(تغير البيئة إلى م

  
فاعلية استخدام المختبر المحوسب هدفت إلى استقصاء ) 2010(الحجيلي  وفي دراسة أجراها

 لتدريس الفيزياء في تنمية مهارات عمليات العلم لدى طالب المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة
، جمعت لى أسئلة الدراسة واختبار فروضهاولإلجابة ع. ارنة بالطريقة المعملية المعتادةقم

يرت عينة اخت. سة باستخدام اختبار عمليات العلم، والذي يقيس المهارات التكامليةبيانات الدرا
مدينة طالبا من طالب ثانوية خالد بن الوليد بال) 67(، وتكونت من الدراسة بطريقة عشوائية

، وتدرس باستخدام مجموعات طالبا) 34(تجريبية وعدد طالبها  :منورة قسمت إلى مجموعتينال
، وتدرس باستخدام طالبا) 33(لعمل المعملي في المختبر المحوسب، وضابطة وعدد طالبها ا

وقد أظهرت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة . لعمل المعملي في المختبر المعتادمجموعات ا
التعريف اإلجرائي، وضبط المتغيرات، : ساب مجموعتي الدراسة لمهاراتاكت إحصائية في

، والتجريب، بينما أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية في اكتساب وفرض الفروض
، ولم يوجد فرق ذو داللة يانات ولصالح المجموعة التجريبيةمجموعتي الدراسة لمهارة تفسير الب

  .لدراسة لمهارات عمليات العلمتي اإحصائية في اكتساب مجموع
  

 األساسي التاسع الصف طلبة إتقان مستوى على إلى التعرف) 2010(هدفت دراسة السويدي 
 وقد استخدمت الباحثة مقياس عمليات العلم والمكون. في مادة العلوم  األساسية العلم لعمليات

تم  طالب وطالبة) 100(، تم تطبيقه على عينة مكونة من مفردة من إعداد الباحثة) 22(من 
نة العاصمة في الجمهورية إحداهما للبنات من مدارس أما: اختيارهم عشوائيا من مدرستين

وقد أظهرت النتائج تدني مستوى إتقان طلبة الصف التاسع لعمليات العلم األساسية . اليمنية
م األساسية مليات العلوعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى إتقان طلبة الصف التاسع لع

 .تعزى للجنس
  

إلى معرفة فاعلية النمط االكتشافي في اكتساب مهارات ) 2009(وقد هدفت دراسة أبو لبدة 
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وتم اختيار مدرسة ذكور خان يونس . ى طلبة الصف الثامن األساسي بغزةعمليات العلم لد
راسة بالطريقة د، واختار الباحث عينة الق الدراسةلالجئين لتكون ميدانا لتطبي) ب(اإلعدادية 

، اعتبر فين دراسيين من طالب الصف الثامن، وتكونت الدراسة من صالعشوائية البسيطة
طالبا مجموعة ) 30(ني ويضم ، واعتبر الصف الثاطالبا مجموعة تجريبية) 30(ويضم  أحدهما
، وقد تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتين من حيث العمر الزمني والتحصيل السابق في ضابطة

وقام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن . واالختبار القبلي ألدوات الدراسةلعلوم ا
، بندا يقيس مهارة المالحظة، والتصنيف، والقياس) 60(ن اختبار عمليات العلم المكون م

ية، واالتصال، والتفسير، واالستدالل، واستخدام األرقام واستخدام العالقات المكانية والزمان
، وقام الباحث بتطبيق اختبار عمليات العلم كاختبار قبلي على مجموعتي الدراسة للتأكد بؤوالتن

، الختبار صحة الفروض وعتي الدراسة بعد تنفيذ التجربةمن تكافؤهما وكاختبار بعدي على مجم
أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة وقد . الدراسةواإلجابة عن أسئلة 

، كذلك أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط دية في اختبار عمليات العلماالعتيا
، في لتجريبية وطالب المجموعة الضابطةدرجات الطالب المرتفعي التحصيل في المجموعة ا

، ووجود فرق دال إحصائيا بين جريبيةاختبار عمليات العلم تعزى لصالح طالب المجموعة الت
لتجريبية وطالب المجموعة ب منخفضي التحصيل في المجموعة امتوسط درجات الطال

  .ى لصالح طالب المجموعة التجريبية، في اختبار عمليات العلم تعزالضابطة
  

في دراستهما إلى ) Saribas & Bayram, 2009(بايرام وقد سعى كل من ساريباس و
لوم قبل الخدمة معرفة إذا كان باإلمكان تحسين مهارات عمليات العلم لدى معلمي الع
يهم في مختبرات واتجاهاتهم نحو الكيمياء من خالل تطوير مهارات ما وراء المعرفة لد

معلما والذين أخذوا مختبر الكيمياء المقرر  )54(تكونت عينة الدراسة من . الكيمياء المحفزة
جميع المعلمين في Marmara University.  امعة مارمارالطلبة السنة األولى في ج

أفراد المجموعة . تجربة) 11(أجروا ) 27=ن(الضابطة و) 27=ن(موعتين التجريبية المج
، أما أفراد المجموعة جراءات الواردة في دليل المختبرالضابطة أجروا التجارب متبعين اإل

التجريبية تم مناقشتهم في تصميم التجارب قبل إجراء التجارب وبعدها  من أجل تطوير 
وقد تلقوا أيضا تغذية راجعة . لديهم فيما يخص تصميم التجارب  ةمهارات ما وراء المعرف

، تم استخدام إختبار عمليات العلم ولجمع البيانات. إيجابية على تقاريرهم بشكل مستمر
وقد . )(MSLQ، واستبانة االستراتيجيات المحفزة للتعليم واستبانة االتجاهات نحو الكيمياء
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الضابطة في اختبار عمليات  تجريبية على المجموعةأسفرت النتائج عن تفوق المجموعة ال
أما فيما . عريف اإلجرائي، وتصميم التحريات، والتالعلم، خاصة في عملية تحديد المتغيرات

يتعلق باالتجاهات نحو الكيمياء فقد أظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائيا بين 
كذلك أظهرت النتائج تفوق . ياءريبية في اتجاهاتهم نحو الكيمالمجموعة الضابطة والتج

تيجيات ما وراء معرفية في المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في استخدام استرا
  . التعلم

  
هدفت إلى التعرف على مدى إتقان طلبة الصف العاشر ) 2009(وفي دراسة أجرتها عويضة 

طالبا ) 944(لدراسة من تكونت عينة ا. رس محافظة بيت لحم لعمليات العلماألساسي في مدا
. ت الباحثة المدرسة وحدة االختيار، حيث اعتمدهم بالطريقة العشوائية العنقوديةوطالبة تم اختيار

. يار من متعددفقرة من نوع االخت) 32(وقامت الباحثة بتطوير أداة الدراسة حيث اشتملت على 
) أساسية وتكاملية(يات العلم لعمل وقد أظهرت النتائج أن هناك تدني في مستوى امتالك الطلبة

أن الطلبة يمتلكون  ، حيث أظهرت نتائج الدراسةباستثناء عملية المالحظة، واالستدالل، والتنبؤ
لالستدالل %) 65.75(ة وللمالحظ) %61.25(، وتراوحت النسبة المئوية ما بين هذه العمليات

  .والتنبؤلالستدالل ) 2.63(للمالحظة، و) 2.45(والتنبؤ، وبمتوسط حسابي 
  

البنائية في اكتساب  Vإلى تقصي أثر استراتيجية الشكل ) 2008(وقد هدفت دراسة العيسوي 
وقد تم اختيار مدرسة ذكور . لم لدى طالب السابع األساسي بغزةالمفاهيم العلمية وعمليات الع

الدراسة  الباحث عينة، واختار ئين لتكون ميدانا لتطبيق الدراسةلالج) أ ( الفالح اإلعداداية 
 ، اعتبر أحدهمامن صفين دراسيين من طالب السابع ، وقد تكونت عينة الدراسةبصورة قصدية

طالبا مجموعة ) 38(، واعتبر الصف الثاني ويضم طالبا مجموعة تجريبية) 40(ويضم 
، وقد تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتين من حيث العمر الزمني والتحصيل السابق في ةضابط

أداة تحليل : الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهيوقام . ختبار القبلي ألدوات  الدراسةاالالعلوم و
، السابع لتحديد المفاهيم العلمية محتوى وحدة الحرارة في حياتنا من كتاب العلوم للصف

) 48( واختبار عمليات العلم المكون من ،)50(المفاهيم العلمية المكون من باإلضافة إلى اختبار 
قيس مهارة القياس واالستنتاج، والتنبؤ، واستخدام األرقام، وتفسير البيانات، والتعريف دا يبن

وقام الباحث بتطبيق اختبار المفاهيم العلمية واختبار عمليات العلم كاختبار . اإلجرائي، والتجريب
 موعتي الدراسة بعد، وكاختبار بعدي على مجوعتي الدراسة للتأكد من تكافؤهماقبلي على مجم
، وقد أظهرت النتائج فاعلية فروض واإلجابة على أسئلة الدراسة، الختبار صحة التنفيذ التجربة
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  .لمالبنائية في اكتساب المفاهيم العلمية وعمليات الع Vاستراتيجية الشكل 
  

دراسة سعت إلى الكشف عن فعالية المختبرات المدرسية في ) 2008(وأجرت سليمان 
ارات العلمية المناسبة وتنمية االتجاهات نحو العمل المخبري في اكتساب عمليات العلم والمه

وقد تكون المجتمع األصلي من طالبات . ت المرحلة الثانوية بمدينة أبهاالفيزياء لدى طالبا
. تعليم بالمملكة العربية السعودية، والتابعة لوزارة التربية والول الثانوي بمدينة أبهاالصف األ

، واستخدمت الباحثة طالبة) 90(واحدة وعدد طالباتها  جموعة تجريبيةوشملت عينة الدراسة م
وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق . المعروف بمنهج المجموعة الواحدة المنهج التجريبي

دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالبات الصف األول الثانوي على اختبار بعض عمليات 
كذلك . وبعدها وذلك لصالح التطبيق البعدي لالختبار العلم قبل تفعيل المختبرات المدرسية

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالبا الصف األول الثانوي على اكتساب 
، وذلك لصالح التطبيق البعدي تفعيل المختبرات المدرسية وبعدهابعض المهارات العلمية قبل 

توسطات درجات طالبا الصف األول ووجود فروق دالة إحصائيا بين م. لبطاقة المالحظة
الثانوي على مقياس االتجاه نحو العمل المخبري قبل تفعيل المختبرات المدرسية وبعدها 

  . لصالح درجات التطبيق البعدي للمقياس
  

دراسة هدفت إلى تحديد عمليات العلم األساسية والتكاملية التي ) 2008(جحجوح أجرى أبو
، ومن ثم الكشف عن مدى توافر تلك العمليات في األساسيةتضمينها في كتب العلوم  ينبغي

، وقد اتبع الباحث أسلوب تحليل المحتوى أحد لمرحلة التعليم األساسي بفلسطين كتب العلوم
م النتائج التي توصل ، ومن أهوصمم أداة تحليل محتوى خاصة لذلك، المنهج الوصفيأساليب 

المالحظة، : العلوم مجتمعة على النحو اآلتي بأن عمليات العلم وردت في كت: إليها البحث
، ضبط االتصال، تفسير البيانات، التجريب، القياس، االستدالل، استخدام األرقام، التصنيف

، 46، 68، 73، 99، 148، 195، 225، 501، 629( يرات، التنبؤ، فرض الفروض المتغ
، %3، %4، %5، %7 ،%9.6، %11، %25، %31( مرة ، وبنسب مئوية )  8، 43
  .على الترتيب%) 0.4، 2%، 2%
  

لتقصي مدى توفر مفاهيم طبيعة العلم وعملياته المتضمنة في ) 2008(هدفت دراسة شحادة 
، وتحديد مدى وجود عالقة بين اسع وقياس مدى اكتساب الطلبة لهاكتاب العلوم للصف الت
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هدفت الدراسة لتحديد مدى  كما. العلم، واكتسابهم لعمليات العلماكتساب الطلبة لمفاهيم طبيعة 
ر وجود فروق دالة إحصائية بين اكتساب الطلبة لمفاهيم طبيعة العلم وعملياته تعزى لمتغي

ليل وقد استخدم الباحث في دراسته أداة تح. )حكومة أم وكالة(الجنس ومتغير الجهة المشرفة 
، لطلبة لعمليات العلممدى اكتساب ا، كما استخدم اختبار لقياس مفاهيم طبيعة العلم وعملياته

، تم اختيارها بالطريقة العشوائية ار على عينة من طلبة الصف التاسعوقد تم تطبيق االختب
ب لها في المجتمع وتظهر الطبقية في تحديد األعداد حسب الجنس والجهة المشرفة بما يتناس

تضمن  ، وأظهرت النتائجطالبا وطالبة) 540(نت العينة من ، حيث تكواألصلي للدراسة
، حيث تم عرض ثالث وحدة األولى بصورة فلسفية تربويةالكتاب أبعاد طبيعة العلم في ال

، كما تم ذكر خمسة أربع خصائص للعلم وأربع أخالقيات، وتم ذكر ة العلمأهداف لطبيع
كما  .، مع إعطاء أمثلة على كل منهاة العلمية التي تشكل نتائج العلمعناصر من المعرف
ة في النص إلى أن الكتاب يحتوي ليل نتائج العلم من خالل تحليل الفقرأسفرت عملية تح

كما أظهرت . كما أنه غير موزعة بصورة متوازنة، ر نسبيامكون معرفي وهو كم كبي) 943(
موزعة على عمليات العلم المختلفة، منها مهارة ) 360(لدراسة أن الكتاب المقرر يحتوي ا
راسيين وعلى وهو عدد غير مرتفع إذا قسم على فصلين د، مهارة استهدفها االختبار) 233(

أو ، كما أن توزيع المهارات غير متوازن سواء على مستوى المهارة ثمانية وحدات دراسية
تساب الطلبة لمفاهيم وأظهرت الدراسة تدني مستوى اك. الوحدة أو الفصول داخل الوحدة

%) 48.1(العلم األساسية منخفضة جدا ، كما كانت نسبة اكتساب الطلبة لعمليات طبيعة العلم
كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة طردية موجبة قوية بين مجال . %)45.9(وكذلك التكاملية 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية . طبيعة العلم ومجال عمليات العلم مفاهيم
، ولم عملياته لصالح الطالباتة العلم وبين اكتساب الطالبات واكتساب الطالب لمفاهيم طبيع

لحكومية وطلبة مدارس وكالة تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين اكتساب طلبة المدارس ا
  .الغوث

  
كإستراتيجية  –دراسة هدفت إلى بيان أثر ثنائية التحليل والتركيب ) 2007(وأجرى العبادلة 

في تدريس الفيزياء  –انب األيسر فقط ثنائية التفكير تهتم بتفعيل جانبي الدماغ بدال من تفعيل الج
لبة بهدف تنمية مهارات االستقصاء العلمي وكذلك تنمية الميول العلمية نحو الفيزياء لدى ط

بتصميم ) بعدي - قبلي(وقد اعتمد الباحث المنهج التجريبي . الصف الحادي عشر العلمي بغزة
اختيار عينة الدراسة قصديا   ، وتموعة ضابطة لكل من اإلناث والذكورمجموعة تجريبية ومجم

طالب وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر ) 157( ن أربع شعب دراسية منتظمة وعددهام
للبنات وكلتا المدرستين في " أ"العلمي بمدرستي فلسطين الثانوية للبنين وبشير الريس الثانوية 
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سؤاال ) 32(مكون من وقام الباحث بإعداد اختبار مهارات االستقصاء العلمي ال. محافظة غزة
) 32(حو الفيزياء المكون من ، وكذلك إعداد مقياس الميول العلمية نمن متعددعلى نمط االختيار 

وقد أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية السترتيجية ثنائية التحليل والتركيب في . فقرة
وذلك لصالح  الفيزياءتنمية مهارات االستقصاء العلمي وكذلك تنمية الميول العلمية نحو 

وأنه يوجد أثر يعزى للجنس لصالح اإلناث في تنمية مهارات االستقصاء . المجموعة التجريبية
  .مية  الميول العلمية في الفيزياءالعلمي وال يوجد أثر يعزى للجنس في تن

  
دراسة هدفت إلى استقصاء أثر التعلم باالكتشاف ) 2007(أجرى كل من العبادي والشبول 

الصف  لدى طلبة) والتنبؤ ،والتصنيف ،المالحظة(لحاسوب على تنمية عمليات العلم عدة ابمسا
تم اختيار عينة . طريقة االكتشاف والطريقة العادية، ومقارنتها بالثالث األساسي في األردن

طالبا وطالبة من طالب الصف الثالث ) 90(الدراسة بالطريقة القصدية حيث تكونت من 
تم اختيار وحدة دراسية من كتاب العلوم . كل عشوائي إلى ثالث مجموعاتوا بشاألساسي وزع

لتعلم باالكتشاف بمساعدة المقرر للصف الثالث األساسي في األردن وحوسبتها وفق طريقة ا
، بينما درست المجموعة الثانية وفق طريقة وتدريسها إلحدى المجموعات الثالث، الحاسوب

ولجمع البيانات قام الباحثان ببناء . ثالثة وفق الطريقة التقليديةة الالتعلم باالكتشاف، والمجموع
وقد أظهرت النتائج تفوق الطلبة الذين تعلموا وفقا . حصيلي لقياس اكتساب عمليات العلماختبار ت

لطريقة االكتشاف بمساعدة الحاسوب في التحصيل لعمليات العلم على أقرانهم الذين تعلموا وفق 
كما أظهرت النتائج تفوق أفراد مجموعة التعلم باالكتشاف . طريقة التقليديةيقة االكتشاف والطر

كل ، وعلى ألداء الكلي لتحصيل عمليات العلمعلى أفراد مجموعة التعلم بالطريقة التقليدية في ا
  .عملية من عمليات العلم الثالث

  
اتيجية التعلم المبني هدفت إلى تقصي أثر إستربدراسة ) 2006(قام كل من أمبو سعيدي والبلوشي  

ولتحقيق . في مادة األحياء) األول الثانوي(على المشكلة في تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف العاشر 
هذا الهدف تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة درست بالطريقة السائدة، وعدد طالباتها 

في إحدى مدارس التعليم العام التابعة للمديرية العامة )  لثانوياألول ا(طالبة من طالبات الصف العاشر ) 62(
للتربية والتعليم بمسقط ، ومجموعة تجريبية درست المادة التعليمية باستخدام إستراتيجية التعلم المبني على 

يوضح فقد شملت دليال للمعلم ودليال للطالب،  أما مواد الدراسة،. طالبة) 62(ها المشكلة، وكان عدد طالبات
دليل المعلم كيفية تدريس الوحدة المختارة من كتاب الصف العاشر في مادة األحياء باستخدام إستراتيجية التعلم 
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أما دليل الطالب فعبارة عن توجيه للطالبة لكيفية تنفيذ اإلستراتيجية من خالل أوراق . المبني على المشكلة
نسبة إلى أداة الدراسة  فعبارة عن اختبار عمليات علم أما بال. العمل التي تم تقديمها لكل درس من الدروس

المالحظة،  والتصنيف،  والتنبؤ، واالستدالل، : عمليات هي) 9(وزع على فقرة وم) 31(مكون من  
وقد أشارت نتائج الدراسة . ، وضبط المتغيراتاألرقام، والتفسير، وفرض الفروض ، واستخدامواالستنتاج

تجريبية التي درست باستخدام إستراتيجية التعلم المبني على المشكلة على إلى تفوق أداء المجموعة ال
كما أشارت .  وفي االختبار ككل عمليات العلم،  المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة السائدة في معظم

ابطة، نتائج الدراسة إلى نمو في بعض عمليات العلم لدى طالبات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الض
وإلى نمو لدى المجموعتين في عمليات العلم بين التطبيقين القبلي والبعدي، وكان أكبر لدى طالبات المجموعة 

  .التجريبية التي درست باستخدام التعلم المبني على المشكلة
  

إلى الكشف عن العالقة بين امتالك تالميذ الصف السادس ) 2005(هدفت دراسة نصراهللا 
تمل اختيرت عينة الدراسة لتش. تجاهات العلمي ومدى اكتسابهم لهات العلم ولالي لعمليائاالبتدا

تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب الصف ) إناث 79، ذكور 94(طالبا وطالبة ) 173(
ت تم استخدام ولجمع البيانا. كالة الغوث الدولية في مدينة رفحالسادس االبتدائي من مدارس و

وقد خلصت النتائج إلى أن . اختبار عمليات العلم، و استبانة االتجاهات العلمية: األداتين التاليتين
عن مستوى اإلتقان االفتراضي  مستوى تالميذ الصف السادس االبتدائي لعمليات العلم يقل

، كذلك مستوى اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي %80، قيمة المعدل االفتراضي 80%
وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ذات %. 80ن المستوى المقبول وهو لالتجاهات العلمية يقل ع

، كما الكلية لمقياس االتجاهات العلميةداللة بين الدرجة الكلية الختبار عمليات العلم والدرجة 
، وظهرت العلم ومقياس االتجاهات العلمية تفوق اإلناث على الذكور في كل من اختبار عمليات

  .مية لصالح اإلناثلتالميذ في عمليات العلم ومستوى اتجاهاتهم العلفروق فردية بين مستوى ا
  

هدفت إلى التعرف على ) Turpin & Cage, 2004(وفي دراسة أجراها كل من تربن وكيج 
، واالتجاهات بني على النشاط على تحصيل الطلبة، وعمليات العلمأثر منهج العلوم المتكامل الم

من تكونت عينة الدراسة . ع في مدارس جنوب لويزيانانحو العلوم لدى طلبة الصف الساب
علوم المتكامل ، تم تدريسهم منهج الطالبا) 531(تجريبية وعدد طالبها ، المجموعة المجموعتين

لبا درسوا منهج العلوم طا) 398(، والمجموعة الضابطة وعدد طالبها المبني على النشاط
لم، ، ومقياس عمليات العاختبار التحصيل: اناتستخدمت ثالث أدوات لجمع البي، وقد ااالعتيادي

وقد أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي . ومقياس االتجاهات نحو العلوم
درجات طالب المجموعتين في اختبار التحصيل ومقياس عمليات العلم لصالح المجموعة 
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رجات طالب المجموعتين في التجريبية، ولم تظهر النتائج أي فرق دال إحصائيا بين متوسطي د
  .مقياس االتجاهات نحوالعلوم 

  
هدفت إلى التعرف على مدى تناول منهاج العلوم ) 2004(وفي دراسة أجراها عبد المجيد 

تكونت عينة البحث من  .دية ألبعاد طبيعة العلم وعملياته، وفهم الطالب لهابالمرحلة اإلعدا
، تكونت المجموعة األولى من ظة القاهرةمرحلة اإلعدادية بمحافمجموعتين من طالب ال

تلميذا ) 164(تلميذا بالصف األول اإلعدادي وتكونت المجموعة الثانية أيضا من ) 164(
عد أولجمع البيانات  .تلميذا) 328(مالي ألفراد العينة بالصف الثالث اإلعدادي وبلغ العدد اإلج

لوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء أبعاد أداة تحليل محتوى كتب الع :الباحث األداتين التاليتين
وقد كشفت النتائج عن ضعف تناول  .إختبار فهم طبيعة العلم وعملياتهو ،طبيعة العلم وعملياته

محتوي منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية ألبعاد طبيعة العلم وعملياته وانخفاض مستوي الطالب 
تزد النسبة المئوية لمتوسطاتهم عن في هذه األبعاد في بداية المرحلة ونهايتها حيث لم 

و تشير النتائج إلي وجود فرق دال . %)75(بفرق كبير عن مستوي الكفاية ) 40.41%(
إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين في اختبار فهم طبيعة العلم وعملياته لصالح 

وية لمتوسط طالب الصف الثالث ويري الباحث أن كلتا المجموعتين لم تصل النسبة المئ
وكذلك أشارت النتائج إلى أن محتوي المنهج ال يزال . المحدد بالبحث درجاته إلي حد الكفاية

يركز علي الجانب المعرفي وعدم إظهار العلم بصورته الواقعية كطريقة للبحث والتفكير ومما 
تحليل كما كشف نتائج ال. ميذ في فهم طبيعة العلم بشكل عاميؤكد ذلك تدني مستويات التال

لمحتوي الكتب عن غياب معظم مهارات عمليات العلم عدا مهارتي التصنيف واالستنتاج اللتين 
ظهرتا في محتوي الكتب وفي نتائج االختبار لدي الطالب بدرجة متوسطة وهو ما يعني 

  . مليات العلم األساسية والتكامليةإهمال محتوي منهج العلوم في تناول مهارات ع

إلى الكشف عن أثر استخدام إستراتيجيات دراسة هدفت ) 2003(ة والبدور وقام كل من خطايب
الذكاءات المتعددة في اكتساب طلبة الصف السابع األساسي لمهارات عمليات العلم، وذلك من 
خالل فحص أثر إستراتيجية تدريس قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة المتضمنة في منهاج 

طلبة الصف السابع األساسي في طالباً وطالبة من ) 95(الدراسة من تشكلت عينة . العلوم العامة
المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم لكل من لواء قصبة الكرك ولواء المزار 
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، موزعين على شعبتي ذكور الجنوبي، ولواء األغوار الجنوبية ولواء القصر في جنوب األردن
ي في مدرسة المزار األساسية للبنين وشعبتي إناث من طالبات من طلبة الصف السابع األساس

ولجمع بيانات الدراسة ثم استخدام . الصف السابع األساسي في مدرسة المزار األساسية للبنات
اختبار مهارات عمليات العلم المترجم والمعدل والمتضمن خمسة مستويات مصنفة هرمياً 

كما تم تدريس المحتوى العلمي . والمتكاملة مليات العلم األساسيةتوزعت على مجالي ع
القوى والضغط، والضغط (المحدد للمعالجة التجريبية من خالل تدريس ثالث وحدات 

تم . من منهاج العلوم العامة للصف السابع األساسي) الجوي والرياح، وأنماط من التكاثر
ددة تم اختيارها استناداً تطويرها وفقاً ألربع إستراتيجيات من إستراتيجيات الذكاءات المتع

تفوق ، وخلصت الدراسة إلى كاءات المتعددة حسب تصنيف جاردنرلنتائج مسح الذ
إستراتيجية الذكاءات المتعددة على الطريقة التقليدية في اكتساب الطلبة لعمليات العلم بمجال 

، ساسيةفي اكتساب عمليات العلم األتفوق الطالبات على الطالب عمليات العلم األساسية و
وجود أثر للتفاعل بين الجنس وإستراتيجية التدريس في اكتساب مهارات عمليات العلم كذلك 

  .لدى طلبة الصف السابع األساسي

هدفت إلى الكشف عن أثر الطريقة االستقصائية على ) 2001(وفي دراسة أجراها هيالت 
وي أنماط تعلميه مختلفة اكتساب عمليات العلم لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن ذ

طالباً في ) 54(وتكونت عينة الدراسة من . ألنماط أكثر تأثراً بهذه الطريقةوتحديد أي هذه ا
وتم تدريسهم بطريقة . دن تم اختيارهم بالطريقة القصديةالصف الثامن األساسي في األر

دم اختبار عمليات االستقصاء الموجه، ثم استخدم اختبار هني لتحديد أنماط تعلمهم، كما استخ
أظهرت . رجة اكتساب الطلبة لهذه العملياتلتحديد د) 1988(العلم الذي طورته إيمان غيث 

نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط مجموعة النمط النشط ومتوسط مجموعــة 
ومتوسط  ، كذلك بين متوسط مجموعة النمط النشطأمل ولصالح مجموعة النمط المتأملالنمط المت

مجموعة النمط النظري، ولصالح مجموعة النمط النظري، في حين لم تظهر فروق ذات داللة 
  .إحصائية بين المجموعات األخرى

دراسة هدفت إلى معرفة أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير علمي ) 1997(أجرت اللولو 
ن مدرستين بمعسكر ، وقد اختيرت عينة الدراسة معلى تحصيل الطلبة في الصف السابع

 86طالبا و 81طالبا وطالبة،  167(أربعة فصول دراسية عدد طلبتها  ، حيث تم اختيارريجالب
عة تجريبية من الصف السابع األساسي فصالن دراسيان من كل مدرسة إحداهما مجمو) طالبة

 ، ولقياس مستوى التحصيل استخدمت الباحثة اختبارا تحصيليا منواألخرى مجموعة ضابطة
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ولقياس مستوى مهارات التفكير العلمي ) االختيار من متعدد(نوع االختبارات الموضوعية 
لتربوي استخدمت الباحثة اختبار مهارات التفكير العلمي أعدته الباحثة باالستعانة باألدب اا

وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين طلبة المجموعة . ومراجعة الدراسات السابقة
ية وطلبة المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في مستوى التحصيل وكما التجريب

ي التحصيل في المجموعة توجد فروق دالة إحصائيا لصالح كل من مرتفعي التحصيل ومتدن
، كما أوضحت منهج العلوم بمهارات تفكير علمي ، وهذه الفروق تعزى إلى إثراءالتجريبية

ة لصالح تحصيل الطالب والطالبات في المجموعة التجربي وجود فروق دالة إحصائيا بين
  .الطالبات تعزى إلى الجنس

  

الدراسات التي تتعلق بطريقة االستقصاء العملياتي و تنمية عمليات : المحور الثالث .3.2.2

  :لم و واتجاهات الطلبة نحو العلومالع

  

ر استخدام طريقة التعليم إلى تقصي أث )Ergül, et . al, 2011(سعت دراسة إيرجول وآخرون 
في تركيا  القائمة على االستقصاء في اكتساب مهارات عمليات العلم لدى طلبة المرحلة األساسية

، )طالبة 119طالبا،122(لبا وطالبة طا) 242(، تكونت عينة الدراسة من واتجاهاتهم نحو العلوم
الرابع والخامس ف طالبا وطالبة من طلبة الصفو) 71(تكونت المجموعة التجريبية من 

، أم ة الصف السابع والثامن األساسيينطالبا وطالبة من طلب) 50(، ووالسادس األساسية
طالبا وطالبة من طلبة الصفوف الرابع والخامس ) 68(المجموعة الضابطة فتكونت من 

، وقد تم نطالبا وطالبة من طلبة الصفين السابع والثامن األساسيي) 52(والسادس األساسية، و
وتم جمع . بقياسين قبلي وبعدي) ضابطة –تجريبية (تخدام تصميم تجريبي للمجموعتين إس

ة ومقياس عمليات العلم التكاملية، ومقياس البيانات من خالل مقياس عمليات العلم األساسي
وأظهرت النتائج فاعلية استخدام . ستمرت الدراسة مدة فصلين دراسيينا. االتجاهات نحو العلوم

االتجاهات اإليجابية نحو  عليم القائمة على االستقصاء في اكتساب عمليات العلم وتعزيزطريقة الت
  .العلوم

  

هدفت إلى معرفة فعالية ) Aruna & Sumi, 2010(وفي دراسة أجراها كل من أرونا وسومي 
مدخل العمليات في مهارات عمليات العلم واتجاهات الطلبة نحو العلوم لدى طلبة المدارس 

، تم البا وطالبة من طالب الصف التاسعط) 70(تكونت عينة الدراسة القصدية  من . ةالثانوي
) 35(التجريبية بحيث تضمنت كل منهما توزيعهم بشكل عشوائي على المجموعتين الضابطة و

، تم تدريس المجموعة التجريبية بطريقة مدخل العمليات والمجموعة الضابطة طالبا وطالبة
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ختبار إ: (ألدوات التالية لجمع البيانات، وقد استخدمت ائي في التعليمريقة النموذج البنابط
ياس ، ومقجنسيا والخاص بطلبة الصف التاسع التحصيل  في علم األحياء لألمراض المنقولة

مقياس ، ومدرسة الثانوية، واختبار عمليات العلم لطلبة الاالقتصادي –الوضع االجتماعي 
معياري للمصفوفات المتقدمة لريفن، وجرد البيئة الختبار ال، وااتجاهات الطلبة نحو العلوم

وقد أظهرت النتائج فعالية استخدام مدخل العمليات في تنمية مهارات عمليات العلم و . )الصفية
  .االتجاهات نحو العلوم لدى طلبة المدارس الثانوية

ت إلى تقصي هدف )(Aktamiş & Ergin, 2008وفي دراسة أجراها كل من آكتاميز و إيرجن 
تأثير تدريس مهارات عمليات العلم على اإلبداع العلمي والتحصيل والتوجهات نحو العلوم  لدى 

لبا من طلبة طا) 40(وقد تكونت عينة الدراسة من . ة الصف السابع األساسي في تركياطلب
 - ركةتمثلت أدوات الدراسة بمقياس تحصيل الطلبة في وحدة القوة والح. الصف السابع األساسي

وقد أظهرت النتائج أن  . ، ومقياس اإلبداع العلمي، ومقياس االتجاهات نحو العلومالطاقة
، د من تحصيلهم ومن إبداعهم العلمياستخدام أسلوب تدريس مهارات عمليات العلم للطلبة زا

ية في اتجاهات بينما لم يظهر أي فروق دالة إحصائيا بين نتائج المجموعتين الضابطة والتجريب
  . لطلبة نحو العلوما
  

هدفت إلى تطوير قدرة طلبة   )Wu & Hsieh, 2006(وفي دراسة أجراها كل من وا وهيش 
. ات التعلم القائمة على االستقصاءالصف السادس االستقصائية على بناء التفسيرات في بيئ

س من طالب الصف الساد) طالبة 29طالب و 29(طالبا وطالبة ) 58(من تكونت عينة الدراسة 
، الباحث بتصميم ستة أنشطة تعليميةقام . البتدائية العامة في شمال تايوانالتابعين للمدراس ا

، اشتملت هذه بقدرة الطلبة على بناء التفسيراتوحدد أربع مهارات استقصائية لها عالقة 
ومهارة ، رة تعريف العالقات السببية، ومهارة وصف العملية المنطقيةالمهارات على مها

دوات عديدة منها ولجمع البيانات استخدمت أ. م البيانات واألدلة، ومهارة تقييم التفسيراتاستخدا
التقارير، والملصقات، وأوراق (زات الطلبة والتي تشمل ، وإنجاتسجيالت الفيديو، والمقابالت

وقد أظهرت النتائج تقدما ملحوظا في . بندا) 20(مليات العلم المكون من ، واختبار ع)العمل
، لكن مستوى ي األنشطة االستقصائية المتسلسلةرات الطلبة االستقصائية بعد مشاركتهم فمها
، فبينما أبدى الطلبة تقدما ملحوظا في التعرف على فاية في هذه المهارات كان مختلفاالك

تقدما  ، لكنهم أظهرواببية، ووصف العملية المنطقية، واستخدام البيانات واألدلةالعالقات الس
  .ي تقييم التفسيراتطفيفا ف
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دراسة هدفت إلى المقارنة بين االستقصاء المفاهيمي واالستقصاء ) 1989(وأجرت ذياب 
، وكيف يؤثر كل منهما في اكتساب الطلبة طريقة التقليدية في تدريس العلومالعملياتي وال

للطلبة  ، والكشف عن نمط التعلم باالستقصاء األنسبى العلمي ومهارات العلم األساسيةالمحتو
طالبا ) 419(وتكونت عينة الدراسة من . المدرسي العام المرتفع والمنخفض ذوي التحصيل

تظموا في ان. قة البلقاء التابعة لوكالة الغوثوطالبة من الصف السادس االبتدائي في مدارس منط
، صنف فيها الطلبة عات كل مجموعة مكونة من أربع شعب، قسمت إلى ثالث مجموشعبة) 12(

خضعت المجموعة األولى إلى المعالجة  .)منخفض مرتفع،(المستوى التحصيلي العام  حسب
 1:  3األولى وكانت مزيجا من طريقة االستقصاء المفاهيمي والطريقة الصفية االعتيادية بنسبة 

، أما المجموعة الثانية فقد خضعت للمعالجة الثانية وهي مزيج من طريقة الترتيبعلى 
صص المخصصة مقدرة بعدد الح 1:  3تي والطريقة الصفية االعتيادية بنسبة االستقصاء العمليا

تم تدريس العمليات وفي الحصص المخصصة الستقصاء العمليات . لكل منها على الترتيب
، وضبط حظة، والقياس ، واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ، ومعالجة البياناتالمال: السبع التالية

أما المجموعة الثالثة فقد . "بنية المادة"وى المعرفي للوحدة نفسها المحت المتغيرات باستغالل
وقد تم . عتيادية المتبعة في التدريس عادةخضعت للمعالجة الثالثة وهي الطريقة الصفية اال

ولجمع البيانات صممت . في المعالجات الثالث" بنية المادة"ام المحتوى المعرفي لوحدة استخد
بنية "فاهيم العلمية الواردة في وحدة تحصيل الطلبة أحدهما اختبار في المالباحثة اختباران لقياس 

ر من فقرة من نوع االختيا) 25(، واختبارا في الطرق العلمية مكونا من المفاهيمي" المادة
هدفة وأربع عمليات تصميم ، بمعدل ثالث فقرات لكل من العمليات السبع األساسية المستمتعدد

لنتائج عدم وجود فرق  دال إحصائيا بين متوسطات عالمات طلبة وقد أظهرت ا. التجارب
المجموعات الثالث في اختبار تحصيل المفاهيم العلمية عند تعريف التحصيل بالمستويات الثالثة 

، ولكن النتائج أظهرت تفوق طريقة االستقصاء المفاهيمي وطريقة ألولى من تصنيف بلوما
دريس التقليدية في استيعاب الطلبة المفاهيم وتطبيقها عندما االستقصاء العملياتي على طريقة الت

كما أظهرت النتائج . عاب والتطبيق دون أسئلة المعرفة حسبت عالمات الطلبة على أسئلة االستي
وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات طلبة المجموعات الثالث في اختبار التحصيل للطرق 

كذلك وجود تفاعل  دال إحصائيا بين . ولى والثانيةموعتي االستقصاء األالعلمية لصالح مج
ولم يظهر أي . ل المفاهيم وتحصيل الطرق العلميةالمعالجة ومستوى التحصيل في مجالي تحصي

مات طلبة فرق دال إحصائيا بين متوسطات عالمات طلبة االستقصاء العملياتي و متوسطات عال
  .  )لدراسي المرتفع والمنخفضلتحصيل األي من مستويي ا(االستقصاء المفاهيمي 
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إلى معرفة مدى ) Johnson & Alfke, 1976(هدفت دراسة كل من جونسون وألفك وقد 
، في حى عملياتي، والمصممة للمرحلة االبتدائيةمن –نجاح أنشطة التصنيف في منهاج العلم 

ن طلبة الصف فقد هدف الباحث إلى معرفة إذا كا. رية مراحل النمو المعرفي لبياجيهاعتماد نظ
الثاني االبتدائي والذين ينتمون إلى مرحلة العمليات سوف يبدون نجاحا أكبر في أدائهم ألنشطة 

زالوا في مرحلة ما  منحى عملياتي من زمالئهم الذين ما -التصنيف الواردة في منهاج العلم 
على تنفيذ المنهاج تدريبا  كذلك إذا كان أداؤهم يختلف باختالف المعلم كونه تلقى. قبل العمليات

عدم وجود فرق في طالبا وطالبة، وأظهرت النتائج ) 30(نة الدراسة من و قد تكونت عي. أم ال
عمليات في أداء الطلبة الذين ينتمون لمرحلة ما قبل العمليات على أداء الطلبة في مرحلة ال

من قبل المعلم التي تلقت التعليم (، سواء في المجموعة التجريبية مهارات التصنيف الدنيا
، بينما أظهرت )عليمها من قبل المعلم غير المدربالتي تم ت(والمجموعة الضابطة ) المتدرب

النتائج تفوقا للطلبة الذين مازالوا في مرحلة العمليات على الطلبة الذين ما زالوا في مرحلة ما 
أخذ مرحلة  مما جعل الباحث يؤكد على ضرورة. عمليات في مهارات التصنيف العلياقبل ال

، وعند إعداد المعلم عداد التتابع المعرفي في المنهاجالتطور المعرفي لدى الطفل بالحسبان عند إ
 .عليم مهارات عمليات العلمللدروس التعليمية الخاصة بت

  
  :التعقيب على الدراسات السابقة    4.2.2

  

، والدور في تدريس العلومطريقة االستقصاء أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أهمية  -1
حيث برز دورها اإليجابي فيما ، يق العديد من أهداف تدريس العلوماإليجابي الذي تلعبه في تحق

  :يلي
 قمر،أبو ؛2007 العتوم ودي باز،: (ن التحصيل، كما ورد في الدراسات التاليةتحسي  -  

  ). 1989 ذياب، ؛1988 ؛ نشوان،2006 ؛ خطايبة وعبيدات،1996
،  ؛ عايش2008 ،؛ المحتسب2001 الحيح،( ب الطلبة المفاهيم العلمية كدراسة كل منإكسا - 

  ).2007 ؛ الزعبي،2009
؛ Thammasena, 2009)  &  Nuangchaler:تنمية مهارات التفكير الناقد كدراسة كل من - 

  ). 2006 بابطين،
  ).2009( تنمية المعتقدات المعرفية عند الطلبة كدراسة عايش - 
  ) .  2011( الطلبة االتجاهات والميول العلمية وتنميتها كدراسة الحيحإكساب  - 
 ,Aktamiş & Ergin ؛1996 قمر،أبو( :نحو العلوم  كدارسة كل من تنمية اتجاهات الطلبة  - 

2008(.  
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 هيالت، ؛1989 ذياب،: (كدراسة كل منإكساب الطلبة عمليات العلم وتنميتها  - 
  . Aruna & Sumi, 2010 )؛Ergül, et . al, 2011؛2001

  
اهتمت العديد من الدراسات السابقة بعمليات العلم نظرا ألنها تعد من األهداف الرئيسية في  -2

ا لموضوع عمليات ، وقد انقسمت تلك الدراسات في تناولهاسية كافةتدريس العلوم للمراحل الدر
  :العلم إلى قسمين

ومدى فهم  يد مدى تناولها لعمليات العلممحتوى الكتب المقررة لتحدتناول تحليل : األول - أ
، وأسفرت نتائج هذه الدراسات عن افتقار المناهج لألنشطة العملية والمواقف واكتساب الطلبة لها

أو سواء على مستوى المهارة التي تنمي عمليات العلم لدى الطالب بشكل شامل ومتوازن ومنظم 
، مما )2008 شحادة، ؛2008 أبو جحجوح،: (كدراسة كل من ،الوحدة أو الفصول داخل الوحدة

على عدم تركيز مناهج العلوم الحالية على تطوير مهارات التفكير العلمي والتي هي أحد يؤكد 
راسات انخفاض مستوى ، كما أظهرت نتائج الدة للتربية العلمية وتدريس العلوماألهداف الرئيسي
؛ 2005 ،؛ نصراهللا2004 عبدالمجيد،: (ابهم لعمليات العلم كدراسة كل مناكتسفهم الطلبة و

  ).2010 السويدي، ؛2009 عويضة،
لبة مهارات أهمية تبني طرق وأساليب تدريس متنوعة إلكساب الطأشار إلى : الثاني - ب

لتعلم المبني على ، واستراتيجية ا)2010القطراوي، (عمليات العلم، كاستراتيجية التشبيهات 
 خطايبة والبدور،(، واستراتيجية الذكاءات المتعددة )2006 سعيدي والبلوشي،أمبو(المشكلة      

وتدريس وحدة مقترحة قائمة على الحديقة ،)2008 سليمان،(واألنشطة المخبرية ، )2003
كتشاف ، والتعلم باال)2007 ،العبادلة(ائية التركيب والتحليل واستراتيجية ثن ،)2010 الزعانين،(

 الحجيلي،(، واستخدام المختبر المحوسب )2007 والشبول، العبادي(بمساعدة الحاسوب 
 العيسوي،( البنائية V، واستراتيجية الشكل )2009 أبو لبدة،(، وطريقة االكتشاف )2010
، وتبني منهج العلوم Saribas & Bayram, 2009)(واستراتيجيات ما وراء المعرفة  ،)2008

ؤكد على أهمية اكتساب الطلبة مما ي). Turpin & Cage, 2004(المتكامل المبني على النشاط 
  .لعلم كهدف من أهداف تدريس العلوملمهارات عمليات ا

  
أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية االستقصاء العملياتي في تدريس العلوم ودوره    -3

؛  Ergül, et . al, 2011( :اإليجابي في تنمية عمليات العلم لدى الطلبة كدراسة كل من
، باإلضافة إلى دوره ) Wu & Hsieh,2006؛  Aruna & Sumi  , 2010 ؛ 1989ذياب،

 Aktamiş ؛ Aruna & Sumi , 2010: (في تنمية اتجاهات الطلبة نحو العلوم كدراسة كل من
& Ergin,2008؛ (Ergül, et . al, 2011.  
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في أشارت بعض الدراسات السابقة إلى أهمية تدريس مهارات عمليات العلم وأثره االيجابي  -4

، وفي خلق اتجاهات إيجابية لدى )1997 ؛ اللولو،Aktamiş & Ergin, 2008(التحصيل 
  .)(Aktamiş & Ergin, 2008الطلبة  نحو العلوم 

  
ضرورة أخذ مرحلة إلى  )Johnson & Alfke, 1976(جونسون وألفك أشارت دراسة  -5

، وعند إعداد المعلم ي المنهاجعداد التتابع المعرفي فالتطور المعرفي لدى الطفل بالحسبان عند إ
  .خاصة بتعليم مهارات عمليات العلمللدروس التعليمية ال

أشارت بعض الدراسات إلى أهمية استخدام طريقة االستقصاء المدمج ببيئة التعلم التعاوني  -6
  ).Bilgin, 2009(بلجين كدراسة 

صاء المفاهيمي واالستقصاء لقد أكدت جميع الدراسات السابقة بالمجمل على أهمية كل من االستق
، وخلق اتجاهات إيجابية لدى ي في تدريس العلوم وتحقيق أهدافه، كتنمية عمليات العلمالعمليات

وتنيمة التفكير الناقد واإلبداعي، والقدرة ، تنمية االتجاهات والميول العلميةالطلبة نحو العلوم، و
ى ضرورة تبني استراتيجيات حديثة كما أكدت معظم الدراسات السابقة عل. على حل المشكالت

في تعليم العلوم لتنمية عمليات العلم واتجاهات الطلبة نحو العلوم ومن ضمنها طريقة االستقصاء 
  .جه ومداخله وأساليبه المختلفةبنماذ

  
من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة العربية واألجنبية وجدت أن بعضها يتفق مع 

  :الجوانب التاليةالدراسة الحالية في 

  
ها من أثار إيجابية في تحصيلهم واتجاهاتهم نحو لما للدى الطلبة عمليات العلم  تنميةضرورة  -  

  . العلوم
  
  . لدراسات السابقة المنهج التجريبي، كحال الدراسة الحاليةاستخدمت غالبية ا - 
  
عمليات العلم ومقياس  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام مقياس - 

  .نحو العلوم كأدوات لجمع البياناتاالتجاهات 
  
اتفقت الدارسة الحالية مع بعض الدراسات في استخدام المجموعات االستقصائية كدراسة  - 

  . )Bilgin, 2009(بلجين 
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  :اسات السابقة في الجوانب التاليةوقد تميزت الدراسة الحالية عن الدر

  
المستخدمة من أجل تنمية عمليات العلم واتجاهات الطلبة نحو العلوم،  استراتيجية التدريس -  

، حيث تعتبر من الدراسات القالئل التي اهتمت بدراسة استراتيجية االستقصاء العملياتي وهي
، لعلم واتجاهات الطلبة نحو العلوماستراتيجية االستقصاء العملياتي وأثرها في تنمية عمليات ا

وقد انفردت الدراسة بتقديم نموذج لوحدة تعليمية . فلسطين التي تناولت ذلكألولى في والدراسة ا
وقد تميزت هذه . اتي التي طورتها الباحثةمصممة بناء على استراتيجية االستقصاء العملي

االستراتيجية بكونها تجمع بين االستقصاء المفاهيمي والعملياتي في استراتيجية مقترحة مطورة 
، من وتنمية عمليات العلم على حد سواءوازن بين تنمية المفاهيم العلمية تهدف إلى تحقيق الت

يها على ، حيث تم التركيز فين وتشغيل العقلخالل ما تقدمه من أنشطة تجمع بين تشغيل اليد
اتي فالدراسات السابقة التي استخدمت استراتيجية االستقصاء العملي. معا لمممارسة الفهم والع

، دون التركيز على المحتوى المعرفي، وتنمية عمليات العلم يل اليدينركزت على أنشطة تشغ
ومن هنا تميزت هذه . )نموذج جانيه( نحى عملياتيمستندة في أنشطتها إلى مبادئ برنامج العلم م

العلم (الدراسة في تقديم استراتيجية مطورة لإلستقصاء العملياتي تتبنى مفهوم العلم المزدوج 
  ) .البحث والتفكيروطريقة في ، معرفة 

  
كما تميزت هذه الدراسة عن الدراسات العربية السابقة بمستويات االستقصاء المستخدمة في  - 
، حيث كانت مستويات االستقصاء المستخدمة في الدراسات العربية السابقة محددة بنمط ريسالتد

جهة النظر الحديثة ، أما الدراسة الحالية فتناولت ون االستقصاء هو االستقصاء الموجهواحد م
، يتم فيها التسلسل في مستويات االستقصاء الستقصاء كعملية نمائية تطوريةإلى ا التي تنظر

يمية وميولهم واهتماماتهم ، حسب رغبات الطالب وقدراتهم ومهاراتهم التعلج المستمرالمتدر
داغوجية المستهدفة، ب الغايات البي، والتنقل بين المستويات االستقصائية ذهابا وإيابا حسونضجهم

، وتطوير مهارات الطلبة تعلم الطلبة مفاهيم علمية محددة والتي شملت في هذه الدراسة
  . قصائيةاالست

  
عمليات العلم ( :ابقة أيضا بعمليات العلم المقاسة، وهيتميزت هذه الدراسة عن الدراسات الس - 

 :وعمليات العلم المتكاملةاصل، المالحظة، والتصنيف، واالستدالل، والتنبؤ، والتو: األساسية
، إلجرائي، والتعريف اتفسير البيانات، وتحديد المتغيرات وضبطها، وفرض الفروض

  ).والتجريب
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، حيث اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي كما تميزت في العينة المختارة - 
ينة المختارة ما ، في العات العلمتي وأثرها في تنمية عمليتناولت استرتيجية االستقصاء العمليا

اسة من طلبة ، حيث تم اختيار عينة الدر)Wu & Hsieh, 2006؛ 1989 ،ذياب(عدا دراسة 
، أما بقية الدراسات فقد تم اختيار العينة من طلبة المرحلة المتوسطة أو الصف السادس األساسي

  .ة أو كالهما أو المرحلة الجامعيةالثانوي
  
أنماطا مختلفة من التقوييم غير الرسمي والحقيقي لتقييم أداء الطلبة بشكل استخدمت الباحثة  - 

  :لألنشطة تمثلت بالتاليةمستمر خالل تنفيذهم 
مقياس التقدير المعد على غرار مقاييس ليكرت لتقييم مدى امتالك الطلبة لعمليات العلم  -1

  .ائيةهم باألنشطة العلمية االستقصاألساسية والتكاملية أثناء انشغال
دى ، واألسئلة المختلفة التي يطرحها المعلم أثناء الدرس لتحديد متقارير الطلبة وعروضهم -2 

  . تحقيق نتاجات التعلم المطلوبة
العمل مقياس التقدير الخاص والمعد على غرار مقاييس ليكرت لتقييم سلوك الطلبة خالل  -3

  .ضمن المجموعات االستقصائية
  .طلبة أثناء العملحظة المستمرة للالمال -4

 وبهذا تكون هذه الدراسة قد تميزت بأساليب التقويم الحقيقي المستخدمة خالل التدريس والتي
  .اختلفت عن بقية الدراسات األخرى

  
لعلوم الذي كثرت لقد رسمت هذه الدراسة طريقا لتحسين أداء الطلبة على ناتج من نواتج تعلم ا

 ؛2005؛ نصراهللا ،2004عبدالحميد، : (لدراسات التاليةقد أشارت كل من ا، فالشكوى من تدنيه
ي إلى انخفاض مستوى أداء الطلبة في المرحلة األساسية ف) 2010 السويدي، ؛2009 عويضة،

  .ت األداء المقبولة انخفاضا كبيرا، عن مستويااختبارات عمليات العلم المقننة
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  الفصل الثالث 

_____________________________________________________  
  طريقة الدراسة وإجراءاتها 

  
، سة ووصفا لمجتمع الدراسة وعينتهايتناول هذا الفصل وصفا لمنهج البحث المتبع في هذه الدرا

كما يتناول وصفا لتصميم ، د من صدقها وثباتها، وطرق التأكها الباحثةتعدأواألدوات التي 
  .في تحليل البياناتاستخدمت والمعالجة اإلحصائية التي ، الدراسة ومتغيراتها وإجراءات تطبيقها

  
  :منهج الدراسة 1.3

  

التصميم شبه اتبعت ، وبي نظرا لمالئمته ألغراض الدراسةالباحثة المنهج التجري استخدمت
  .بقياسين قبلي وبعدي) ضابطة  –ية تجريب( التجريبي للمجموعتين 

  
  :مجتمع الدراسة  2.3

  
الحكومية التابعة جميع طلبة الصف السادس األساسي في المدارس  تكون مجتمع الدراسة من
، والمنتظمين للدراسة في الفصل األول من العام الدراسي والبيرةلمديرية تربية رام اهللا 

، طالبة) 2586(و طالبا) 2567(منهم ، طالبا وطالبة) 5153(، والبالغ عددهم م 2011/2012
، وذلك وفقا إلحصائيات قسم التخطيط واإلحصاء مجتمعتوزيع أفراد ال) 1.3(لجدول ويبين ا

  .م 2012/  2011للعام التابع لمديرية رام اهللا والبيرة 
  
  .م  2012/  2011توزيع مجتمع الدراسة تبعا للشعب والجنس لعام :  1.3جدول ال

  عدد الطلبة  عدد الشعب عدد المدارس نوع المدرسة
  1991  79 41 ذكور
  2006  80 43  إناث
  1156  18 40 تلطةمخ

  5153  177 125 المجموع
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  :عينة الدراسة 3.3

  
حيث تمثلت بمدرستين،   ،الحكوميةوالبيرة ، من مدارس رام اهللا تم اختيار العينة بطريقة قصدية

مدرسة بنات عزيز شاهين  ، ومدرسة لإلناث هيذكور هي مدرسة ذكور أمين الحسينيمدرسة لل
لبة طا) 73(طالبا و) 67(، منهم طالبا وطالبة) 140(ة من ة الدراس، وتكونت عينالثانوية

، وقد تم تعيين إحدى الشعبتين من كل مدرسة عشوائيا لتمثل موزعين على أربعة شعب دراسية
  .الثانية لتمثل المجموعة الضابطة التجريبية والشعبة المجموعة 

  :لتاليةاألسباب ااختيار المدرستين بطريقة قصدية وذلك بناء على تم  قدو 
  .ى تطبيق الدراسةعل موافقة إدارتي المدرستين - 
  .باستراتيجية االستقصاء العملياتيموافقة المعلمين واستعدادهم للتطبيق  - 
  .مؤهال جامعيا في أحد فروع العلوم، وهما من ذوي الخبرة في التدريسالمعلمتان تحمالن  - 
  .شعبتين أو أكثر في كال المدرستينوجود  - 
  .إلجراء البحثمكانيات الالزمة في تلك المدارس اإل توفر - 

توزيع أفراد العينة حسب المعالجة والجنس ومستوى التحصيل في ) 2.3(ويبين الجدول رقم 
  .العلوم

  
توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المعالجة والجنس ومستوى التحصيل في :  2.3جدول ال

  .العلوم
  

المجموعة مستوى التحصيل  الجنس
  يةالتجريب

المجموعة 
  الضابطة

  المجموع

  
  ذكور

  20  10 10 مرتفع
  20  8 12 متوسط
  27  15 12 منخفض

  
  إناث

  29  14 15 مرتفع
  24  14 10 متوسط
  20  7 13 منخفض

  140  68 72 المجموع
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  :أدوات الدراسة  4.3

  

 تم استخدام ثالث أدوات في هذه الدراسة بهدف استقصاء أثر استخدام منحى االستقصاء
ه هذ تمثلت، لعلم واتجاهات الطلبة نحو العلومعمليات ا في تنميةالعملياتي  في تدريس العلوم 

افة لدليل ، باإلضلقياس اتجاهات الطلبة نحو العلوم، واستبانة األدوات في مقياس عمليات العلم
د من ألدوات والتأك، وفيما يلي عرض لإلجراءات التي تم فيها إعداد االمعلم المرافق للوحدة

  :صدقها وثباتها
  

   :التعليمية المادة. 1.4.3
 الثانيالجزء من كتاب العلوم للصف السادس األساسي  )الكهرباء في حياتنا(تم اختيار وحدة  
لمناسبتها ألغراض البحث ولمالحظة الباحثة  )2011، الفلسطينية وزارة التربية والتعليم العالي(

ي تنمية يفية تدريس وحدات العلوم بطريقة تساهم فكالل عملها عدم مراعاة المعلمين من خ
  .عمليات العلم لدى الطلبة

  
  :عداد المادة التعليميةإ. 1.1.4.3

باستخدام منحى االستقصاء ) الكهرباء في حياتنا(بوحدة  الخاصة المادة التعليميةأعدت الباحثة 
  :لياتي وذلك وفقا للخطوات التاليةالعم

تم وضع خطة تفصيلية للوحدة تشتمل على عدد الحصص  :حدةتحديد الخطة الزمنية للو -1
  .)5(، كما هو موضح في دليل المعلم ملحقة لتدريس موضوعات الوحدةوالفترة الزمنية الالزم

  
  .د األهداف العامة والخاصة للوحدةتم تحليل الوحدة بتحدي: تحديد أهداف الوحدة -2
  
، قامت الوحدة الدراسيةلى تحليل محتوى بناء ع: تحديد مكونات هرم المعرفة العلمية -3

، والتعميمات الحقائق، والمفاهيم، والمبادئ والقوانين(ن الباحثة بوضع قائمة تشمل كل م
  .التي تضمنتها الوحدة الدراسية )والنظريات

  
استراتيجية االستقصاء  بإعادة تصميم الوحدة وفق قامت الباحثة :تصميم الوحدة الدراسية -4

، واألهداف عنوان الدرس: وبناء مذكرات تدريس الوحدة، والتي تضمنت ما يلي، العملياتي
، وعمليات العلم المستهدفة والمناسبة لمستوى النمو اإلجرائية، والمفاهيم التي يتضمنها الدرس
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، وأساليب تنفيذ الدرس والنشاطات التعليمية، وإجراءات لمعرفي للطالب، والمواد واألدواتا
  .إجابات األسئلة التقويمية، ولطلبة الخاصة باألنشطة التعليميةت مقترحة لتقارير االتقويم، وإجابا

كي قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم : وفقا لطريقة االستقصاء العملياتيإعداد دليل المعلم  -5
وقد  استراتيجية االستقصاء العملياتيوفق ) الكهرباء في حياتنا(يسترشد به في تدريس وحدة 

   ):5(ملحق الدليل المكونات التالية تضمن 
تم تحديد الغرض من الدليل من خالل مقدمة تظهر أهميته في مساعدة الطلبة على : المقدمة - أ

  . علم وتنمية اتجاهاتهم نحو العلوماكتساب عمليات ال
ة الالزمة لتدريس تشتمل على عدد الحصص والفترة الزمني:  الخطة الزمنية للوحدة - ب

) 21(، وعدد الحصص المخصصة لها دروس) 9(وحدة، علما بأن عدد الدروس موضوعات ال
  .دقيقة لكل حصة) 40(حصة بواقع 

، باإلضافة الوحدة العامة واألهداف السلوكيةعلى أهداف  ويشتمل: تحليل محتوى الوحدة - ج
  ).رياتوالتعميمات والنظ ،الحقائق، والمفاهيم، والمبادئ والقوانين(إلى عناصر محتوى الوحدة 

خطوات عملية التدريس المعلم بتم تزويد : اإلطار النظري الستراتيجية االستقصاء العملياتي -د
  :وفق استراتيجية االستقصاء العملياتي والتي اشتملت على ثالث مراحل رئيسية وهي

تم تزويد المعلم بخطوات التخطيط : مرحلة التخطيط للنشاط االستقصائي العملياتي :األولى
لمساعدته على فهم استراتيجية االستقصاء العملياتي وكيفية بناء  ط االستقصائي العملياتيللنشا

  .رة حولها ضمن االرشادات المقترحةاألنشطة المتمحو
تم تزويد المعلم بالخطوات الالزم  :مرحلة تنفيذ التدريس بطريقة االستقصاء العملياتي :الثانية
إجراء  وتزويده باإلرشادات الموجهة في، اء العملياتيأثناء التدريس بطريقة االستقص اتباعها

  .األنشطة العلمية المتضمنة
تم تعريف المعلم بأساليب التقويم الحقيقي  :مرحلة التقوييم الحقيقي المستمر ألداء الطلبة :الثالثة

  .المستمر والتي يجب اتخاذها لتقوييم نتاجات التعلم المستهدفة
درس من دروس تزويد المعلم بمذكرات تدريس خاصة بكل تم  :مذكرات تدريس الوحدة - ه

عنوان الدرس، واألهداف اإلجرائية، والمفاهيم التي يتضمنها الدرس، : الوحدة تضمنت اآلتية
، تنفيذ الدرس والنشاطات التعليمية، وإجراءات وعمليات العلم المستهدفة، والمواد واألدوات

الطلبة الخاصة باألنشطة العلمية، وإجابات األسئلة  وأسئلة التقويم، وإجابات مقترحة لتقارير
  . رير الطالب الخاص بالنشاط العلمي، ونموذج تقالتقويمية

  :داء التاليةتم تزويد المعلم بمقاييس األ: مقاييس التقدير - و

مقياس التقدير المعد على غرار مقاييس ليكرت لتقييم مدى امتالك الطلبة لمهارات عمليات  - 
  .هم باألنشطة العلمية االستقصائيةسية والتكاملية أثناء انشغالالعلم األسا
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مقياس التقدير الخاص والمعد على غرار مقاييس ليكرت لتقييم سلوك الطلبة خالل العمل  - 
  .ضمن المجموعات االستقصائية

  
  :المادة التعليمية وثبات تحليلها صدق. 2.1.4.3

المعلم على مجموعة من المحكمين ذوي  تم عرض دليلللتحقق من صدق المادة التعليمية 
، ومجموعة من ق تدريس العلوم والقياس والتقويمالخبرة والمختصيين في المناهج وطرائ

كرات التدريس ومدى الدقة وذلك للتأكد من مدى مالءمة مذ ،)7(ملحق المشرفين التربويين 
بعض األخطاء اللغوية، قد تم تعديل ، فعديل وإضافة وحذف ما اتفقوا عليهثم تم ت ،اللغوية

، أما األنشطة التعليمية فقد أجمع على صحتها ومالءمتها وتوضيح بعض الرسومات واألشكال
   . لذا تم اإلبقاء على جميع األنشطة، لوحدة وفق االستراتيجية المقترحةلتدريس ا

  
التحليل عبر من خالل تكرار وقد قامت الباحثة بالتحقق من ثبات تحليل المادة التعليمية للوحدة 

ثالثة أسابيع على التحليل ، حيث قامت الباحثة بإعادة تحليل الوحدة مرة أخرى بعد مضي الزمن
، وتم تحديد نسبة االتفاق بين التحليلين باستخدام معادلة هولستي والتي استخدمت في األولي
  :، وهي تنص على)2010 القطراوي،(دراسة 

  
2M/( N1+N2 )   =CR  

  ) معامل ثبات التحليل(عامل هولستي م=  CR:   حيث أن
              M = عدد الحاالت التي اتفق عليها في التحليل األول والثاني  
             N1  =عدد فئات التحليل األول  
             N2  = عدد فئات التحليل الثاني  

  
  .على ثبات التحليل ا الباحثة وتدل، وهي نسبة مرتفعة تطمئن له%)92(غ معامل الثبات وقد بل

  
  :مقياس عمليات العلم. 2.4.3

مقياس لقياس مدى اكتساب طلبة الصف السادس األساسي لعمليات العلم  قامت الباحثة ببناء 
، واالستدالل، والتصنيف، المالحظة( :عمليات العلم األساسيةموضع الدراسة والتي تمثلت ب

، وفرض هاضبطتحديد المتغيرات و، والتفسير(: وعمليات العلم المتكاملة، )والتواصل، والتنبؤ
) 25(وقد تكون المقياس في صورته النهائية من ، )والتجريب ،والتعريف اإلجرائي ،الفروض

  .)1(ملحق  فقرة من نوع االختيار من متعدد ذي األربع بدائل
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  :خطوات إعداد مقياس عمليات العلم. 1.2.4.3

  

اكتساب طلبة الصف مدى التعرف على  قياسماستهدف ال: من المقياس تحديد الهدف -1
، ، واالستداللوالتصنيف، المالحظة(وهي السادس األساسي لعمليات العلم موضع الدراسة 

والتعريف  ،، وفرض الفروضهاضبطتحديد المتغيرات و، والتفسير، ووالتواصل، والتنبؤ
بحيث تكون مالئمة ية والتكامل تحديد عمليات العلم األساسيةوقد تم  .)والتجريب اإلجرائي،

 السابقة التربوي واالستفادة من الدراسات االطالع على األدبلمستوى النمو المعرفي للطلبة بعد 
 ,Wu & Hsieh؛ Johnson & Alfke, 1976 ؛1997 ؛ اللولو،2005 نصراهللا،(  كدراسة
  ) .1989 ؛ ذياب،2006

  
، الذي يتكون الختيار من متعددمقياس  من نوع اتكونت فقرات ال: إعداد فقرات المقياس -2

، وقد تم اختيار هذا النمط واحد منها يمثل اإلجابة الصحيحة من السؤال في المقدمة وأربع بدائل
لة وسرعة تصحيحه واستخراج نتائجه، وخلوه من ذاتية المصحح، وارتفاع لعدة مزايا منها سهو
  .معاملي صدقه وثباته

  :مقياس النقاط التاليةغة فقرات الولقد راعت الباحثة في صيا
  .معرفي لطلبة الصف السادس األساسيمناسبة الفقرة لمستوى النمو ال - 
  . الفقرة لعملية العلم المحددة لهاتمثيل  - 
  .الفقرات بلغة علمية سليمة ودقيقةصياغة  - 
  .األشكال والصور المرافقة للفقرة وضوح - 
  

  :فقرة من فقرات المقياس ما يلي كلكما راعت الباحثة في صياغة اإلجابات المحتملة ل
  .ياس من الناحية العلمية واللغويةوضوح اإلجابات وتجانسها مع فقرة المق  - 
صياغة اإلجابات بلغة واضحة بعيدة عن الغموض، ومناسبة لمستوى الصف السادس  - 

  .األساسي
  .ىعدم وجود عدة إجابات تحمل نفس المعن - 
  .ةساق البدائل وتجانسها مع المقدمات - 
  .يع اإلجابات الصحيحة بشكل عشوائيتوز - 
  ).أ ، ب ، ج ، د ( وجود إجابة واحدة فقط صحيحة لكل فقرة من بين أربع بدائل  - 
  .إلجابات تلميحات لالختيار الصحيحأن ال يتضمن أي من ا - 
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 ،، والتنبؤ، واالستداللوالتصنيف، المالحظة(وقد تم توزيع فقرات المقياس على عمليات العلم 
 والتعريف اإلجرائي، ،، وفرض الفروضهاضبطتحديد المتغيرات و، والتفسير، ووالتواصل
  .)3.3(جدول الكما هو مبين في ) والتجريب

  
  توزيع فقرات مقياس عمليات العلم: 3.3 جدولال

  
  رقم الفقرات  عدد الفقرات عمليات العلم
  18،  6،  1 3 المالحظة
  10،  8 2 التصنيف
  7،  4،  3 3 االستدالل
  9،  5،  2 3 التنبؤ
  19،  13 2 التواصل
  14،  12،  11 3 التفسير

  22،  21،  20 3 تحديد المتغيرات وضبطها
  23،  15 2 فرض الفروض
  17،  16 2 التعريف اإلجرائي

  25،  24  2  التجريب
   25 المجموع

  
  :مقياس عمليات العلم صياغة تعليمات -3

ات في بداية المقياس لتساعد الطالب على التعرف على أهداف قامت الباحثة بكتابة تعليم
الذي توضع فيه اإلجابات  ، وترشدهم إلى المكانياس، وتدريبهم على طريقة اإلجابةالمق

  :ند صياغة تعليمات المقياس ما يلي، وقد راعت الباحثة عالصحيحة
  .اغة بلغة واضحة وسليمة وسهلةأن تكون مص - 
  .ال لتبين طرقة اإلجابةمثاال محلوأن تتضمن  - 
  .أن تبين عدد فقرات المقياس - 
  .أن تبين الزمن المحدد للمقياس - 
  .هناك إجابة واحدة فقط هي الصحيحةأن تبين أن  - 
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  :صدق مقياس عمليات العلم . 2.2.4.3

مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة قامت الباحثة بعرض مقياس عمليات العلم على  
ناهج وأساليب التدريس من أساتذة الجامعات ، ومعلمي ومشرفي مادة العلوم واالختصاص في الم

، وقد تم تحكيم فقرات االختبار ومراجعتها في المقياس للتأكد من صدق  )7(ملحق والفيزياء 
   :)6(ملحق ضوء النقاط التالية 

  .مالئمة المقياس لقياس ما أعد له  - 
  .ة لهمدى تمثيل كل سؤال لعملية العلم المحدد - 
  .مدى سالمة الصياغة اللغوية - 
   .مدى اتساق البدائل - 
   .وضوح فكرة السؤال - 
   .مدى الدقة العلمية إلجابات األسئلة - 
   .مدى وضوح األشكال والصور - 
   .مدى كفاية ووضوح التعليمات - 

يل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، وفي ضوء مالحظات المحكمين التي اتفقوا عليها تم تعد
فقرة من نوع االختيار ) 25(، واستقر المقياس بصورته النهائية على وتوضيح بعض األشكال

، كما تم إعداد اإلجابة النموذجية لمقياس عمليات العلم )1(ملحق من متعدد ذي األربعة بدائل 
  .)2(ملحق

  
  : التطبيق التجريبي لمقياس عمليات العلم . 3.2.4.3

جتمع الدراسة م نطالبا م) 31(لى عينة استطالعية مكونة من قامت الباحثة بتطبيق المقياس ع
  :وذلك بهدف وخارج عينة الدراسة

  .التأكد من وضوح فقرات المقياس - 
  .تحديد زمن المقياس - 
  .حساب معامل الثبات للمقياس - 
  

  :ثبات مقياس عمليات العلم. 4.2.4.3
جتمع الدراسة م نطالبا م) 31(ن قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة م

ثم أعيد تطبيقه بعد أسبوعين من زمن التطبيق األول مع توفير نفس  وخارج عينة الدراسة،
، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون والذي بق فيها المقياس في المرة األولىاألجواء التي ط
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الداخلي باستخدام  المقياس أيضا بطريقة االتساق، وقد تم حساب ثبات )0.85(بلغت قيمته 
  .)0.82(معادلة كرونباخ ألفا ، والذي بلغت قيمته 

  
   :حساب زمن مقياس عمليات العلم . 5.2.4.3

دون  على فقرات المقياس  جابةإلالحرية التامة لبإعطاء طلبة العينة االستطالعية قامت الباحثة 
وقد تم تقدير الزمن المناسب  ،حثة حساب الزمن المناسب للمقياس، وذلك ليسنى للباتالتقيد بالوق

، وقد وجدت الباحثة أن زمن الذي استغرقه أداء كل الطلبةللمقياس عن طريق حساب متوسط ال
  .دقيقة) 45(زمن المناسب لالختبار ال
  

    :تصحيح مقياس عمليات العلم  .6.2.4.3
، وقد بات الطلبة بهالمقارنة إجا) ابة مفتاح اإلج( قامت الباحثة بإعداد ورقة لإلجابة النموذجية 

، وبذلك تكون صيص عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة، وعالمة صفر لإلجابة الخاطئةتم تخ
ملحق ، ويوضح )صفرا(عالمة، والعالمة الدنيا ) 25(ي مقياس عمليات العلم العالمة القصوى ف

  .ورقة اإلجابة النموذجية  )2(
  

  :استبانة االتجاهات نحو العلوم .3.4.3

، قامت تعلق باتجاهات الطلبة نحو العلومعة األدب التربوي والدراسات السابقة والتي تبعد مراج
) 2008 صوافطة،(الباحثة باستخدام مقياس االتجاهات العلمية الذي طوره الباحث صوافطة 

، )4(ملحق بهدف قياس اتجاهات طلبة الصف السادس األساسي نحو العلوم في محافظة عمان 
د ، وق)موافق، غيرمتأكد، غير موافق(على مقياس ليكرت الثالثي  فقرة) 32(والذي  تكون من 

  . فهم العلوم، وأهمية العلوم، والمهارات العلمية: اشتمل المقياس على ثالثة أبعاد
  

  :ومصدق استبانة االتجاهات نحو العل. 1.3.4.3
، قامت الباحثة لوملقياس اتجاهات الطلبة نحو العللتحقق من صدق محتوى االستبانة وصالحيتها 

بعرضها على مجموعة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في المناهج وأساليب التدريس 
: محتواها في ضوء عدد من المعايير، وهي للحكم على جودة )7(ملحق من أساتذة الجامعات 
تها ، ووضوح اللغة وسالمتها ومناسبة مع تعريف االتجاهات نحو العلوماتفاق فقرات االستبان

وبعد أخذ آراء المحكمين ومالحظاتهم تم تعديل صياغة . لمستوى طلبة الصف السادس األساسي
)  20،10،4،2:(، وحذف الفقرات التالية)1،3،26،24،22،13،12،11،9،7،5:(الفقرات التالية

  .الصورة النهائية لالستبانة )3( ملحقفقرة ، ويبين ) 28(ليصبح عدد فقرات االستبانة النهائي 
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  :ي الستبانة االتجاهات نحو العلومالتطبيق التجريب .2.3.4.3

طالبا من مجتمع الدراسة ) 31(قامت الباحثة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من 
بتها لمستوى ، وسالمة اللغة ومناسأكد من وضوح فقرات االستبانةوخارج عينتها وذلك بهدف الت

  .عامل الثباتالصف السادس األساسي، ولحساب م
  

  :استبانة االتجاهات نحو العلوم ثبات .3.3.4.3
قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من من أجل حساب معامل الثبات 

، وتم احتساب معامل الثبات بطريقة  جتمع الدراسة وخارج عينة الدراسةم نطالبا م) 31(
 مرتفعة، وهي قيمة )0.92(، والذي بلغت قيمته اخ ألفالي باستخدام معادلة كرونباالتساق الداخ

  .ومناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات 
  

  :تحديد زمن االستبانة .4.3.4.3

تم حساب الزمن الالزم إلجراء استبانة االتجاهات نحو العلوم من خالل حساب متوسط الزمن 
) 20(ت االستبانة، والذي بلغ اإلجابة عن جميع فقراالذي استغرقته العينة االستطالعية في 

  .دقيقة
  

  :تبانة اتجاهات الطلبة نحو العلومتصحيح اس .5.3.4.3
تضمنت تعليمات االستبانة الطريقة التي يجب أن يجيب بها الطالب على فقرات االستبانة حيث 

لخيارات الثالثة في المربع المقابل لكل فقرة تحت ما يراه مناسبا من إحدى ا (X)يضع إشارة 
 ، وقد قامت الباحثة بتصحيح فقرات االستبانة باالعتماد)موافق، غير متأكد، غير موافق: (لتاليةا

عالمات، ) 3(جابة موافق ، فالفقرة اإليجابية أعطيت فيها االعلى الفقرات اإليجابية والسلبية
يت قد أعطأما الفقرة السلبية ف. عالمة) 1(عالمة، واإلجابة غير موافق ) 2(واإلجابة غير متأكد 
) 3(عالمة، واإلجابة غير موافق ) 2(عالمة، واإلجابة غير متأكد ) 1(فيها االجابة موافق 

 ، وبجمع العالمات التي حصل عليها الطالب يتم معرفة عالمته الكلية في االستبانة،عالمات
  .)28(، والعالمة الدنيا )84(وبذلك تكون العالمة القصوى 
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  :راسةإجراءات تطبيق الد. 5.3

  

  :الخطوات التالية قامت الباحثة باتباعلتنفيذ الدراسة 
  
الحصول على كتاب تسهيل المهمة من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس موجهة إلى  - 

  .والبيرةمدير التربية والتعليم في محافظة رام اهللا 
 
سة من مديرية رابتطبيق الدالمعنيتين الحصول على كتاب تسهيل المهمة في المدرستين  - 

  .)8(ملحق ،  التربية والتعليم
 
االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة بهدف االستفادة  - 

  .ة التعليمية وبناء أدوات الدراسةمنها في تصميم الماد
 
كتاب العلوم من  )الكهرباء في حياتنا ( وحدة ب والذي تمثلاختيار محتوى الوحدة التعليمية  - 

  .والمخصص للصف السادس األساسي، وذلك لمناسبتها ألغراض البحث ثانيالجزء ال
 
، وتحديد د األهداف العامة والخاصة للوحدةتحليل محتوى الوحدة المختارة من خالل تحدي - 

، والتأكد )تعميمات ونظرياتو، مبادئ وقوانينو، مفاهيمو، حقائق(نات هرم المعرفة العلمية مكو
  .ثبات التحليل عن طريق التحليل عبر الزمنمن 

  
يس الوحدة، ، وبناء مذكرات تدراستراتيجية االستقصاء العملياتي وفق تصميم الوحدة الدراسية - 

، عنوان الدرس، واألهداف اإلجرائية، والمفاهيم التي يتضمنها الدرس: والتي تضمنت ما يلي
، لمعرفي للطالب، والمواد واألدواتو اوعمليات العلم المستهدفة والمناسبة لمستوى النم

لطلبة ، وأساليب التقويم، وإجابات مقترحة لتقارير اتنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةوإجراءات 
  .الخاصة باألنشطة التعليمية، وإجابات األسئلة التقويمية

  
ل محتوى المقدمة، والخطة الزمنية للوحدة، وتحلي: د دليل المعلم والذي تضمن ما يليإعدا - 

 ، واإلطار النظري الستراتيجية االستقصاء العلمياتي والذي تضمن مراحل التدريس وفقالوحدة
الدليل على مذكرات تدريس الوحدة، ومقاييس  ، كذلك اشتملاستراتيجية االستقصاء العملياتي

  .التقدير
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لخبرة محكمين من  ذوي اتحقق من صدق المادة التعليمية بعرضها على مجموعة من الال - 
  .واالختصاص

  
باالستفادة من الدراسات  اتجاهات الطلبة نحو العلوم وذلك استبانةإعداد مقياس عمليات العلم و - 

م التحقق من صدق األداتين  بعرضهما على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة وت، السابقة
  .تعديل وحذف وإضافة ما اتفقوا عليه حيث تمواالختصاص 

 
مرتين بفارق زمني  طالبا) 31(عمليات العلم على عينة استطالعية مكونة من تطبيق مقياس  - 
حساب الزمن التقريبي للمقياس من تم ، كذلك مقياسالحساب ثبات  سبوعين بين التطبيقين وتم أ

  .ات الطلبة في العينة االستطالعيةخالل حساب متوسط الزمن الالزم الستجاب
    

مكونة من ت الطلبة نحو العلوم بتطبيقه على عينة استطالعية اتجاها استبانة تحقق من ثباتلا - 
  .بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفاالثبات  وحساب معامل طالبا) 31(
 
والتجريبية بطريقة  اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية وتعيين المجموعتين الضابطة - 

 اختيارها بعد التحقق من توفر اإلمكانيات تم ارس التيعشوائية من بين الشعب الموجودة في المد
إمكانية تعاون إدارتها ومعلميها في تطبيق الدراسة من تحقق الو، المناسبة إلجراء الدراسة فيها

الخبرة الطويلة في مجال  وامتالك المعلمتين ،اتيجية منحى االستقصاء العملياتيوفق استر
  .التدريس

 
  :عن طريق الخطوات التاليةياتي لتدريس وفق طريقة االستقصاء العمتدريب المعلمتين على ال - 
يها مناقشة الخطة الزمنية للوحدة، وتعريفها بتحليل عقد جلسة أولية مع كل معلمة تم ف -1

، وتوضيح خطوات التدريس باستخدام استراتيجية االستقصاء العلمياتي والتي محتوى الوحدة
ك ، ومرحلة تنفيذ التدريس وفق تلتقصاء العملياتيخطيط ألنشطة االستشمل  مرحلة الت

، كذلك تم مناقشة وتوضيح مذكرات التدريس التي االستراتيجية، ومرحلة  التقويم المستمر
وقد وفرت الباحثة لكل معلمة األدوات والمواد . وكيفية استخدام مقاييس التقدير تضمنها الدليل

  .لالزمة لتنفيذ األنشطة التعليميةا
استراتيجية  الباحثة حصة صفية أمام المعلمتين تم تنفيذ التدريس فيها باستخدام عرضت -2

  .االستقصاء العملياتي
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تنفيذ حضرت الباحثة حصة للمعلمة في كل من المجموعتين التجريبيتين بهدف التأكد من  -3
  .المعلمة للطريقة بشكل سليم

ل النقاط اإليجابية والسلبية في طريقة قدمت الباحثة التغذية الراجعة للمعلمة بعد الحصة حو -4
  .ذ الحصة بهدف تحسين أداء المعلمةتنفي
  
 في مادة العلوم الخاصة بالفصل الدراسي األول لعامالحصول على معدالت الطلبة  - 

تحصيل والذي يشمل ، بهدف تقسيم الطلبة حسب مستوى الم من إدراة المدرستين2011/2012
  .  )مرتفع،  ، متوسط نخفضم( ثالثة مستويات

  
اتجاهات الطلبة نحو العلوم على المجموعتين  استبانةو  مقياس عمليات العلمل القبليتطبيق ال - 

  .الضابطة والتجريبية في بداية التجربة
 
استراتيجية االستقصاء  وفق) الكهرباء في حياتنا(وحدة تدريس المجموعة التجريبية  -   

  .عتياديةوفق الطريقة االتدريسها الوحدة م ، أما المجموعة الضابطة فتالعملياتي
  
تابعت الباحثة سير األمور بشكل مستمر مع المعلمتين طوال مدة تطبيق الدراسة والتي  - 

  .قدمت لهما ما يلزم من توضيح ودعماستمرت خمسة أسابيع تقريبا ، و
  
لى المجموعتين اتجاهات الطلبة نحو العلوم ع استبانةو مقياس عمليات العلمالتطبيق البعدي ل - 

  .بعد انتهاء التجربة الضابطة والتجريبية
  
 .صائيا الستخراج النتائج وتفسيرهاجمع البيانات ومعالجتها إح - 
 .تفسير النتائج، ومناقشتها - 
 .وضع التوصيات والمقترحات - 
  

  :متغيرات الدراسة 6.3

  

  :ةالمستقل اتالمتغير

  )االعتيادية  ،ستقصاء العملياتياستراتيجية اال( طريقة التدريس وهي بمستويين  - 
  )ذكر، أنثى( الجنس وله مستويان  - 
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  )  مرتفع، متوسط ،  منخفض( مستوى التحصيل وهو بثالثة مستويات  - 
  
  :ةالتابع اتالمتغير

  .وتم قياسها من خالل الدرجة التي حصل عليها الطلبة في مقياس عمليات العلم، عمليات العلم - 
وتم قياسها من خالل الدرجة التي حصل عليها الطلبة في ، لعلوم اتجاهات الطلبة نحو ا - 

  .االتجاهات نحو العلوم استبانة
  

  :تصميم الدراسة 7.3
 

  .وبعدي يبقياسين قبل) ضابطة  –بية تجري( التصميم شبه التجريبي للمجموعتين  اعتمد
. ةبطريقة عشوائيوتم اختيار العينة بطريقة قصدية وتعيين المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .يعبر عن تصميم الدراسة شبه التجريبي) 4.3(والجدول 
  

  تصميم الدراسة: 4.3جدول ال
  

  المقاييس البعدية  المعالجة المقاييس القبلية  المجموعة
 األولى المجموعة

 )المجموعة التجريبية(
 العلممقياس عمليات-
نحو  االتجاهات استبانة -

  العلوم

بطريقة التدريس
تقصاء االس

  العملياتي

  العلم مقياس عمليات -
 نحو االتجاهات استبانة -

  العلوم
 المجموعة الثانية

  )المجموعةالضابطة(
 العلممقياس عمليات-
نحو  االتجاهات استبانة -

  العلوم

 التدريس
بالطريقة 
  االعتيادية

  العلم مقياس عمليات -
نحو  االتجاهات استبانة -

  العلوم

  
  :عن تصميم الدراسة كما يلي كما يمكن التعبير 

  :حيث 
O1 :مقياس عمليات العلم  
O2 :االتجاهات نحو العلوم استبانة  
X :االستقصاء العملياتي المعالجة وتشير إلى استراتيجية.  
  
  
  

  
O1 O2    X     O1 O2  

                                      
 O1 O2           O1 O2    
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  : المعالجة االحصائية 8.3
 

 جمع البيانات ومعالجتها باستخدام تملإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من صدق الفرضيات 
لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية 

اتجاهات  استبانةلعالمات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على مقياس عمليات العلم و
لمقارنة متوسطات ) ANCOVA(، وتم استخدام تحليل التغاير المصاحب الطلبة نحو العلوم
علوم واإلجابة على أسئلة اتجاهات الطلبة نحو ال استبانةياس عمليات العلم وأداء الطلبة في مق

حسب ، ولمعرفة داللة الفروق في متوسطات أداء الطلبة في مقياس عمليات العلم الدراسة
  .LSD()(Least Significant Difference(تم استخدام اختبار مستوى التحصيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  

   

  

  

  

  

 

 
    

  
  
  
  
  
  
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.4

   :تلخيص نتائج الدراسة  3.4
  تلخيص النتائج المتعلقة بأداء الطلبة في مقياس عمليات العلم   1.3.4

  النتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة نحو العلومتلخيص  2.3.4



 
 

95 
 

  الفصل الرابع 

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة 

  

، حول أثر استخدام منحى لنتائج التي توصلت إليها الدراسةيتناول هذا الفصل عرضا ل
س تنمية عمليات العلم لدى طلبة الصف الساد فيالعملياتي في تدريس العلوم  ءاالستقصا

ذلك بناء على المعالجات اإلحصائية التي أجريت في ضوء ما ، واألساسي واتجاهاتهم نحو العلوم
  .من بيانات من خالل أدوات الدراسةتم جمعه وتحليله 
  : للنتائج مرتبة حسب تسلسل أسئلتهاوفيما يلي عرضا 

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.4

 
تنمية عمليات  فيلعلوم العملياتي في تدريس ا ءما أثر استخدام منحى االستقصا: السؤال األول

؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف الجنس ومستوى لم لدى طلبة الصف السادس األساسيالع

  ؟ينها وفقا لعمليات العلم المقاسةالتحصيل والتفاعل ب

  

  :وقد انبثق عن السؤال األول الفرضية التالية 
   

في متوسطات أداء طلبة  )α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، تعزى لطريقة التدريس والجنس ومستوى ادس األساسي لمقياس عمليات العلمالصف الس

  .التحصيل والتفاعل بينها 

  

والختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في 
، لمجموعة والجنس ومستوى التحصيلا ، حسب متغيراتياس عمليات العلم القبلي والبعديمق

  ).1.4(وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في مقياس عمليات : 1.4جدول ال
  .المجموعة والجنس ومستوى التحصيل العلم القبلي والبعدي موزعة حسب

  
أن هنالك فروقا ظاهرية في قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 1.4(يالحظ من الجدول 

المعيارية لعالمات الطلبة في مقياس عمليات العلم بين مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية 
  .والجنس ومستوى التحصيل في العلومة التدريس حسب طريق

  
 α≥  0.05( ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لمعالجة عالمات الطلبة في مقياس عمليات ) ANCOVA(، تم استخدام اختبار تحليل التغاير )
  .)2.4(لم، كما هو مبين في الجدول الع
  
  
  
  
  
  
  
  

  البعدي  القبلي العدد المتغيرات
المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  4.45  18.92  2.86 10.39 72 التجريبية  المجموعة
  4.13  13.41  2.54 10.51 68 الضابطة

  4.78  16.93  2.84 10.75 67 الذكور  الجنس
  5.32  15.62  2.56 10.18 73 اإلناث

مستوى 
  التحصيل

  3.98  19.27  2.73 11.78 49 مرتفع
  4.68  15.20  2.24 10.64 44 متوسط
  5.08  14.06  2.29 8.89 47 منخفض
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ألداء الطلبة في مقياس عمليات العلم ) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير : 2.4جدول ال
  .حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينها 

  
مجموع مصدر التباين

  المربعات
درجة
  الحرية

متوسط 
مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة
  الداللة

 0.00  10.47  117.41 1.00 117.41  قبلي
 *0.00 82.49  924.60 1.00 924.60  مجموعةال

 *0.00 8.96  100.39 1.00 100.39  الجنس

 *0.00 17.72  198.64 2.00 397.27 مستوى التحصيل

 *0.02 5.90  66.03 1.00 66.03 الجنس*المجموعة

مستوى*المجموعة
  التحصيل

7.66 2.00 3.83  
0.34 0.71 

 0.06 2.87  32.15 2.00 64.30 مستوى التحصيل*الجنس
مستوى*الجنس*المجموعة
  التحصيل

4.24  2.00  2.12  0.19 0.83 

      11.21 127.00 1423.54  الخطأ
       140.00 40544.00  المجموع

  
عتين المحسوبة للفرق بين متوسطي طلبة المجمو) ف(أن قيمة ) 2.4(يالحظ من الجدول 
، وهذه القيمة أقل )0.00(ويبة يسا، وأن مستوى الداللة المحسو)82.49(الضابطة والتجريبية 
في متوسطات أداء  أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ، أي)α≥ 0.05(من مستوى الداللة 

، ولمعرفة مصدر الفروق من المجموعة الضابطة والتجريبية الطلبة لمقياس عمليات العلم بين كل
اس عمليات العلم حسب مقييبين المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء الطلبة ل) 3.4(فإن الجدول 
  .المجموعة
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المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء الطلبة لمقياس عمليات : 3.4 جدولال
  .العلم حسب المجموعة
  الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية المجموعة
  400. 18.83 تجريبية
  420. 13.55 ضابطة

، )18.83(لحسابي المعدل للمجموعة التجريبية هو أن المتوسط ا) 3.4(ويالحظ من الجدول 
، مما يدل على أن الفروق )13.55(وعة الضابطة والذي قيمته وهو أكبر من متوسط المجم

  .موجودة لصالح المجموعة التجريبية
  

، وأن قيمة )8.96(المحسوبة لمتغير الجنس هي ) ف(أن قيمة ) 2.4(كما يالحظ من الجدول 
، أي أن )α≥ 0.05(وهذه القيمة أقل من من مستوى الداللة  ،)0.00( مستوى الداللة يساوي

عمليات العلم بين الذكور هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أداء الطلبة لمقياس 
يبين المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء ) 4.4(، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول واإلناث

  .سب متغير الجنسمليات العلم حالطلبة لمقياس ع
  
مقياس عمليات المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء الطلبة ل: 4.4 جدولال

  .العلم حسب المجموعة
  

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل  الجنس 
  0.42 17.08  الذكور
  0.41 15.31  اإلناث 

 
، وهو أكبر من )17.08(دل للذكور هو أن المتوسط الحسابي المع) 4.4(ويالحظ من الجدول 

  .لصالح الذكور كانتى أن الفروق ، مما يدل عل)15.31(متوسط اإلناث والذي قيمته 
  

المحسوبة ) ف(أن قيمة ) 2.4(وفيما يتعلق بمستوى التحصيل في العلوم يالحظ من الجدول 
، وهي )0.00(ي أن مستوى الداللة يساو، و)17.72( ى التحصيل في العلوم هي لمتغير مستو

، أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  في متوسطات )α≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة 
مصدر الفروق ، ولمعرفة م تعزى لمستوى التحصيل في العلومأداء الطلبة لمقياس عمليات العل
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مبين كما هو ) LSD(، فقد تم إجراء المقارنات البعدية باستخدام إختبار بين مستويات التحصيل
  .)5.4(في الجدول 

  
أداء الطلبة لداللة الفروق بين مستويات التحصيل في ) LSD(نتائج اختبار : 5.4جدول ال

  . لمقياس عمليات العلم
  

 - أ( فرق المتوسطات  )ب(مستوى التحصيل )أ(مستوى التحصيل
  )ب

  مستوى الداللة

 0.00 *3.35 متوسط مرتفع
 0.00 *4.41 منخفض

 0.00*3.35- مرتفع متوسط
 0.17 1.05 منخفض

 0.00*4.41- مرتفع منخفض
 0.17 1.05- متوسط

 
، حيث أن هناك ق بين مستويات التحصيل في العلومداللة الفرووتبين نتائج الجدول السابق 

لصالح مستوى ) ، منخفضمتوسط(ة مستوى التحصيل مرتفع مع عند مقارنظاهرية فروق 
  . التحصيل مرتفع

  
  :بين المجموعة والجنسالتفاعل 

المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس تساوي     ) ف(نالحظ أن قيمة ) 2.4(وبالعودة للجدول 
، أي أن )α≥ 0.05(، وهي أقل من مستوى الداللة )0.02(وأن مستوى الداللة يساوي  )5.90(

عزى للتفاعل لعلم تهناك فروق ذات داللة إحصائية  في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات ا
يبين المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء الطلبة لمقياس ) 6.4(، والجدول بين المجموعة والجنس

  .عمليات العلم حسب التفاعل بين المجموعة والجنس
   
  
  
  



س عمليات 

  ياري
0
0
0
0

ن الجنسين 
 ةالحسابي ت

) 1.4(كل 
 على طلبة 

  .علم

 ومستوى 
 ≤α(داللة 

الطلبة لمقياس

الخطأ المعي
0.58 
0.55 
0.61 
0.60 
 التجريبية من
اتن المتوسط

، ويظهر الشك
جنسينكال ال

س عمليات الع

ن المجموعة
ن مستوى الد

عيارية ألداء 

   المعدل

د المجموعة
لك يالحظ أن

،إلناثسطات ا
لتجريبية من ك

 الطلبة لمقياس

ة للتفاعل بين
وهي أكبر من

10

األخطاء المعي

وسط الحسابي
19.01
18.66
15.19
11.96

ألفراد ةحسابي
، كذالضابطة

متوسمن على
 المجموعة ال

أداءوسطات

  : العلوم

المحسوبة) ف
و) 0.71(ي

00

ية المعدلة وا
  . والجنس

المتو س
 
 
 
 

الح اتمتوسط
ي المجموعة
والضابطة أع
هر تميز طلبة

ة والجنس لمتو

 التحصيل في

ف( أن قيمة
يساوي الداللة

سطات الحسابي
ن المجموعة
الجنس
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

أن الم) 6.4(
 المناظرة في
ن التجريبية و

، حيث يظهيا

بين المجموعة

ة و مستوى

نجد) 2.4(
ومستوى ) 0

المتوس: 6.4
عل بينب التفا
 مجموعة
 تجريبية

 ضابطة

 من الجدول
متوسطاتن ال

ي المجموعتين
بيانيا التفاعل
 .ةة الضابط

التفاعل ب: .1

جموعةبين الم

إلى الجدول
0.34( هي 

 
 

4 جدولال
العلم حسب
الم
التج

الض

ويالحظ
أعلى من
فيللذكور 
نتيجة هذ
المجموعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4شكل ال
  

التفاعل ب

بالعودة إ
التحصيل
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فروق ذات داللة إحصائية  في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات ، أي أنه ال توجد )0.05
  .مجموعة ومستوى التحصيل في العلومالعلم تعزى للتفاعل بين ال

  
  :التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل

في  محسوبة للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيلال) ف(أن قيمة ) 2.4(يالحظ من الجدول 
        يمة أكبر من مستوى الداللةوهي ق) 0.06(ومستوى الداللة يساوي ) 2.87(العلوم هي 

)α≥ 0.05( ، أي أنه ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية  في متوسطات أداء الطلبة لمقياس
  .في العلوم لعمليات العلم تعزى للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصي

  :مستوى التحصيل في العلومو التفاعل بين المجموعة والجنس
المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى ) ف(أن قيمة ) 2.4(يالحظ من الجدول 

    وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة ) 0.83(ومستوى الداللة يساوي ) 0.19(التحصيل هي 
)α≥ 0.05(ق ذات داللة إحصائية  في متوسطات أداء الطلبة لمقياس ، أي أنه ال توجد  فرو

  .عمليات العلم تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.4

  
ت اتجاها فيالعملياتي في تدريس العلوم  ءما أثر استخدام منحى االستقصا: السؤال الثاني

ومستوى التحصيل  ؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف الجنسسادس نحو العلومطلبة الصف ال

  ؟والتفاعل بينها

  

  :وقد انبثق عن السؤال الثاني الفرضية التالية 

في متوسطات اتجاهات ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريس والجنس ومستوى التحصيل تعزى لطريقة  ،لومطلبة الصف السادس األساسي نحو الع

  .والتفاعل بينها 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة في استبانة : 7.4جدول ال
  .توى التحصيلاالتجاهات نحو العلوم القبلية والبعدية موزعة حسب المجموعة والجنس ومس

  

  البعدي القبلي العدد المتغيرات
المتوسط

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  8.41  71.29  7.91 70.29 68 الضابطة المجموعة
  6.18  75.25  7.29 68.47 72 التجريبية

  7.21  72.12  7.68 69.09 67 الذكور  الجنس
  7.8  74.44  7.59 69.36 73 اإلناث

مستوى 
 التحصيل

  5.89  76.35  7.09 73.35 49 مرتفع
  7.74  73.32  6.77 69.30 44 متوسط
  7.86  70.19  6.49 64.80 47 منخفض

أن هنالك فروقا ظاهرية في قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 7.4(يالحظ من الجدول 
المعيارية التجاهات الطلبة نحو العلوم بين مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية حسب طريقة 

  .التحصيل في العلوم والجنس ومستوىالتدريس 
  

ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية التجاهات الطلبة نحو العلوم 
، تم استخدام اختبار تحليل التغاير )α≥  0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)ANCOVA(ائج كما هو مبين في الجدول ، وكانت النت)8.4(.  
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التجاهات الطلبة نحو العلوم حسب ) ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التغاير: 8.4 جدولال
  .س ومستوى التحصيل والتفاعل بينهاالمجموعة والجن

  
مجموع مصدر التباين

  المربعات
درجة
  الحرية

متوسط 
مجموع 
  المربعات

مستوى  )ف(قيمة
  الداللة

 0.00 34.27 1290.881.001290.88  قبلي

 *0.00 19.19 722.841.00722.84  المجموعة

 0.16 2.05 77.131.0077.13  الجنس
 0.25 1.40 105.482.0052.74 مستوى التحصيل

 0.14 2.25 84.771.0084.77 الجنس*المجموعة
مستوى*المجموعة
  التحصيل

85.47 2.00 42.73 1.14 0.33 

 0.69 0.37 28.102.0014.05 مستوى التحصيل*الجنس
مستوى*الجنس*المجموعة
  التحصيل 

103.23 2.00 51.61 1.37 0.26 

   4783.28127.0037.66  الخطأ
   760790.00140.00  المجموع

  
المحسوبة للفرق بين متوسطي اتجاهات طلبة ) ف(أن قيمة ) 8.4(يالحظ من الجدول 
، )0.00(ي ى الداللة المحسوبة يساو، وأن مستو)19.19(والتجريبية هي  المجموعتين الضابطة

، أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  في )α≥ 0.05(وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة 
، ولمعرفة من المجموعة الضابطة والتجريبية متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم بين كل

الطلبة نحو  يبين المتوسطات الحسابية المعدلة التجاهات) 9.4(مصدر الفروق فإن الجدول 
  .علوم حسب المجموعةال
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المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية التجاهات الطلبة نحو العلوم : 9.4 جدولال
  .حسب المجموعة

  
  الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية المجموعة
  730. 75.53 تجريبية
  780. 70.82 ضابطة

  
، )75.53(لمجموعة التجريبية هو أن المتوسط الحسابي المعدل ل) 9.4(ويالحظ من الجدول 

، مما يدل على أن الفروق )70.82(وهو أكبر من متوسط المجموعة الضابطة والذي قيمته 
  .موجودة لصالح المجموعة التجريبية

  
وأن مستوى ) 2.05(المحسوبة لمتغير الجنس هي ) ف(يالحظ أن قيمة ) 8.4(وبالعودة للجدول 

، أي أنه ) α≥ 0.05(وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة ، ) 0.16(الداللة المحسوبة يساوي 
  .ليس هناك فروق دالة إحصائيا  في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم تعزى للجنس 

  
المحسوبة لمتغير مستوى ) ف(أن قيمة ) 8.4(وفيما يتعلق بمستوى التحصيل يالحظ من الجدول 

، وهذه القيمة أكبر من )0.25(وبة يساوي ى الداللة المحسوأن مستو) 1.40(التحصيل هي 
، أي أنه ليس هناك فروق دالة إحصائيا  في متوسطات اتجاهات )α≥ 0.05(مستوى الداللة 

  ).منخفض متوسط، مرتفع،(الطلبة نحو العلوم تعزى لمستوى التحصيل في العلوم 
  
  :تفاعل بين المجموعة والجنسال

المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس تساوي     ) ف(يالحظ أن قيمة ) 8.4(وبالعودة للجدول 
، أي )α≥ 0.05(، وهي أكبر من مستوى الداللة )0.14(وأن مستوى الداللة يساوي ) 2.25(

عزى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم  ت
  .للتفاعل بين المجموعة والجنس

  
  :ة و مستوى التحصيل في العلومجموعالتفاعل بين الم

المحسوبة للتفاعل بين المجموعة ومستوى ) ف(نجد أن قيمة ) 8.4(بالعودة إلى الجدول 
 ≤α(وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.33(ومستوى الداللة يساوي ) 1.14(التحصيل هي 
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نحو العلوم  ، أي أنه ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية  في متوسطات اتجاهات الطلبة )0.05
  .اعل بين المجموعة ومستوى التحصيلتعزى للتف

  
  :تفاعل بين الجنس ومستوى التحصيلال

المحسوبة للتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل هي ) ف(أن قيمة ) 8.4(يالحظ من الجدول 
أي ) α≥ 0.05(، وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة )0.69(ومستوى الداللة يساوي ) 0.37(

وجد  فروق ذات داللة إحصائية  في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم تعزى أنه ال ت
  .ن الجنس ومستوى التحصل في العلومللتفاعل بي

  
  :ومستوى التحصيل في العلوم التفاعل بين المجموعة والجنس

المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى ) ف(أن قيمة ) 8.4(يالحظ من الجدول 
وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة     ) 0.26(ومستوى الداللة يساوي ) 1.37(ي التحصيل ه

)α≥ 0.05( أي أنه ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية  في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو ،
  .العلوم تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم

  
  :تلخيص نتائج الدراسة  3.4

  
  :اء الطلبة في مقياس عمليات العلمخيص النتائج المتعلقة بأدتل. 1.3.4

    

جموعة وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم تعزى للم -1
  .ولصالح المجموعة التجريبية

العلم تعزى للجنس  وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات -2
  .الذكورولصالح 

وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم تعزى لمستوى  -3
  ).منخفض متوسط،(التحصيل في العلوم لصالح المستوى المرتفع عند مقارنته بالمستويين 

عزى للتفاعل وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم ت -4
ألفراد المجموعة التجريبية من الجنسين  ةالحسابي اتأن المتوسطحيث ، مجموعة والجنسبين ال

 ةالحسابي ات، كذلك يالحظ أن المتوسطالضابطةأعلى من المتوسطات المناظرة في المجموعة 
  .إلناثمتوسطات امن في المجموعتين التجريبية والضابطة أعلى للذكور 
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متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم تعزى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في  -5
لتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل او، مجموعة ومستوى التحصيل في العلومللتفاعل بين ال

  .جنس ومستوى التحصيل في العلوملتفاعل بين المجموعة والا وفي العلوم، 
   

  :باتجاهات الطلبة نحو العلوم النتائج المتعلقةتلخيص . 2.3.4

  

جموعة وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم تعزى للم -1
  .ولصالح المجموعة التجريبية

  .عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم تعزى للجنس -2
توى م تعزى لمسعدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلو -3

  .التحصيل في العلوم
عزى للتفاعل بين عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم ت -4

الجنس  لتفاعل بينوا، ي العلوملتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل فوا، المجموعة والجنس
  .حصيل في العلوموالجنس ومستوى التلتفاعل بين المجموعة وا، ومستوى التحصيل في العلوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس

_____________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

 المتعلقة بالسؤال األولمناقشة النتائج  1.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.5

 التوصيات  3.5

 المقترحات  4.5
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  الفصل الخامس 

_____________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات 

  

يتناول هذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بعد تطبيق إجراءات الدراسة، 
العملياتي  ءاستخدام منحى االستقصا ف تقصي أثر، بهدام المعالجات اإلحصائية المناسبةواستخد

س األساسي واتجاهاتهم نحو تنمية عمليات العلم لدى طلبة الصف الساد فيفي تدريس العلوم 
لتي خرجت بها الباحثة في ضوء ، كما يستعرض هذا الفصل مجموعة من التوصيات االعلوم
  .، باإلضافة إلى بعض المقترحاتذلك

  
  :المتعلقة بالسؤال األولالنتائج  مناقشة 1.5

  

لم لدى تنمية عمليات الع فيالعملياتي في تدريس العلوم  ءما أثر استخدام منحى االستقصا

؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف متغير الجنس ومستوى طلبة الصف السادس األساسي

  ؟ينها وفقا لعمليات العلم المقاسةالتحصيل والتفاعل ب

  

ألداء الطلبة في مقياس عمليات ) ANCOVA(التغاير المصاحب  أظهرت نتائج اختبار تحليل
العلم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح 

، مما يشير إلى فاعلية استخدام المنحى بالمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية مقارنة 
فا أساسيا من أهداف تدريس لدى الطلبة باعتباره هد االستقصائي العملياتي في تنمية عمليات العلم

  . العلوم
  

لقد وفر مدخل االستقصاء العملياتي للطلبة بيئة صفية بنائية تركز على محورية الطالب المتعلم، 
، حيث شجع على انخراط الطالب وانشغاله بالخبرات بناء مهارات التعلم الذاتي لديهوتساعد على 

التي   Minds-onالعقلوتشغيل  Hands-on متها تشغيل اليدين الحسية المباشرة وعلى ق
، وتستحث الطالب على التفكير وبناء وتشجع المناقشات العلمية والحوارتتحدى الفرضيات 

  .المعرفة وتوظيفها مما يجعل تعلمه ذا معنى
 ولقد تم التركيز ضمن هذا المدخل االستقصائي على عمل الطلبة وما يقومون به فعليا ضمن

، مما أتاح لهم فرصة الحوار ومناقشة األدلة واألفكار وتطوير المجموعات االستقصائية التعاونية
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لى السؤال الموجه علميا ، كما أن التركيز عسئلة واالستدالل والتفكير الناقدقدرتهم على طرح األ
صياغة ، ثم العمل بنشاط لجمع المعلومات وتحليلها، ووالمشكلة، والبدء بما يعرفه الطالب

ر تلك النتائج وصوال ، و محاولة تفسيا عن طريق التجريب وصوال للنتائجالفرضيات ثم اختباره
، كل ذلك ساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم االستقصائية وتنمية عمليات العلم لالستنتاجات

  .طرق التوصل إلى المعرفة العملية األساسية والتكاملية لديهم والتي تعتبر
  
، فهو طالب لممارسة طرق العلم وعملياتهطريقة االستقصاء العملياتي الفرصة أمام اللقد أتاحت  

ن المعرفة وليس ، مما جعله باحثا عصغير في بحثه وتوصله إلى النتائجيسلك سلوك العالم ال
  . دة وطريقة وليس كمادة معرفية فقط، وبمعنى آخر يدرس العلم كمامتلقيا لها

  
قد يكون ساهم في ، مما العملياتي ضمن مجموعات إستقصائيةتقصاء ولقد تم تنفيذ طريقة االس

، كالذكاء الفراغي من خالل تعامل  الطالب مع أجسام الفرص لتنمية العديد من الذكاءات إعطاء
، ومن ثم قشة في المجموعة و صياغة األفكارثالثية األبعاد، والذكاء اللغوي من خالل المنا

، والذكاء الحركي بداعي والمتمثل في تصميم التجربةاء اإلعرضها على بقية الفصل، والذك
، والذكاء البصري من وأداء التجربة والمهارات اليدويةوالمتمثل بالحركة وتركيب األجهزة 

، والذكاء الرياضي من خالل التفكير يقية بألوانها وأحجامها الطبيعيةخالل التعامل مع مواد حق
وقد أثبتت الدراسات . تدالل والتجريب وضبط المتغيراتسالمنطقي والتصنيف والتبويب واال

درة على حل قال م، دور هذه الذكاءات مجتمعة في تنمية عمليات العلم لدى الطلبة وإكسابهالسابقة
   ).2003 ،ربة والبدوخطاي(المشكالت 

  
على  ر ضمن طريقة االستقصاء العملياتي، والذي اعتمدكما كان ألسلوب التقويم التكويني المستم

، حيث أتيحت الفرصة للمعلم ضمن تقييم األداء، الدور الكبير في تنمية عمليات العلم لدى الطلبة
، من خالل نشغالهم باألنشطة االستقصائيةهذه االستراتيجية تقويم أداء الطلبة لعمليات العلم أثناء ا

تغذية الراجعة لهم تقديم ال وبالتالي ،مدى امتالك الطلبة لعمليات العلممقياس التقدير المعد لتقييم 
ألدائهم طوال فترة ، باإلضافة إلى التقييم والتصحيح الذاتي الذي أجراه الطلبة لتحسين األداء
،  لخاصة بكل عملية من عمليات العلم، وذلك بعد اطالعهم على معايير األداء اتطبيق الدراسة
ر الطلبة الخاصة بكل نشاط كما كان لتقاري. ن تقدمهم في امتالك تلك العملياتمما عزز م

مدى تقدم الطلبة في عمليات العلم، ، دورا كبيرا في تقييم ستقصائي، وعرضهم لما توصلوا إليها
  . وبالتالي تقويمه بشكل مستمر
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، فقد بشكل كبير في خلق بيئة تعلم غنيةولقد أسهم دور المعلم  في هذه الطريقة االستقصائية 
، يعينهم على البحث والتنقيب والتقصي واالكتشاف من للطلبة لمعلم دور الموجه والمثيرلعب ا

ض ، وتهيئة فرص لجميع الطالب لعر)المفتوحة(أو األسئلة التفكيرية ) المشكلة(خالل المواقف 
، كل ذلك أسهم في انتقال الطالب من الدور السلبي الذي كان وإيصال تعلمهم للمعلم وللزمالء

، ويجرب، ويفسر دور فاعل إيجابي، يالحظ، ويتنبأ، ويختبر ب اإلعتيادي إلىيلزمه في األسلو
، ويتواصل مع زمالئه ومعلمه لة باالعتماد على المنطق، ويستدل، ويجري المحاكماتويفند األد

كل ذلك أغنى مهاراته االستقصائية، وأكسبه ، ...ما توصل إليه بأساليب مختلفة في عرض 
، فقد وجد الطالب نفسه أمام سؤال لتفكير العلمي لديهتنمية مهارت ا، وساهم في الطرق العلمية

، و دفعه إلى إيجاد الحلول حب االستطالع والرغبة في التقصي علمي وموقف أثار فيه
من خالل تصميم  ، ثم اختبار الفروضواالجابات للسؤال المطروح ، والبحث عن فروض لها

  .جابي في زيادة قدرته على ممارسة عمليات العلم، كل ذلك ساهم بشكل إيالتجارب وإجراءها
  

 ,Ergül, et . al؛ ،1997 ؛ اللولو،1989 ذياب،: (وتتفق نتائج هذا البحث مع دراسة كل من 
، التي أشارت جميعها إلى األثر )Wu & Hsieh, 2006؛ Aruna & Sumi, 2010؛ 2011

لطلبة في تنمية عمليات العلم لدى ااإليجابي الذي تلعبه استراتيجية االستقصاء العملياتي في 
، تزداد الثقة بأفضلية هذه الدراسات معا بعين االعتبار وإذا أخذت نتائج. مراحل التعليم المختلفة

النموذج االستقصائي العملياتي في تدريس العلوم على التدريس الصفي االعتيادي عند اتخاذ 
  .ية عمليات العلم معيارا للمفاضلةتنم
  
، وجود فروق دالة )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير المصاحب  كما أظهرت - 

، وتعزوا الح الذكورإحصائيا في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم تعزى للجنس ولص
، مما يرتبط بميول الذكور واهتماماتهم ، والذيإلى طبيعة موضوع الوحدة المنتقاةالباحثة ذلك 

ردها المجتمع العربي عامة للذكور، ضمن مجاالت العمل اضيع أفزاد من دافعيتهم لتعلم مو
هذا فضال . لذي حدده المجتمع تقليديا للمرأةفالتعلم التقني يتنافى مع الدور االجتماعي ا. والدراسة

، ائية  المرتكزة على نشاط المتعلمعن الرغبة الشديدة التي أبداها الذكور ألداء األنشطة االستقص
،  مبتعدين بذلك عن ...العلم من مالحظة وتنبؤ وتفاوض وتفسير واستنتاج  وممارسة عمليات

يتهم للتعلم بشكل أكبر من ، مما أثار دافعتذكار والحفظ التي اعتادوا عليهاأساليب التلقين واالس
، ة بأدوارهن اإلجتماعية التقليدية، فاإلناث بطبيعة الحال يملن إلى مواضيع أخرى لها عالقاإلناث
وبعد العودة للدراسات السابقة . هن اعتدن على التعلم التنافسي أكثر من التعلم اإلتقانيكما أن
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 المتوفرة  لم تتناول أي دراسة حسب علم الباحثة أثر الجنس على تنمية عمليات العلم باستخدام
  .استراتيجية االستقصاء العملياتي

وجود فروق دالة إحصائيا ) ANCOVA(كما أظهرت نتائج اختبار تحليل التغاير المصاحب  - 
  في

متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم تعزى لمستوى التحصيل في العلوم لصالح المستوى 
ويمكن تفسير هذه النتيجة بكون الطلبة  .)متوسط ، منخفض(رنته بالمستويين المرتفع عند مقا

العمل بجدية ونشاط  ذوي التحصيل المرتفع اعتادوا على التفوق والتميز مما دفعهم إلى
، كما أن إصرارهم على النجاح وعدم الفشل دفعهم إلى المثابرة الية لتحقيق الذاتوبفاعلية ع

ك بممارسة ، وذلى إجابات للتساؤل العلمي المطروحواستثمار أقصى طاقاتهم في التوصل إل
دوا على تحجيم ، فقد اعتابة ذوي التحصيل المتوسط والمنخفضأما الطل. عمليات العلم المختلفة

التي  طاقاتهم وقدراتهم ضمن المستوى الذي وضعوا فيه باستخدام طرق التعليم والتقييم السابقة
ند مواجهتهم مشكلة تتحدى ، فعقدرتهم على المثابرة والعطاء أقل، مما جعل اعتادوا عليها

لوصول وا عند تعذر ا، لكن قد ينسحبن في البحث والتقصي بحثا عن الحل، ينهمكوتفكيرهم
وازي الطلبة ذوي ، وهذا انعكس سلبا على تنمية عمليات العلم لديهم بشكل يبسرعة للحلول

، ولكن وبالرغم من ذلك أظهروا تقدما في اكتساب عمليات العلم على الطلبة التحصيل المرتفع
، مما يؤكد على فاعلية طريقة االستقصاء صيل المشابه في المجموعة الضابطةذوي التح
هذا وقد اختلفت هذه . ميع الطلبة على اختالف مستوياتهمي في تنمية عمليات العلم لجالعمليات

التي بينت تساوي فاعلية طريقة االستقصاء ) 1989( النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ذياب
  .يل المرتفع والمنخفض على حد سواءالعملياتي في تنمية عمليات العلم لدى الطلبة ذوي التحص

  
  :ن المجموعة والجنسالتفاعل بي

كما وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم 
، حيث أن المتوسطات الحسابية ألفراد المجموعة التجريبية عزى للتفاعل بين المجموعة والجنست

حظ أن ، كذلك يالات المناظرة في المجموعة الضابطةمن الجنسين أعلى من المتوسط
. والضابطة أعلى من متوسطات اإلناثالمتوسطات الحسابية للذكور في المجموعتين التجريبية 

، حيث أتاحت جية المطبقة كما تم توضيحه سابقاوتعزو الباحثة ذلك إلى جدوى االستراتي
لممارسة طرق العلم ) ذكورا وإناثا(استراتيجية االستقصاء العملياتي الفرصة أمام الطلبة 

يم سؤال علمي ، أو تقدم، من خالل طرح مشكلة تستدعي حالياته ومهارات التقصي بأنفسهوعمل
إلى البحث والتقصي وصوال للنتائج، فيكون الفرضيات، ، مما يدفعهم يطلب إجابات منطقية

، هذا ويتوصل إلى النتائج... ويجمع المعلومات، ويالحظ، ويقيس، ويختبر، ويصمم التجربة
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هم للتعلم وممارسة الطرق ، زاد من دافعيتة ضمن المجموعات االستقصائيةلبالتفاعل النشط للط
، مما شجع على التعلم الذاتي المستمر وكان له جو من التعاون والرضا واالستمتاع، في العلمية

، الذين على نظرائهم في المجموعة الضابطةالدور الكبير في تنمية عمليات العلم لديهم وتفوقهم 
، والمناقشة الشفوية، والعروض العملية خالل أسلوب المحاضراتة االعتيادية من درسوا بالطريق

، ويقتصر دور الطالب فيها على إثبات وتأكيد النتاجات المعرفية التي يقوم بها  المعلم من أجل
، أما تفوق الذكور في أن يكون لهم دور في التوصل إليهااستقبال المعرفة العلمية من المعلم دون 

ع الوحدة وعتين الضابطة والتجريبية على اإلناث فتعزوه الباحثة إلى طبيعة موضوالمجم
، حيث كان محببا لدى الذكور من كال المجموعتين )الكهرباء في حياتنا( التعليمية المختارة وهي

وبالعودة . ، مما عزز دافعيتهم للتعلمتهم وميولهم بشكل أكبر من اإلناثلمالمسته اهتماما
تراتيجية سابقة المتوفرة  لم تتناول أي دراسة حسب علم الباحثة أثر التفاعل بين إسللدراسات ال

، هذه النتيجة بنتائج دراسات سابقةفقد تعذر على الباحثة مقارنة . التدريس المتبعة والجنس
  .هذه الدراسة وحيدة في هذا المجالوستبقى 

  
  :اعل بين المجموعة ومستوى التحصيلالتف

ئج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات لقد أظهرت النتا
 وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ذياب، اعل بين المجموعة ومستوى التحصيلالعلم تعزى للتف

وتفسر الباحثة ذلك بأن استراتيجية التدريس المتبعة أفادت جميع المستويات فيما يتعلق . )1989(
، فنوع االستقصاء الجماعي الذي مورس اعت الفروقات الفردية بين الطلبةقد ر، ليات العلمبعمل

على التعلم، من خالل توزيع األدوار، و العمل جميع مستويات الطلبة كان له دور في مساعدة 
، وتحمل الطالب مسؤولية فردية وزمرية في جو ديموقراطي يسوده احترام وجهات بروح الفريق

اآلراء وإبدائها بحرية دون تهيب، يساعد  مما شجع الطلبة على تبادل ،ر اآلخرين وآرائهمنظ
ردية والتنافس ، بدال من الفبعضهم بعضا، يتشاركون األفكار، ويبنون على تفكير بعضهم البعض

، هذا الجو من الرضا واالستمتاع الذي أظهره أفراد المجموعة التجريبية. في تحصيل العالمات
، مما أدى إلى انخراطهم في  العملية التعليمية بدافعية داخلية نحو زاتهمانعكس إيجابيا على انجا

كما كان لهذه . اختالف مستوياتهم وقدراتهم المعرفة باستخدام الطرق العلمية، على الوصول إلى
لمية في البحث االستراتيجية دور في تطوير الذكاءات المتعددة من خالل استخدام المنهجية الع

الرتقاء بها وتنمية تاح الفرصة أمام جميع مستويات الطلبة تطوير ذكاءاتهم وا، مما أوالتقصي
لى نظرية هذا باإلضافة إلى أن األساس السيكولوجي لهذه اإلستراتيجية مبني ع. عمليات العلم

، لنمو المعرفي للطالب، فجميع عمليات العلم المستهدفة مناسبة لمستوى االتطور المعرفي لبياجيه
، هذا باإلضافة إلى أن هذه عامل فيها مع الخبرات الحسية، المناسبة لهذه الفئة العمريةالت وقد تم
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قل ذهابا وإيابا حسب ميول الطلبة، االستراتيجية قدمت مستويات االستقصاء كمتصل يتم فيه التن
ة ، والغايات البيداغوجية المستهدفة، ونظرت إلى االستقصاء كعملية نمائيواستعدادتهم، وقدراتهم

ئية تطورية مما أتاح الفرصة لجميع الطلبة بمستوياتهم المختلفة المشاركة بهذه األنشطة االستقصا
  .وتطوير مهاراتهم االستقصائية

  
  : التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم 
، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن طريقة االستقصاء ين الجنس ومستوى التحصيللتفاعل بتعزى ل

، ور واإلناث على اختالف مستوياتهمالمتبعة كانت مناسبة إلكساب عمليات العلم للجنسين الذك
يع مستويات الطلبة باختالف جنسهم، واهتماماتهم، وقدراتهم، فقد خاطبت هذه اإلستراتيجية جم

هذا ولم تتوفر . دى الطلبة من كال الجنسينلك تراعي الفروقات الفردية ل، فهي بذواستعداداتهم
لتفاعل بين الجنس ومستوى دراسة سابقة من الدراسات التي استعرضتها الباحثة تبحث في أثر ا

  .التحصيل
  

  :المجموعة والجنس ومستوى التحصيل التفاعل بين

ت أداء الطلبة لمقياس عمليات العلم وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطا
ويمكن تفسير ذلك بمالءمة استخدام ، تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل
مستويات الطلبة على اختالف جنسهم، طريقة االستقصاء العملياتي في تنمية عمليات العلم لجميع 

يبية والضابطة لتنمية عمليات العلم كما أن أثر المعالجة في كل من الطريقتين التجر. وقدراتهم
، وذلك بسبب تعرض كلتا ى اختالف مستوياتهم كان  متكافئالدى الجنسين الذكور واإلناث عل

هذا ولم تتوفر دراسة سابقة من الدراسات التي . لمجموعتين لنفس إجراءات المعالجةا
  .ى التحصيلالمجموعة والجنس ومستو استعرضتها الباحثة تبحث في أثر التفاعل بين
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة  2.5

  
اتجاهات طلبة الصف في العملياتي في تدريس العلوم  ءما أثر استخدام منحى االستقصا

 ومستوى التحصيل ل يختلف هذا األثر باختالف الجنس؟ وهنحو العلوم األساسي السادس

  ؟اوالتفاعل بينه

  
لمتوسطات اتجاهات الطلبة نحو ) ANCOVA(يل التغاير المصاحب أظهرت نتائج اختبار تحل

العلوم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح 
التي  المجموعة التجريبية التي درست بطريقة االستقصاء العملياتي مقارنة بالمجموعة الضابطة

يه تكون طريقة االستقصاء العملياتي أكثر فاعلية من ، وبناء علدرست بالطريقة االعتيادية
وتعزوا الباحثة ذلك إلى ما تتمتع به   . تنمية اتجاهات الطلبة نحو العلومالطريقة التقليدية في 

الطالب محورا  فطريقة االستقصاء العملياتي جعلت. قة االستقصاء العلمياتي من ميزاتطري
، ماء في توصله للنتائج، فهو يفرض الفروضسلوك العل، حيث يسلك الطالب للعملية التعليمية

ثم  ،وصل إلى االستنتاجات والتعميميات، ليتجارب ويجريها الختبار تلك الفروضويصمم الت
عتمد على مصادره وقابليته ، وهو بهذا يتحرر من سلبيته وييطبقها في مواقف حياتية أخرى

هذا النجاح الذي حققه يزيد من ثقته بنفسه . باإلنجاز و يزداد احترامه لذاته ، ويشعرالخاصة
، فيتحول المشكالت وتحقيق مزيد من النجاح وبقدراته ويكسبه دافعية قوية نحو حل مزيد من

، أي بمعنى آخر داخلي يدفعه نحو مزيد من التعلم التعزيز من تعزيز خارجي إلى تعزيز
الوهر (ليه الوهر والحموري ما توصل إمع ، وهذا يتفق كتسب اتجاهات إيجابية نحو العلومي

، أكثر احتماال ألن تكون الطلبة الذين وعيهم بقدرتهم أعلىمن أن ) 2008 والحموري،
ن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين أ، أي جاهاتهم نحو العلوم أكثر إيجابيةات
  .جاهات نحو العلوم والوعي بالقدرةاالت
  

علم في دروس ء العلمياتي تعود للدور الذي يلعبه الموأحد الميزات األخرى لطربقة االستقصا
، حيث يهيء الفرص التعليمية المناسبة إلثارة اهتمام وميول الطلبة من االستقصاء العملياتي

خالل إعداد األنشطة العلمية االستقصائية المنوعة التي تتضمن مواقف وأسئلة علمية تثير في 
، حيث يسمح التعلم النشط في جو من األمان رص، ويوفر فالطلبة حب االستطالع والبحث

ترام المتبادل لجميع وجهات للطلبة بإبداء آرائهم وتبادلها معه ومع زمالئهم في جو من اإلح
، التوجيه الالزم إذا استدعى األمر، كما يوفر ا عن التسلط والسيطرة واالستهزاء، بعيدالنظر

ضافة إلى تقديمه التعزيز اللفظي المستمر لجميع مراعيا بذلك الفروقات الفردية بين الطلبة، باإل
إن . الوقت الكافي لهم إلتمام التعلم ، وإتاحةاختالف مستوياتهم وكل حسب قدراتهالطلبة على 
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هذه البيئة التعليمية المحفزة واآلمنة التي يمنحها المعلم للطلبة ضمن هذه االستراتيجية كانت 
  . ، وزيادة حبهم وإقبالهم على تناول مواضيعهة نحو العلومهات الطلبمؤثرا إيجابيا في تعديل اتجا

  
ولقد كان ألسلوب التقييم البديل الحقيقي المستخدم ضمن هذه االستراتيجية دور في اكتساب 

، فالمالحظة وتقييم األداء والتقييم الذاتي كلها عززت تعلم طلبة اتجاهات إيجابية نحو العلومال
 ، فلم تكن أداة مساءلة تشعر بعض الطالبلتنافس مع زمالئهبعيدا عن ا الطالب وممارساته

المعلم حول  وفهم ما الهدف منها تعزيز تعلم الطالب، وإنبالرضا عن أنفسهم وتحبط اآلخرين
، هذا التحول من التعلم التنافسي في الطريقة الفهم الحالي للطالب، وتحسين ممارسات التعليم

  .رتياح واالستمتاع والرضا الذاتيالطلبة نحو التعلم وأشعرهم باال التقليدية إلى التعلم اإلتقاني دفع
  

كما كان ألسلوب اإلدارة الصفية والضبط المتبع ضمن إطار هذه االستراتيجية الدور الكبير في 
، حيث تم تقويم سلوك الطلبة خالل العمل مان خالل دروس العلومسؤولية واألشعور الطلبة بالم

، باستخدام مقياس تقدير معد ضمن معايير محددة اطلع والطلبة أنفسهم ةعي من قبل المعلمالجما
، مما ساعد على ارتقاء سلوكهم ، وتقاسمهم تسنى لهم التقييم الذاتي ألدائهمعليها الطلبة لي

  .كل مجموعة على حدى ، وإقبالهم على التعلم برغبة وارتياح  ةمسؤولية الضبط مع المعلم
  

، وجدت أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه راسات السابقةمراجعة الباحثة للدوبعد 
الدراسات التالية التي أثبتت فاعلية طريقة االستقصاء العملياتي في تنمية اتجاهات الطلبة نحو 

، ودراسة إيرجول وآخرون ) Aruna & Sumi, 2010(دراسة أرونا وسومي : العلوم
)Ergül, et . al, 2011(.  
      آكتاميز و إيرجنما توصلت إليه دراسة مع جد أن هذه النتيجة ال تتفق ، وومن جهة أخرى 

Aktamiş & Ergin, 2008) ( تنمية التي بينت عدم فاعلية طريقة االستقصاء العملياتي في
  .اتجاهات الطلبة نحو العلوم

  
ات الطلبة نحو كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاه - 

ياتي كانت محببة لكال ملع، وتعزو الباحثة ذلك إلى كون طريقة االستقصاء الالعلوم تعزى للجنس
قه لهم من ثقة نظرا لما تحق ئ، مما أدى إلى إقبال الذكور واإلناث عليها بشكل متكافالجنسين

ر المهارات، وتنمية مفهوم ، وتطويواعتماد على النفس، وشعور باإلنجاز، وزيادة الطموح
، وكل ذلك كان ممكنا بسبب تكافؤ مجموعة من العوامل األساسية التي تكسب الطلبة اتالذ

. المعلم، والبيئة التعليمية،  وأساليب التقويم: ابية والمتوفرة لكال الجنسين وهياالتجاهات اإليج
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عل لبتهم وساعدهم على التفافكال المعلمتين تمتعتا باتجاهات علمية إيجابية مما زرع الثقة في ط
من ) 1988 زيتون،(، تأكيدا على ما أشار إليه زيتون و أثر ايجابا في اتجاهات طلبتهم ،الصفي

. يؤثروا إيجابيا على اتجاه طلبتهمأن المعلمين الذي يمتلكون اتجاهات علمية إيجابية يمكنهم أن 
نسين، من حيث كما أن الممارسات التعليمية التي قامت بها كلتا المعلمتين كانت متكافئة لكال الج

استراتيجية االستقصاء العملياتي، وتنفيذ التدريس، وتقويم األداء ونتاجات  إعداد الدروس وفق
، حيث قامت كلتا كانت متكافئة أيضا لكال الجنسين أما بالنسبة للبيئة التعليمية فقد. التعلم

وضبط وتقييم، حول الطالب من نشاط  ، تتمحورمحفزة وآمنةالمعلمتين بتوفير بيئة تعليمية 
لبة نحو التعلم على ، مما زاد من دافعية الطيسودها روح العمل بالفريق، والحب والتعاون

وبعد العودة للدراسات السابقة المتوفرة  لم تتناول أي دراسة حسب علم الباحثة . اختالف جنسهم
  .اء العملياتياستراتيجية االستقص أثر الجنس على تنمية اتجاهات الطلبة نحو العلوم باستخدام

  
وقد أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو  - 

، أي  أن استراتيجية التدريس المتبعة أثرت بشكل م تعزى لمستوى التحصيل في العلومالعلو
أن إلى  ، وتعزوا الباحثة ذلكلعلوم على اختالف مستوياتهمايجابي على اتجاهات الطلبة نحو ا

من مستوى ، تناولت مستويات االستقصاء كمتصل يتم فيه التنقل استراتيجية االستقصاء المتبعة
جميع مستويات  ، فهي بالتالي تحاكيآلخر تبعا لميول الطلبة، واستعداداتهم، وقدراتهم، ونضجهم

ه المعلم ضمن هذا باإلضافة إلى الدور الذي يلعب. عي الفروقات الفردية، وتراالطلبة األكاديمية
، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم ة من توجيه للطلبة كل حسب قدراتههذه االستراتيجي

كما كان لدور مجموعات االستقصاء األثر الكبير في . وعدم انتقادها أو االستهزاء بها بحرية
ح، من النجا، وتحقيق التمكن واإلتقان لنتاجات التعلم مساعدة الطلبة بمختلف مستوياتهم على

الثقة بالنفس وحبا لتعلم العلوم، وعزز  ، مما أعطاهم مزيدا منخالل مساعدة الطلبة لبعضهم
وإذا نظرنا إلى هذه األسباب بالمجمل نجد أنها لعبت دورا كبيرا بإكساب . مفهوم الذات لديهم

قة من هذا ولم تتوفر دراسة ساب. اتهم اتجاهات إيجابية نحو العلومالطلبة بمختلف مستوي
الدراسات التي استعرضتها الباحثة تبحث في أثر مستوى التحصيل على تنمية اتجاهات الطلبة 

  .استراتيجية االستقصاء العملياتي نحو العلوم باستخدام
  

   :التفاعل بين المجموعة والجنس

عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم  أظهرت النتائج
، وتعزوا الباحثة ذلك إلى تكافؤ الفرص والظروف زى للتفاعل بين المجموعة والجنسعت

في  إيجابا، أي أن طريقة التدريس المتبعة أثرت ة المقدمة لكال الجنسين دون تحيزالتعليمي
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هذا ولم تتوفر دراسة سابقة من . ظر عن المجموعة والجنساتجاهات الطلبة نحو العلوم بغض الن
تراتيجية التدريس المتبعة ي استعرضتها الباحثة تبحث في أثر التفاعل بين بين إسالدراسات الت

  .والجنس
  

  :التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم تعزى  

بأن طريقة االستقصاء  ن تفسير ذلكويمك، للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم
، فقد بية نحو العلوم بمختلف مستوياتهمالعملياتي كانت مناسبة إلكساب الطلبة اتجاهات إيجا

راعت الفروقات الفردية والميول المختلفة بين الطلبة على النحو الذي مكن جميع مستويات 
، وله، مما أشعرهم باإلنجازالمستهدفة كل حسب قدراته ومي الطلبة من تحقيق نتاجات التعلم

  .إيجابا على اتجاهاتهم نحو العلومزز ثقتهم بقدراتهم وهذا بطبيعة الحال انعكس عو
  

   :التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل

كما أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو 
، وتعزوا الباحثة ذلك إلى أن طريقة التحصيللتفاعل بين الجنس ومستوى العلوم تعزى ل

، فقد لبة على اختالف جنسهم ومستوياتهماالستقصاء العملياتي ساهمت في تحسين اتجاهات الط
عتبار الفروقات الفردية، ، آخذة بعين االعليمية المتكافئة للذكور واإلناثوفرت الفرص الت
  .د الجنسينامات المختلفة بين أفرا، واالهتموالميول، والقدرات

  
   :التفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل

أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو العلوم  
، ويمكن تفسير هذه النتيجة بمالئمة التحصيلتعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى 

 تحسين اتجاهات الطلبة على اختالف جنسهم ومستوياتهماستراتيجية االستقصاء العملياتي في 
واإلجراءات  ،والفرص ،، وذلك بما توفره من تكافؤ في الظروفواستعداداتهم وميولهم وقدراتهم

  .الجنسين التعليمية المناسبة لمستويات الطلبة المختلفة من
  

في أثر التفاعل بين  هذا ولم تتوفر دراسة سابقة من الدراسات التي استعرضتها الباحثة تبحث
، وبين التدريس المتبعة ومستوى التحصيل، وبين الجنس ومستوى التحصيل إستراتيجية

 يما يتعلق باتجاهات الطلبة نحوإستراتيجية التدريس المتبعة والجنس ومستوى التحصيل ، ف
  .العلوم
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  : التوصيات 3.5
  

العملياتي  ءتخدام منحى االستقصاأثر تدريس العلوم باسلما كان الهدف من هذه الدراسة تقصي 
تقدم تنمية عمليات العلم لدى الصف السادس األساسي واتجاهاتهم نحو العلوم ، فإن الباحثة  في

، في ضوء ما توصلت إليه من نتائج تظهر فاعلية طريقة االستقصاء التوصيات مجموعة من 
الوصول بنتائج الدراسة إلى  ، آملة أن تسهم فيالعملياتي مقارنة مع فاعلية الطريقة العادية

  :ي في ميدان تدريس العلوم، وفيما يلي عرض لهذه التوصياتمليق العالتطب
  
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من فاعلية لتدريس العلوم بطريقة االستقصاء العملياتي في  -1

ن الباحثة ، فإواتجاهاتهم نحو العلوم تنمية عمليات العلم لدى طلبة الصف السادس األساسي
تصميم أنشطة استقصائية ، وضرورة استخدامها في تدريس طلبتهممعلمي العلوم بتوصي 

بة ، مع إعطاء الطلارسة عمليات العلم وصوال للمعرفةتستدرج الطالب إلى البحث والتقصي ومم
، إلى جانب باآلمان وحرية الرأي ، وتوفير مناخ معنوي يشعرالوقت الكافي للقيام باألنشطة

، كذلك تبني أساليب التقويم الحقيقي التي تبحث في ز المتواصل للطلبة كل حسب قدراتهزيالتع
، فيسعى بذلك نحو التعلم اإلتقاني  وليس تعلمهفهم الطالب وما يعرفه وما هو قادر على 

  .التنافسي
  
  :لقائمين على إعداد وتطوير المناهج بطريقة االستقصاء العملياتي من خالضرورة اهتمام ال -2
  
، شى مع طريقة االستقصاء العملياتيتضمين محتوى منهاج العلوم مواضيع ومواقف تتما - 

، بحيث عددةوإثرائه بأنشطة استقصائية مفتوحة النهاية تشتمل على أسئلة علمية ذات إجابات مت
م العقلية في ، وتوظيف عملياتهتخدام المنهجية العلمية في البحثتهيء الفرص أمام الطلبة الس

، األساسية والمتكاملة على حد سواءيات العلم مل، وتحفز على استخدام عتوصل إلى المعرفةال
  .ظرة المزدوجة للعلم كمادة وطريقةوبذالك تتحقق الن

  
ن عمليات العلم هاج بحيث يحقق التنظيم والتوازن فيما يتضمنه منإعادة تنظيم محتوى الم - 

ضرورة أخذ مرحلة مع ، لفصول داخل الوحدةأو الوحدة أو ا سواء على مستوى عملية العلم
  .إختيار عمليات العلم بالحسبان عندالطالب التطور المعرفي لدى 

    
  .المعلم للمنهاج الجديد دليلة في إدراج هذه الطريق - 
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لمعلمي  تدريبية دورات عقدب وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةالجهات المعنية في اهتمام  -3
، الستقصاء العملياتي في غرفة الصفتوظيف استراتيجية ا على لتدريبهمدمة الخ أثناء العلوم

على إعداد أدوات ، وتدريبهم صائية ضمن إطار هذه االستراتيجيةوكيفية التخطيط لألنشطة االستق
  . التقويم الحقيقي

  
لتقويم ساليب اأدعوة القائمين على مركز القياس والتقويم لتدريب المعلمين على طريقة إعداد  -4

، وما يمكن للطالب عمله أو القيام به ، وعقد دورات تبين أهمية هذه األساليب في تقييم ماالحقيقي
ديد النواقص والسلبيات في يحرزه من تقدم ضمن معايير محددة بدال من االقتصار على تح

  .الطالب إلى التقدم والنجاح يدفع ، مماالتعلم
  

  :المقترحات 4.5
  
تساب الطلبة لدراسات حول فاعلية طريقة االستقصاء العملياتي في اكإجراء مزيد من ا -1

  .المفاهيم العلمية
 
 بحيث المختلفة التعليم مراحل جميع في لبةللط ولعمليات العلم العلمية لالتجاهات مقاييس بناء -2

اج تسنى للمعلم الوقوف على مدى فاعلية كل من محتوى المنهي، لوالثبات بالصدق تتمتع
  .ابهم اتجاهات إيجابية نحو العلوم، في تنمية عمليات العلم  وإكستيجيات التدريس المتبعةواسترا
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ينتج منلرعد 

 تتوقع أن يح

كما ف شحنته،

ال انطبق ورقت
يزداد انفراج 

يقل انفراج ور
يتأثر انفراجال 

اتالعبار  من

  ؟

 توصيل المص
ند توصيل الم
(مصباح رقم

يضىء المصب

وصل قرص 

ن بواسطة جس

و الج، ما ه)2

ضيب من البال
من الصخيط  

قضيب من الن
ضيب من الز
             

 
 

نرى -4
  

الر -أ    
الر -ج   
  

ماذا -5

لش مماثلة
  

تن -أ    
-ب    
ي -ج    
ال - د    

  

أي -6

؟المجاور
  

عند - أ  
عن -ب  
الم - ج  
لم ي - د  
  
عند -7

المشحون

2(الشكل 

  

قض -أ    
-ب    

ق -ج    
قض - د    

        

  



  ؟

 في صفة 

  ؟ة

  ؟

ة موجبة، 

 

ائيماس كهرب

لمواد تتشابه

 هي المختلفة

 بعد تمشيطه

الزجاج شحنة

قطعة حرير

 يحصل له تم

ث من هذه ال

ن هذه المواد

ت نحو المشط

  لبة 

سب قضيب ا

  ؟ك

13

بها عندما ك

  
  

  مصابيح

  فقط ) 3

، ثالثألمنيوم

البقية، أي من

  ذهب
   اج

شعر البنت ب

 
  ط

ون بشحنة سال

 الحرير، يكتس

تي تفسر ذلك

ر إلى

ج إلى

1

لشخص ليمسك

حديد -     ب
خشب -     د

 أن يحدث للم

  ؟)2(م

 
  ط

3(مصباح رقم

،زجاج، ذهب

تصنيفها عن 

الذ -ب     
الزجا -د    

ر سبب انجذاب

نت والمشط
 البنت والمشط

 لمشطنت وا
والمشط مشحو

ج بقطعة من

 الصحيحة الت

 من الحرير

 من الزجاج

الية تعطيها لش

             
             

ر ماذا تتوقع

 المصباح رقم

فقط ) 3(رقم
فقط) 1( رقم
والم) 1(رقم

   المصابيح

فضة، ز: الية

ف واحدة في تص

             
             

ت التالية تفسر

 من شعر البن
 كل من شعر
ل من شعر البن
ادل الشحنة و

ب من الزجاج

ا العبارة، مر

ات الموجبة

نات السالبة

من المواد التا

حاس         
لمنيوم       

لشكل المجاور

في حالة تلف

ء المصباح ر
يء المصباح
ح ريء المصبا

ضيء أي من

التايك المواد

ختلفي حين ت

ضة         
       لمنيوم

  

ي من العبارات

شابه شحنة كل
ك ختالف شحنة
ادل شحنة كل
عر البنت متعا

قضيب ند دلك

لشكل المجاور

نتقال الشحنا

انتقال الشحن 

 
 

أي م -8
  

نحا - أ   
ألم -ج   
  
في ال -9

خرى فاأل
  

يضي - أ
يضي - ب
يضي - ج
ضيال  -د
  

لدي -10

معينة في
  

الفض - أ   
ألم -ج   

 

أي -11
  

تشا - أ   
اخ -ب  
تعا - ج  

شع - د   
  

عن -12

كما في ال
     

ان - أ    
  الزجاج

-ب   
  الحرير



  

  

  

  

سر حدوث 

ول فترة ط

ن العبارات 

دة إضاءة 

ت التالية تفس

  ب 
 

ربائية على ط

، أي منوالي

     أكثر 
ؤثر على شد

  ءة المصباح
  

  ؟ة

لعبارات من ا

أو بين السحب
األرضونة و

ي الدارة الكهر

ولة على التو

 إلى مصابيح
 الكهربائية يؤ

فترة إضاء ت
ءة المصباح 

13

  ليد
  جاج

هربائية مغلقة

)2(  
)4(  

، أي كالبرق

حابة الواحدة أ
المشحو سحب

لبطاريات في

 الدارة موصو

ربائية احتجنا
 في الدارة

ازدادتهربائية
تؤثر في إضاء

2

الزجاج إلى ال
 اليد إلى الزج
 يمثل دارة كه

الشكل - ب  
الشكل - د  

واهر طبيعية

في السحسالبة
السالبة بين الس

 
  اعدة

 زيادة عدد ال

أجزاءكانت

 

ي الدراة الكهر
ن البطاريات

ة الكهفي الدار
ت على التوازي

من ت السالبة
 الموجبة من

لتاليةألشكال ا

             
             

اء نشهد ظو

الس الكهربائية
االكهربائية ت

شكل مفاجىء
 الهوائية الصا

 تدرس أثر

، فإذا كهربائي

؟مناسبة لذلك

 البطاريات في
ع مختلفة من

د البطاريات ف
ع  البطاريات

نتقال الشحنات
تقال الشحنات
ي شكل من األ

)    1(شكل 
)   3(لشكل 

الشتاي فصل

قال الشحنات
ال الشحناتنتق

مدد الهواء بش
كثرة التيارات

ادت ليلى أن

لمصباح الكهر

عتبر فرضية م

ما ازداد عدد
استخدام أنواع

   
لما ازداد عدد
ريقة توصيل

 
 

ان -ج   
انت - د   
أي -13

  

  

الش - أ   
الش -ج   
  

في -14

  ؟البرق
  

انتق - أ   
ان -ب   
تم -ج   
ك - د    

  
أرا - 15

إضاءة ال

لية تعالتا
  

كلم - أ   
 -ب   

المصباح
كل -ج   
طر - د   
  



مغلق عبر 

ة متعادلة 

ن بشحنة 

 في مسار م

 كرة معدنية

 البعيد يشحن

  ؟ةر

  ؟لتوازي

ت الكهربائية

  
  ربائي
بة منة سال

والجزء جبة

  ؟هذه

المجاور صورة

  ل بينهما

ح فيها على ال

 

13

ركة الشحنات

التكهرب  -ب
التيار الكهر - 

شحون بشحنة

ن بشحنة موج

شحن هيقة ال

الصحيحة في

 توصيل يصل

صيل المصابيح

  )2(رة رقم
 ) 4(رة رقم

3

يعبر عن حر

  

ب          
د            

لبالستيك مش

 الكرة يشحن

ذا نسمي طري

مالحظة الصح

ال يوجد سلك

توصلتالية تم

دار - ب     
دار -د      

علمي الذي ي

؟ة الكهربائية

            
ية          
قضيب من ال

 القريب من

جاور، ماذ الم

     
  
  
  ب

ي تدل على الم

  يئان
 

  وران
، والنيئ مضي

 الكهربائية ال

             
             

ا المفهوم الع

ت لنقل الطاقة

هرباء الساكنة
لدارة الكهربائي
عند اقتراب ق

 فإن الجزء

كما في الشكل

شحن باللمس
لشحن بالدلك

تأثيرلشحن بال
لشحن بالتقريب

ا العبارة التي

مضي ناصباح
بطارية تالفة

مكسون اصباح
ن غيراصباح

ي من الدارات

)  1(ة رقم 
) 3(رة رقم

 
 

ما -16

الموصالت
  

الكه - أ  
الد -ج   

عن -17

،الشحنة

، كمسالبة
  

الش - أ    
ال -ب   
الش -ج   
ال - د    

  
ما - 18 
  

المص - أ  
الب -ب  
المص - ج 
المص - د  
  

أي -19

    

دراة - أ  
دار - ج  
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، ما المصابيح صيل الدارة الكهربائية على شدة إضاءةأراد سعيد  دراسة أثر طريقة تو -20

  ؟في العبارة السابقة)  المؤثر( ل المتغير المستق
  

                 توصيل الدارة الكهربائيةطريقة  -ب                          شدة اإلضاءة  - أ   
   عدد المصابيح - د                            نوع البطارية - ج  
  

بطارية وأسالك توصيل ركب محمد دارة كهربائية مكونة من جرس كهربائي ومصباح و -21

ابع ، ما المتغير التباح فإن الجرس الكهربائي لن يعمل، وافترض أنه إذا تلف المصعلى التوالي

  ؟في الحالة السابقة) المتأثر(
  

  شدة اإلضاءة  - حالة المصباح                            ب - أ  
                 توصيل الدارة الكهربائيةطريقة  - مل الجرس الكهربائي                  دع - ج  
  

، ها المصباحئالتي يضيالزمنية أرادت ليلى دراسة أثر نوع البطارية على طول المدة  -22

، وأسالك توصيل متماثلة، طاريات وثالثة أنواع من المصابيحفاستخدمت ثالثة أنواع من الب

، ثم قارنت نوع مختلف من البطاريات والمصابيحث دارات كل منها يحتوي على وركبت ثال

ما الخطأ في التجربة ، الثالثدارات الالتي يبقى فيها المصباح مضاء في  الزمنية بين المدة

  السابقة؟
    

  استخدام أنواع مختلفة من البطاريات - أ  
  استخدام أنواع مختلفة من المصابيح  -ب  
  أسالك توصيل متماثلة   استخدام - ج  
  عدم استخدام مفاتيح كهربائية  - د  
  

شحنت مها كشافا كهربائيا بشحنة سالبة ثم المست قرصه بجسم مشحون بشحنة  -23

المناسبة التي حاولت مها ، ما الفرضية أن ورقتا الكشاف قد قل انفراجهماموجبة، فالحظت 

  ؟إثباتها
  

عند مالمسة قرصه بجسم مشحون بشحنة مخالفة انفراج ورقتي الكشاف المشحون  يقل - أ
  لشحنته
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انفراج ورقتي الكشاف المشحون عند مالمسة قرصه بجسم مشحون بشحنة مشابهة  يزداد - ب
  لشحنته

يقل انفراج ورقتي الكشاف المشحون عندما نقرب من قرصه جسم مشحون بشحنة مخالفة  - ج
  لشحنته 

  مالمسة قرصه باإلصبع  يزداد انفراج ورقتي الكشاف المشحون عند -د
  

، فافترض أن البطارية ال يضيءأن مصباح سيارته التي تعمل بالبطارية  محمدالحظ  -24

  ؟تي يمكن من خاللها اختبار فرضيتهالالتجربة الصحيحة ما ، تالفة
  
  استبدال المصباح المستخدم بآخر سليم ومالحظة إذا كان المصباح يضيء أم ال - أ  
  رية والمصباح المستخدمين بآخرين سليمين ومالحظة إذا كان المصباح    استبدال البطا -ب  

  يضيء أم ال       
  استبدال البطارية المستخدمة بأخرى سليمة ومالحظة إذا كان المصباح يضيء أم ال   - ج  

  إزالة البطارية من السيارة ومالحظة إذا كان المصباح يضيء أم ال - د   
  

ن ، فافترضت أن السبب وراء ذلك هو أستيكمفك مصنوعة من البالالحظت هناء أن يد ال -25

  ؟التجربة الصحيحة الختبار فرضيتها، ما البالستيك مادة عازلة للكهرباء
  

فيما قرص كشاف مشحون بشحنة سالبة ومالحظة  المصنوعة من البالستيك مالمسة يد المفك - أ
  الكشاف أم ال انطبقت ورقتا إذا
  فيما إذا انطبقت  ومالحظة  سالبةقرص كشاف مشحون بشحنة  المعدنيجزء المفك مالمسة  - ب

  الكشاف أم الورقتا     
 فيما إذاقرص كشاف غير مشحون ومالحظة  المصنوعة من البالستيكمالمسة يد المفك  - ج

  الكشاف أم ال اانفرجت ورقت
 ات ورقتانفرج فيما إذاومالحظة  مشحونغير قرص كشاف  مالمسة جزء المفك المعدني -د

  الكشاف أم ال
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  ورقة اإلجابة
  

  
  

  : .......................................................................الطالبة / اسم الطالب 

  : ....................................................................................المدرسة 

  : .....................................الشعبة ..................... : .................الصف 
  

  أنثى              ذآر      :         الجنس 
  
  

  

  رقم السؤال
 

  أ
 

  ب
  

  ج
  

  د
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
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  ورقة اإلجابة النموذجية لمقياس عمليات العلم : )2(ملحق 

  
  مفتاح اإلجابة

  
  د  ج  ب  أ  عمليات العلم رقم السؤال 

  ×        المالحظة  1

    ×       التنبؤ  2

      ×    االستدالل  3

  ×        االستدالل   4

      ×    التنبؤ  5

    ×      المالحظة  6

    ×      االستدالل  7

  ×        التصنيف  8

      ×    التنبؤ  9

  ×        التصنيف  10

      ×    التفسير  11

      ×    التفسير  12

    ×      التواصل   13

        ×  التفسير  14

    ×      فرض الفروض   15

  ×       التعريف اإلجرائي   16

    ×     التعريف اإلجرائي   17

  ×        المالحظة  18

    ×      تواصل  19

      ×    تحديد المتغيرات  20

    ×      تحديد المتغيرات   21

      ×    ضبط المتغيرات   22

        ×  فرض الفروض   23

    ×      التجريب   24

        ×  التجريب  25
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  النسخة النهائية / استبانة اتجاهات الطلبة نحو العلوم : )3(ملحق

  نحو العلوماستبانة االتجاهات 
   

  

 : .......................................................................لطالبة ا/ اسم الطالب 

  : ...................................................................................المدرسة 

  ...........: ..........................الشعبة : ...................................... الصف 
  

  أنثى            ذآر     :         الجنس 
  
  

  

  :الطالبة/ عزيزي الطالب 
ك لقد وضعت هذه االستبانة من أجل إتمام دراسة علمية ولن تؤثر نتيجتك فيها على عالمات

نة ، لذا نرجو منك قبل البدء باإلجابة على فقرات هذه االستباالمدرسية في أي حال من األحوال
  .ة التعليمات التالية جيداقراء

  :تعليمات االستبانة

  .ل فقرة منها ثالثة إجابات محتملة، لكفقرة) 28(تتكون االستبانة من  - 
  .من فقرات االستبانةليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة لكل فقرة  - 
  .ل أن تختار اإلجابة المناسبة لهاإقرأ كل فقرة جيدا قب - 
  .إلجابة عن كل فقرة من فقرات االستبانةتوخ الدقة واألمانة في ا - 
  .كن من تغيير إجابتك متى أردت ذلكاستخدم القلم الرصاص في اإلجابة لتتم - 
  .من محو اإلجابة السابقةإذا أردت تغيير إجابة فقرة من الفقرات فتأكد  - 
  .ال تترك أي فقرة منها بدون إجابةأجب عن جميع فقرات االستبانة و - 
ن إحدى الخيارات في المربع المقابل لكل فقرة تحت ما تراه مناسبا م)  ×( ضع إشارة  - 

  .، كما هو مبين في المثال التوضيحي أدناهموافق، غير متأكد، غير موافق: الثالثة التالية
  :مثال توضيحي لطريقة اإلجابة

  

 غير موافق  غير متأكد  موافق نص الفقرة
    ×   أجد صعوبة في تعلم العلوم

  سن تعاونكم شاكرة لكم ح

  :الباحثة

  سليمان حسيني" داودعزمي"عبير 
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  نحو العلوم االتجاهات  استبانةفقرات 

  

رقم 
 الفقرة

 

غير  موافق  نص الفقرة
 متأكد

غير 
 موافق

       أرغب بدراسة مادة العلوم  1
       تساعدني التجارب العملية في فهم دروس العلوم  2
ية الالزمة إلجراء ال أرغب في التعامل مع المواد الكيميائ  3

  التجارب العملية 
      

      أشعر بالسعادة أثناء دراسة التطبيقات العملية في مواضيع العلوم   4
       أشعر بالحاجة لمساعدة في فهم دروس العلوم  5
       أستمتع بالتعامل مع المعادالت الكيميائية المقررة في مادة العلوم   6
       العلومأستمتع بحل المشكالت المتضمنة في  7
       أرغب بأداء االختبارات المقررة في مادة العلوم  8
       مواضيع العلوم مفيدة للجنس البشري بشكل كبير  9
        ليس من الضروري دراسة العلوم حتى أكون طبيبا ناجحا   10
أفضل أن يدلني شخص آخر إلى حل مشكلة ما في العلوم على   11

  أن أحلها بنفسي 
      

        قدم بعض دول العالم على االهتمام بمادة العلوميقوم ت  12
يوجد تطبيقات واسعة لمواضيع مادة العلوم في الحياة العملية   13

  اليومية 
      

تسهم التطبيقات الصناعية والتكنولوجية في تقدم االقتصاد   14
  الوطني

      

يتطلب التفوق في مادة العلوم االنضباط واالنتباه والتفكير في   15
  اهر الطبيعية الظو

      

سوف تشهد السنوات القادمة مزيدا من التطبيقات الواسعة للعلوم   16
  في الحياة العملية 

      

دراسة مواضيع العلوم تمكن الفرد من التعامل الصحيح مع   17
  األجهزة الكهربائية 

      

        إجراء األنشطة العملية في مادة العلوم يسهم في تنمية التفكير   18



 
 

140 
 

رقم 
 قرةالف

 

غير  موافق  نص الفقرة
 متأكد

غير 
 موافق

أشعر بالسعادة أثناء إجرائي للتجارب العملية المقررة في مادة   19
  العلوم 

      

أشعر بالملل أثناء استخدام األجهزة واألدوات أثناء إجراء   20
  التجارب العملية 

      

استمتع في إصالح األجهزة الالزمة إلجراء النشاطات العملية   21
  العلوم  في

      

أبادر إلى تصميم المشاريع والمشاركة في المعارض العلمية   22
  التي تنظمها المدرسة 

      

أشعر بالملل عندما يطلب مني تنفيذ بعض الرسومات في مادة   23
  العلوم 

      

أشعر بالرغبة في تصميم التجارب العملية التي تؤدي الختبار   24
  لوم الفرضيات وحل المشكالت في مادة الع

      

أشعر بالرغبة في العمل مع زمالئي أثناء إجراء التجارب   25
  العملية في العلوم 

      

       أرغب بالمشاركة في النوادي والرحالت العلمية  26
أشعر بالرغبة في البحث عن المراجع المناسبة لمواضيع مادة   27

  العلوم 
      

        ة العلوم أستمتع في عمل الوسائل التعليمية الالزمة لماد   28
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  النسخة األولية/ مقياس االتجاهات العلمية ): 4(ملحق

   

   مقياس االتجاهات العلمية
  

 : .......................................................................الطالبة / اسم الطالب 

  ..................................: .................................................المدرسة 

  : .....................................الشعبة : ...................................... الصف 
  
  

  

  :الطالبة/ عزيزي الطالب 
ك المدرسية لقد وضع هذا المقياس من أجل إتمام دراسة علمية ولن تؤثر نتيجتك فيه على عالمات

اس قراءة ، لذا نرجو منك قبل البدء باإلجابة على فقرات هذا المقيألحوالفي أي حال من ا
  .التعليمات التالية جيدا
  :تعليمات المقياس

  .ل فقرة منها ثالثة إجابات محتملة، لكفقرة) 32(يتكون المقياس من  - 
  .اطئة لكل فقرة من فقرات االختبارليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خ - 
  .ر اإلجابة المناسبة لهاقبل أن تختا إقرأ كل فقرة جيدا - 
  .ابة عن كل فقرة من فقرات المقياستوخ الدقة واألمانة في اإلج - 
  .كن من تغيير إجابتك متى أردت ذلكاستخدم القلم الرصاص في اإلجابة لتتم - 
  .ات فتأكد من محو اإلجابة السابقةإذا أردت تغيير إجابة فقرة من الفقر - 
  .ال تترك أي فقرة منها بدون إجابةالمقياس وأجب عن جميع فقرات  - 
ن إحدى الخيارات في المربع المقابل لكل فقرة تحت ما تراه مناسبا م)  ×( ضع إشارة  - 

  .و مبين في المثال التوضيحي أدناه، كما هموافق، غير متأكد، غير موافق: الثالثة التالية
  :مثال توضيحي لطريقة اإلجابة

  

 غير موافق  تأكدغير م  موافق نص الفقرة
    ×   أجد صعوبة في تعلم العلوم

  
  شاكرأ لكم حسن تعاونكم 

  

  الباحث                                                                    
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  فقرات مقياس االتجاهات العلمية

  
  فهم العلوم:الجزء األول

رقم 
 الفقرة

 

غير  موافق  نص الفقرة
 متأكد

غير 
 موافق

        غب بدراسة مادة العلوم حتى لو كانت متطلبا اختيارياأر  1
أشعر بالملل أثناء قيامي بأداء الواجبات المنزلية المطلوبة في   2

  مادة العلوم 
      

        لن تساعدني التجارب العملية في فهم دروس العلوم   3
جميع الصناعات الناتجة عن تقدم العلوم ضارة بالبيئة التي   4

  أعيش فيها 
      

ال أرغب في التعامل مع المواد الكيميائية الالزمة إلجراء   5
  التجارب العملية ألنها ضارة بالصحة وخطرة 

      

       أشعر بالسعادة أثناء دراسة التطبيقات العملية  6
        أشعر بالحاجة لمساعدة في فهم دروس العلوم والنجاح بها   7
       المقررة في مادة العلوم أستمتع بالتعامل مع المعادالت الكيميائية  8
أستمتع بحل المشكالت المتضمنة في العلوم ألنها تسهم في تنمية   9

  مهارات التفكير لدي 
      

أشعر بالملل أثناء تصنيف األمثلة والمواد واألشياء في دروس   10
  العلوم 

      

        ال أرغب بأداء االختبارات المقررة في مادة العلوم  11
  أهمية العلوم:الجزء الثاني

        لقد أفادت مواضيع العلوم الجنس البشري بشكل كبير   12
        ليس من الضروري دراسة العلوم حتى أكون مهندسا ناجحا   13
أفضل أن يدلني شخص آخر إلى حل مشكلة ما في العلوم على   14

  ان أحلها بنفسي 
      

        يقوم تقدم بعض دول العالم على االهتمام بمادة العلوم  15
يوجد تطبيقات واسعة لمواضيع مادة العلوم في الحياة العملية   16

  اليومية 
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رقم 
 الفقرة

  

غير  موافق  نص الفقرة
 متأكد

غير 
 موافق

تسهم التطبيقات الصناعية والتكنولوجية في تقدم االقتصاد   17
  الوطني 

      

 يتطلب التفوق في مادة العلوم االنضباط واالنتباه والتفكير في  18
  الظواهر الطبيعية 

      

سوف تشهد السنوات القادمة مزيدا من التطبيقات الواسعة للعلوم   19
  في الحياة العملية 

      

دراسة مادة العلوم تجنب الفرد خطورة التعامل مع المواد   20
  الكيمياءية 

      

دراسة مواضيع العلوم تمكن الفرد من التعامل مع األجهزة   21
  الكهربائية 

      

راسة مواضيع العلوم وإجراء األنشطة العملية فيها يسهم في د  22
  تنمية التفكير 

      

  المهارات العلمية:الجزء الثالث

أشعر بالسعادة أثناء إجرائي للتجارب العملية المقررة في مادة   23
  العلوم 

      

أشعر بالملل أثناء استخدام األجهزة والمواد واألدوات أثناء   24
  عمليةإجراء التجارب ال

      

استمتع في إصالح األجهزة الالزمة إلجراء النشاطات العلمية   25
  في العلوم 

      

أبادر إلى تصميم المشاريع والمشاركة في المعارض العلمية   26
  التي تنظمها المدرسة 

      

أشعر بالملل عندما يطلب مني تنفيذ بعض الرسومات في مادة   27
  العلوم 

      

ميم التجارب العلمية التي تؤدي الختبار أشعر بالرغبة في تص  28
  الفرضيات وحل المشكالت في مادة العلوم 

      

أشعر بعدم الرغبة في العمل مع زمالئي اثناء إجراء التجارب   29
  العلمية في العلوم 

      



 
 

144 
 

        أرغب بالمشاركة في الجمعيات والنوادي والرحالت العلمية   30
جع المناسبة لمواضيع مادة أشعر بالرغبة في البحث عن المرا  31

  العلوم 
      

        أستمتع في عمل الوسائل التعليمية الالزمة لمادة العلوم    32
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  دليل المعلم: ) 5 (ملحق 

  

  
  العلوم العامة

  

  

  
  وفق استراتيجية االستقصاء العملياتي" الكهرباء في حياتنا"تدريس وحدة 

  

  

  اسيالسادس األس: الصف 

  الفصل الدراسي الثاني

  م 2011/2012

  

  

  :إعداد الباحثة 

  سليمان حسيني" داودعزمي"عبير 

  

  :إشراف الدكتور

 محسن محمود عدس
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  تقديم 

  
  : عزيزتي المعلمة/ عزيزي المعلم 

  
وفقا لطريقة وذلك لمساعدتك في تدريسها " الكهرباء في حياتنا"أعد هذا الدليل في وحدة 

، والتي تؤكد على استمرارية التعلم النشط والذاتي للمتعلم من خالل تهيئة اتياالستقصاء العملي
مساعدة الطالب على تشكيل  غرضب، حب االستطالع والبحث والتجريبمواقف تثير فيه 

وتكوين العقلية العلمية من ، علمية في البحث والتفكير العلمي شخصيته العلمية واستخدام منهجية
  .اتجاهات إيجابية لديه نحو العلومعلم وتشكيل يات اللعم تنميةخالل 

  .تعين به في أدائكآمل أن يكون هذا الدليل مرشدا وموردا تس
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  :الخطة الزمنية لموضوعات وحدة الكهرباء في حياتنا

  

ض وتقدم بع، حركة والتمييز بينهماساكنة والمتتتناول هذه الوحدة موضوع الكهرباء بنوعيها ال
، )س، والحث، واللمالدلك(األجسام ) شحن(المفاهيم األساسية ذات العالقة، وطرق تكهرب 

سالبة باستخدام الكشاف الكهربائي، وقوى التنافر وطريقة الكشف عن الشحنات الموجبة وال
وصلة، وبعض التطبيقات جسام للتوصيل، وتصنيفها إلى عازلة، وم، وقابلية األوالتجاذب بينها

، لدارة الكهربائيةوا، رباء المتحركة كالتيار الكهربائيكذلك تقدم مفاهيم خاصة بالكه. العملية
مة الس، وطرق الفي الدارة على التوازي والتوالي، والتمييز بينهما طرق توصيل المصابيح

  .العامة في الكهرباء المنزلية
  

وقد تم ، حصة) 21( لها، خصص تسعة دروس وتقع الوحدة في فصلين دراسيين، وتحوي
  :توزيعها على النحو التالي

  
  الخطة الزمنية لموضوعات وحدة الكهرباء في حياتنا

  

عدد   الموضوع الدرس الفصلالوحدة

  الحصص

  
  
  
  
  

  الثامنة

  2 التكهرب بالدلك األول األول
  2  نوعا الشحنة الكهربائية الثاني
هربائي وطرق تركيب الكشاف الك الثالث

  شحنه
2  

  2  استعماالت الكشاف الكهربائي  الرابع
  2  المواد الموصلة والمواد العازلةالخامس
  2 البرق والرعد السادس

  4 الدارة الكهربائية لسابعا الثاني
طرق التوصيل في الدارة  الثامن

  الكهربائية
3  

  2 السالمة العامة  التاسع
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  حدةتحليل محتوى الو

   
إلى ، باإلضافة الوحدة العامة واألهداف السلوكيةعلى أهداف  تحليل محتوى الوحدة يشتمل

  ).والتعميمات والنظريات ،ين، والمبادئ والقوانالحقائق، والمفاهيم(عناصر محتوى الوحدة 

  

  :األهداف العامة للوحدة 

  
والتكهرب باللمس، التكهرب، والتكهرب بالدلك، : أن يوضح الطالب المقصود بكل من -1

  .لكهربائية، والدراة اوالتكهرب بالحث، والبرق، والكهرباء المتحركة، والتيار الكهربائي
  .أن يذكر أنواع الشحنة الكهربائية -2
  .أن يصف تركيب الكشاف الكهربائي -3
  .لة للكهرباء والمواد العازلة لهاأن يميز عمليا بين المواد الموص -4
  .البرقأن يبين كيف يحدث  -5
  .أن يوضح مبدأ عمل مانعة الصواعق -6
  .أن يميز بين الكهرباء الساكنة والمتحركة -7
  .أن يركب دارة كهربائية -8
  .لى التوالي والتوصيل على التوازيأن يقارن بين التوصيل ع -9

  .ة الجهاز الكهربائي عند استخدامهأن يحافظ على سالمته وسالم - 10
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  األهداف المعرفية/  الكهرباء في حياتناوحدة  تحليل محتوى

  

تركي تحليل تطبيق فهم تذكر األهداف الفصل
  ب

تقو
  يم

 األول 
  

  

يتوصل الطالب إلـى مفهـومينأ -
  .بالدلك ، والتكهرب التكهرب

 ∗         

ربائيـةأن يتعرف الشـحنات الكه -
  .بنوعيها السالبة والموجبة

∗           

شـابهةمتأن يستنتج أن الشحنات ال -
  .تتنافر ، والمختلفة تتجاذب

 ∗         

أن يفسر سـبب تولـد الشـحنات -
  .ائية على األجسام بعد دلكهالكهرب

 ∗         

تعرف على تركيـب الكشـافأن ي -
  .الكهربائي

∗           

اعندأن يصمم كشافا كهربائيا بسيط -
  .إعطائه المواد الالزمة لذلك

       ∗    

ربــائيأن يســتخدم الكشــاف الكه -
  .للكشف عن األجسام المشحونة

   ∗        

أن يستنتج نـوع شـحنة الجسـم -
  .لكشاف الكهربائيمستخدما ا

 ∗         

         ∗  سلمالأن يستنتج المقصود بالشحن ب -
أن يستنتج المقصود بالشحن بالتأثير -
  ).الحث(

 ∗         

أن يقارن بـين الشـحن بـاللمس -
حيث بقاء من  )الحث(والشحن بالتأثير

فقـدان  ، حنة بعـد زوال الشـاحن  الش
  .الجسم الشاحن جزء من شحنته

     ∗      

ــاأن يميــز - ــين األجســامعملي          ∗ ب
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ة للكهرباء واألجسام العازلـةالموصل
  اله

تركي تحليل تطبيق فهم تذكر األهداف الفصل
  ب

تقو
  يم

  

  

  األول

أن يصنف مجموعة من المواد إلى -
  .مواد موصلة ومواد عازلة للكهرباء

 ∗         

ر طبيعيـةأن يفسر حدوث ظـواه -
  .كالرعد والبرق والصاعقة

 ∗         

ــة - ــدأ عمــل مانع أن يوضــح مب
  .الصواعق

 ∗         

  

  

  

  

  

  

  

الثاني 

لخاصة المقصـودبلغته ايوضح أن -
الدارة الكهربائية، و  : بالمفاهيم التالية

 .الكهرباء المتحركة، والتيار الكهربائي

 ∗         

لكهربـاء السـاكنةبـين اأن يميز -
  .والمتحركة

     ∗      

أن يركب دراة كهربائيـة بسـيطة -
  .بشكل سليم

       ∗    

م أخطـاء توصـيل الـدارةأن يقو -
  .الكهربائية

         ∗ 

        ∗    .أن يرسم دارة كهربائية بالرموز -
أن يميز بـين الـدارة الكهربائيـة -

  .لقة والدارة الكهربائية المفتوحةالمغ
 ∗         

يتوصل إلى مفهـوم التوصـيلأن -
  .لى التوالي والتوصيل على التوازيع

 ∗         

أن يقارن بين التوصيل على التوالي -
والتوصيل على التوازي مـن حيـث   

التيارالكهربائي، وشدة اإلضاءة،  تقسيم
وتوصيل الـدارات الكهربائيـة فـي    

  .المنازل

     ∗      
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مةأن يناقش إجراءات السالمة العا -
  .م التيار الكهربائيعند استخدا

  
  

         ∗ 

تركي تحليل تطبيق فهم تذكر األهداف الفصل
  ب

تقو
  يم

فسر أسباب حـدوث التمـاسأن ي -الثاني 
  .الكهربائي

 ∗         

م مشروع تمديـد كهربـاءأن يصم -
  .منزلي بسيط

       ∗    
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  ةعناصر محتوى الوحد/  الكهرباء في حياتناتحليل محتوى وحدة 
  

المبادئ   المفاهيم الحقائق الفصل  لوحدةا
  والتعميمات

القوانين 
  والنظريات

  الثامنة

  

  

الكهرباء 

في 

  حياتنا

  األول

  

  

الكهرباء 

  الساكنة

ــادة - ــا  الم ــة ذراته متعادل
شحنات السالبة عدد ال(كهربائيا

ــحنات   ــدد الش ــاوي ع يس
   )الموجبة

تكتسب األجسـام شـحنة    -
  .كهربائية بالدلك

(+) وعان موجبةالشحنات ن -
  ).-(وسالبة

ر فالشحنات المتشابهة تتنـا  -
  .تلفة تتجاذبوالشحنات المخ

شحنة الجسم تعتمـد علـى    -
نوع مادة كـل مـن الـدالك    

  .والمدلوك
عدد الشحنات التي تفقـدها   -

إحدى المادتين يساوي عـدد  
الشحنات السالبة التي تكتسبها 

  .المادة األخرى
تشحن األجسـام كهربائيـا    -

طـرق وهـي الـدلك     بثالث
  .واللمس والحث

يفقد الجسم الشاحن عـددا   -
مع جسـم   من شحناته باللمس

  .غير مشحون
ــم   - ــى الجس ــون عل تتك

شحنة مخالفة  حثالمشحون بال
  .لشحنة الجسم الشاحن

قــرص الكشــاف وســاقه  -
وورقتيه مصنوعة من مـواد  

  .فلزية
يستخدم الكشاف الكهربائي  -

التكهــــرب، 
ــرب  التكهــ

  ،بالدلك
  ،موجبةة شحن
  ،سالبة ةشحن

ــاء  الكهربــ
  ،الساكنة

الكشـــــاف 
ــائي،  الكهربـ
، الشحن باللمس

الشحن بالتأثير  
  ، )الحث(

مواد موصـلة،  
مواد عازلـة،  
البرق، الرعد، 
مولد فـان دي  
غراف، مانعة 
ــواعق،  الصـ

  ،الصاعقة
   

عند دلك األجسام  
ــرى  ــام أخ بأجس
ــحنات   ــد ش تتول

ئية على كل كهربا
ــدالك  ــن الـ مـ

  .والمدلوك
الشــــحنات  -

المختلفة تتجـاذب 
ــحنات  والشـــ

  .المتشابهة تتنافر
شــحنة الــدالك  -

ــحنة   ــالف ش تخ
  .المدلوك

ــيف - ــم ق د الجس
الشاحن عددا من 
 هشحناته عند شحن

آخــر  اجســم
  .باللمس

شحنة الجسـم   -
ن باللمس المشحو

تشبه شحنة الجسم 
  .الشاحن

شــحنة الجســم  -
حـث  المشحون بال

تختلف عن شـحنة  
  .الجسم الشاحن

تنفرج ورقتـي   -
ــد   ــاف عن الكش

  .شحنه
  

ــدد  - عــ
ــحنات  الشـ
السالبة التـي  
تفقدها  إحدى 
المــــادتين 
يساوي عـدد  
ــحنات  الشـ
السالبة التـي  
تكتسبها المادة 
األخرى فـي  
الـــــدالك 

  .والمدلوك
ــ - ة كميــ

ــحنات  الشـ
المتولــــدة 
 بالدلك تكون

متساوية فـي  
المادتين فـي  
ــدد  العـــ

ة فـي  مختلفو
  .النوع
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لمعرفة كون الجسم مشحونا أم
  .ال

المبادئ   المفاهيم الحقائق الفصل  لوحدةا
  والتعميمات

القوانين 
  والنظريات

يستخدم الكشاف الكهربائي-    
لى نوع الشحنة التي للتعرف ع

  .يحملها الجسم
قتي الكشـاف إذا  تنفرج ور -

  .كان الجسم مشحونا
ــتيك  - الزجـــاج والبالسـ

  .مواد عازلةوالخشب 
بة قطرات الماء في السـحا  -

  .متعادلة كهربائيا
عند حدوث تيارات هوائية  -

صاعدة تتحول قطرات المـاء  
المتعادلة كهربائيا في الغيـوم  
إلى  قطـرات مـاء تحمـل 

علـى  شحنات موجبـة فـي أ  
الغيمة وقطرات مـاء تحمـل   

  .سالبة في أسفل الغيمة شحنة
يحدث البرق نتيجة انتقـال   -

السـالبة  الشحنات الكهربائية 
ـ  حابة أو بـين  بين أجزاء الس

  .سحابتين
 نتيجــةتحــدث الصــاعقة  -

انتقال الشـحنات الكهربائيـة   
  ألرضإلى امن الغيمة السالبة 

تحمي مانعـة الصـواعق    -
  .المنازل من خطر الصواعق

تفرغ مانعـة الصـواعق    -
  .شحنات الصاعقة في األرض

  

ــد  -  مالمســة عن
جسم سالب الشحنة 

ــرص  ــاف ق كش
لب الشحنة يزداد سا

  .قتينانفراج الور
لتخليص كشاف  -

من شحنته نلمـس  
  .قرصه باألصبع

ــد مالمســة  - عن
ــحون  ــم مش جس
ــابهة  ــحنة مش بش
 لشــحنة الكشــاف

قــرص الكشــاف 
يـزداد   المشحون 

انفراج الـورقتين  
ــته  ــد مالمس وعن

يقل  بشحنة مخالفة
ــراج ــي  انف ورقت
  .اتنطبقأو  الكشاف

ميع الفلـزات  ج -
ــلة   ــواد موص م

  .للكهرباء
المواد العازلـة   -
ــا  تن ــل عبره تق

بائية الشحنات الكهر
  .بصعوبة

المواد الموصلة  -
ــل  ــا تنتق عبره

الشحنات الكهربائية 
  .بسهولة

تتجمع الشحنات  -
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علــى الكهربائيــة 
  .السطوح المدببة

المبادئ   المفاهيم الحقائق الفصل  لوحدةا
  والتعميمات

القوانين 
  والنظريات

 الثامنة 

  

الكهرباء 

في 

  حياتنا

 الثاني

  

ء الكهربا

المتحركة 

ال نستطيع رؤية الشـحنات-
الكهربائية فـي الموصـالت   

ر عندما ولكن نالحظ أثر التيا
  .تعمل األجهزة الكهربائية

لكهربائي فـي  ينتقل التيار ا -
  .دارة كهربائية مغلقة

الكهربائية  تتحرك الشحنات -
السالبة من القطـب السـالب   

القطب الموجب  ىللبطارية إل
  .سالكللبطارية عبر األ

ـ  - ي يفـتح  ائالمفتاح الكهرب
  .ويغلق الدارة الكهربائية

ــار     - ــادر التي ــن مص م
ــ ــداتائالكهربـ ، ي المولـ

ــات ــا  ،والبطاريـ والخاليـ
  .الشمسية

يعمل الجهاز الكهربائي فقط  -
عندما يكون جزءا مـن دارة  

  .كهربائية مغلقة 
هناك طـريقتين لتوصـيل    -

ربائية المصابيح واألجهزة الكه
 :الكهربائيـة همـا  في الدارة 

ــوالي،  ــى الت ــيل عل التوص
  . والتوصيل على التوازي

في التوصيل على التوازي  -
المصـابيح ال  حـد  أ إذا تعطل

  .تتأثر باقي المصابيح
في التوصيل  على التوالي  -

المصـابيح ال   إذا تعطل احـد 
  .تضيء باقي المصابيح

ـ  - وارع تتصل مصابيح الش

دارة الـــــ
ــة، الكهر بائيـ

التيــــــار 
ــائي،  الكهربـ
التوصيل على 
التــــوالي، 
التوصيل على 
ــوازي  ،التــ

ــاس  التمـــ
ــائي،  الكهربـ
قابس كهربائي، 
مقـــــبس 

، مفتاح كهربائي
  .كهربائي

ــار  - ــاه التي اتج
الكهربائي عكـس  
حركة الشـحنات  
السالبة  من القطب 
ــر   ــب عب الموج
ــ ــالك  إل  ىاألس
  .القطب السالب

ــد توصــيل  - عن
ــى  المصــابيح عل

التــوالي تضــعف 
  .اإلضاءة 

ــد توصــيل  - عن
ــى  المصــابيح عل
التوازي ال تتـأثر  

  .اإلضاءة 
تالمس األسالك  -

العارية  يةائالكهرب
ــدوث  ــرط لح ش

  .يائالتماس الكهرب
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مع بعضـها الـبعض علـى
  .التوازي

  
  

المبادئ   المفاهيم الحقائق الفصل  لوحدةا
  والتعميمات

القوانين 
  والنظريات

تالمس األسالك  الكهربائية-    
 .تماسا كهربائياث يحدالعارية 

تشغيل عـدد كبيـر مـن     -
يحدث  األجهزة في آن واحد 

ارتفاعا في حـرارة أسـالك   
التوصــيل ممــا قــد يــؤدي 

وتكون النصهار المادة العازلة 
ية تؤدي لحدوث ائشرارة كهرب

  .حرائق
تغطية األسالك الكهربائيـة  -

من أخطـار   يقينابمادة عازلة 
  .الكهرباء
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  :ية االستقصاء العملياتيت عملية التدريس وفق استراتيجخطوا

  

تشتمل عملية التدريس باستخدام استراتيجية االستقصاء العملياتي على ثالث مراحل  رئيسية 
  :وهي

  .مرحلة التخطيط للنشاط االستقصائي العملياتي  -1
  .دريس بطريقة االستقصاء العملياتيمرحلة تنفيذ الت -2
  .الحقيقي المستمر ألداء الطلبة يممرحلة التقوي -3
  

  :طيط للنشاط االستقصائي العملياتيالتخ: المرحلة األولى

  

  :طيط للنشاط االستقصائي العملياتيخطوات التخ

  

يحدد المعلم األهداف اإلجرائية التي يتوقع من الطالب اكتسابها : تحديد األهداف اإلجرائية -1
  .من خالل ممارسته للنشاط 

  
يقوم المعلم بتحديد المشكلة للطلبة بشكل واضح ومحدد على صورة تساؤل : شكلةتحديد الم -2

ويجب أن تكون المشكلة . دئ العلمية التي يرغب في تعليمهاآخذا بعين االعتبار المفاهيم أو المبا
، يقة الصلة بموضوع النشاط وأهدافه، وواقعية وذات معنى، ويمكن فهمها من قبل الطالبوث

  .ي في مستوى الطالب وتتحدى قدراتهى متوسط من الصعوبة أوتكون ذات مستو
  
يحدد المعلم األنشطة وفقا لمستوى النمو المعرفي والعقلي ينبغي أن : تحديد مستوى الصف -3

  .للطلبة، وعلى نحو يتفق مع خبراتهم المختلفة ومعرفتهم السابقة
  
ئ ذات العالقة بالمشكلة اهيم والمبادبالمفوذلك بعمل قائمة : تحديد المفاهيم والمبادئ العلمية -4

  .المطروحة
  
يحدد المعلم األدوات والمواد الالزمة للنشاط ويتأكد من توفرها   : تحديد األدوات والمواد -5

  .ومناسبتها للنشاط العلمي المقترح
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والتي تحفزهم يكتب المعلم األسئلة التي تهيء الطلبة للنشاط االستقصائي : تحديد المناقشة -6
  .تقصي المعرفة العلمية وتدفعهم لتحقيق األهداف والنواتج التعليميةل

، ويجب أن يراعي المعلم ت المرتبطة بالمشكلةيحدد المعلم النشاطا: تحديد النشاطات العلمية -7
  :في تصميمه لألنشطة ما يأتي

  .بحيث يتطلب حلها عمليات تفكيرية كتابة نشاطات علمية  - 
هاية يستثير تفكيرهم ويكون ذا إجابات متعددة بحيث تهيء الفرص أمام كتابة سؤال مفتوح الن  - 

  ) .المبحوثة( الطلبة لوضع التصميم التجريبي المناسب للمشكلة
  .ناسبة لإلجابة على السؤال العلميحث الطلبة  على فرض الفروض الم  - 
  .يحدثومالحظة ماذا  اء التجارب الختبار صحة الفرضياتتوجيه الطلبة  إلى إجر  - 
  .حث الطلبة على تدوين ما يالحظونه - 
  .نتاجات حول البيانات التي جمعوهامساعدتهم في عمل تفسيرات واست - 
  
ويجب أن تكون مناسبة لمستوى النمو العقلي للطلبة، والتي : تحديد عمليات العلم المستهدفة -8

  :تتضمن
دام ، واستخواستخدام األرقام المالحظة العلمية، والقياس، والتصنيف، واالستدالل، والتنبؤ،
اإلجرائي، وضبط  ، والتعريفالعالقات المكانية والزمانية، والتواصل، وتفسير البيانات

  . المتغيرات،  وفرض الفروض، والتجريب
  
ممارسة الطالب النشاط يحدد المعلم الوقت الالزم ل :حديد الوقت الالزم إلجراء النشاطت -9

كن أن ، ويمللطالب لممارسة النشاط دون تعجل الوقت متسعا، وبحيث يعطي هذا االستقصائي
عدة أجزاء يعالج كال منها في ، وإذا تعذر فإنه يجزأ النشاط إلى يختار المعلم حصصا متتابعة

، خصص حصة لطرح المشكلة على الطالب، ويتيح لهم فرصة فرض الفروض، فمثال يحصة
  . رالختبار الفروض وإتمام التقاري ويخصص حصة ثانية

  
شمل المالحظة، يقوم المعلم بإعداد أساليب التقويم والتي ت :إعداد أساليب التقويم وأدواته - 10

  .  ، ومقاييس التقديرواألسئلة الشفوية، وتقارير األنشطة
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  :قة االستقصاء العملياتي المقترحةتنفيذ التدريس بطري: المرحلة الثانية

  

  :ء العملياتي المقترحةقة االستقصاأسلوب تنفيذ التدريس بطري

  

مراجعة األفكار والمعارف : التمهيد أو التهيئة للدرس عن طريق العصف الذهني -1
والخبرات السابقة المتصلة بموضوع الدرس الجديد واستدعاء تلك األفكار والمعارف والخبرات 

ل من خال، ويكون ذلك ة أذهانهم لمحتويات الدرس الجديدإلى مراكز انتباه المتعلمين وتهيئ
  .األسئلة الصفية في بداية الحصة

  
على نحو يسثير أمام الطلبة أو طرح سؤال علمي، ) مشكلة( عرض موقف: تحديد المشكلة -2

  . أفكارهم  ويدفعهم إلى البحث والتقصي وصوال إلى الحل
  
جابة على السؤال يحث المعلم الطلبة على صياغة الفرضيات المناسبة لإل: صياغة الفرضيات -3

  .العلمي المطروح، وتدوينها
  
ويوجه المعلم كل مجموعة إلى تصميم ، إلى مجموعات يقسم المعلم الطلبة: تصميم التجارب -4

  : لفرضيات عن طريق الخطوات التاليةالتجارب المناسبة الختبار صحة ا
  :تحديد المتغير المستقل -أ 

العامل الذي يمكن (واحد لدراسته تيار متغير مستقل يطلب المعلم إلى كل مجموعة من الطلبة اخ
  .)تغييره

  ما العامل المؤثر؟ العامل الذي سنستقصيه؟؟ ما ماذا سنغير
  :  تحديد المتغير التابع -ب

عامل الذي يمكن ال(اختيار متغير تابع واحد لقياسه يطلب المعلم إلى كل مجموعة من الطلبة 
  ).ليهدراسة أثر المتغير المستقل ع ، بهدفقياسه أو مالحظته

  ؟ ما العامل المتأثر؟ما الذي يمكن قياسه أو مالحظته
  : تحديد المتغيرات المضبوطة - ج

، لضمان عدالة األخرى ثابتة) العوامل(بة ضرورة إبقاء جميع المتغيرات يوضح المعلم للطل
اتج فقط عن متغير ، فعندما يتأكد الطالب أن التغير في المتغير التابع ن)Fair test(التجربة 

لة فإن الطالب قد حقق عدا) محايدة(ؤها ثابتة ، وأن بقية العوامل قد تم إبقاستقل واحد فقطم
  .)Fair testing(تصميم التجربة التي قام بها 
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كد ، ويجب التأيبدأ الطلبة تحديد خطوات التجربةفي هذه المرحلة  :تحديد خطوات التجربة -د
وهذا يؤكد صدق ( يرات المستقلة قد تم ضبطهاالمتغ ، وأن بقيةبأن متغيرا واحدا يمكن تغييره

  ).التجربة
  
ها الطالب في إجراء يجب على المعلم أن يتأكد بأن اإلجراءات التي سيتبع: إجراء التجربة -5

، ومالحظة التغير الذي يطرأ النتائج من خالل إجرائهم للتجربةيحصل الطلبة على . التجربة آمنة
  .ن ضبط بقية المتغيرات المستقلةم على المتغير التابع بعد التأكد

  
: جهم بالطريقة التي يرونها مناسبةيحث المعلم الطلبة على تسجيل نتائ :تسجيل النتائج -6

  .بحثيةالتقارير ال، علميةالوحات للاالجداول، الرسم البياني، الرسم، 
  
صلوا إليها، وتقييم تفسير النتائج التي توفي هذه المرحلة يسأل المعلم الطلبة   :تفسير النتائج -7

  .صدقها
  
اء على في هذه المرحلة يوجه المعلم الطلبة نحو التوصل إلى استنتاج مناسب بن :االستنتاج -8

  .النتائج التي حصلوا عليها
  
تقرير حول  يطلب المعلم من الطلبة كتابة :وعرض النشاط االستقصائي كتابة التقرير -9

، ومن ا في استقصائهملخطوات جميعها التي مارسوه، حيث يشتمل على ااالستقصاء الذي أجروه
، كذلك تحديد مدى امتالكهم أو األخطاء التي وقع بها الطلبة خالل التقرير يتم تحديد الصعوبات

عرض ما توصلوا إليه وفي النهاية يطلب المعلم من الطلبة . نتاجات التعلم المطلوبة وتقويمهال
  .لمشكلة، وبيان طريقة حل اعةأمام زمالئهم؛ ليتم أخذ التغذية الراج

  
  :يم الحقيقي المستمر ألداء الطلبةالتقو :المرحلة الثالثة

  
لطلبة بشكل مستمر يستخدم المعلم أنماط مختلفة من التقوييم غير الرسمي والحقيقي لتقييم أداء ا

  :تتمثل بالتالية
لبة لعمليات العلم مقياس التقدير المعد على غرار مقاييس ليكرت لتقييم مدى امتالك الط -1

  .هم باألنشطة العلمية االستقصائيةاألساسية والتكاملية أثناء انشغال
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مدى ، واألسئلة المختلفة التي يطرحها المعلم أثناء الدرس لتحديد تقارير الطلبة وعروضهم -2 
  . تحقق نتاجات التعلم المطلوبة

يم سلوك الطلبة خالل العمل مقياس التقدير الخاص والمعد على غرار مقاييس ليكرت لتقي -3
  .ضمن المجموعات االستقصائية

  .حظة المستمرة للطلبة أثناء العملالمال -4
، ليسنى لهم اء التي سيتم تقييمهم بناء عليهاهذا ويجب على المعلم إطالع الطلبة على معايير األد

بشكل إيجابي على  نعكس ، مما يءهم مقارنة بالمعايير أو المحكاتالتقييم والتصحيح الذاتي ألدا
  .إنجازاتهم
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  مذكرات الدروس
  

  :الفصل األول

  :الدرس األول

  .التكهرب بالدلك: عنوان الدرس

  
   :األهداف اإلجرائية

  . بالدلك يتوصل الطالب إلى مفهومي التكهرب والتكهربن أ - 
  

  :المفاهيم التي يتضمنها الدرس
  .باء الساكنة، الكهرالتكهرب بالدلكالتكهرب، 

  
  : مهارات عمليات العلم المستهدفة

، المالحظة العلمية، واالستدالل: بصورة جزئية يتوقع أن يكتسب الطالب عمليات العلم التالية
  .والتعريف اإلجرائي، والتجريب، التواصل، والتنبؤ،  وفرض الفروض، والتفسيرو
  

  :دوات المستخدمةالمواد واأل
ية، قطعة صوف، قطعة حرير، قصاصات ورق، فلفل أسود كأس زجاجي، مسطرة بالستيك

  .، بالون مطحون، نشارة خشب
  

  :تنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةإجراءات 
  

 المستهدفة عمليات العلم  النشاطات التعليمية

يتم مراجعة الطلبة في خبراتهم السابقة فيما يتعلق :العصف الذهني
من خالل حياتهم الطبيعية بالكهرباء الساكنة مع ضرب أمثلة من 

  : األسئلة التالية
عند  و؟  أالجاف كشعرل كصوت طقطقة أثناء تمشيط هل سمعت

وهل سمعت يوما صوت طقطقة ؟ التلفاز أو الحاسوب كتشغيل
بل لعلك رأيت في  ؟الصوفية من فوق رأسك وأنت تخلع كنزتك

هل شعرت بالطقطقة . م شرارا، وقد يقف شعر رأسك أيضاالظال
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اب المعدني بعد المشي على السجاد؟ ما لمسك مقبض الب عند 
  ؟السبب وراء هذه الطقطقة؟ وكيف تحدث

  ؟حدث عند دلك جسمين ببعضهما البعضماذا ي
  .ات الطلبة على التساؤالت السابقة، ويسجلهايستمع المعلم إلجاب

  

  

  

  التنبؤ  - 
 :الخطوة األولى

  : تحديد المشكلة
  : من خالل التساؤل التاليالمشكلة  يحدد المعلم

  ؟هربائية على األجسام نتيجة دلكهاهل تتكون شحنات ك - 

  

 :الثانيةالخطوة ا

  :صياغة الفرضيات

السؤال  نونها لإلجابة عيستمع المعلم لفرضيات الطلبة التي يصيغ
  .، ويطلب منهم تدوينهاالسابق
لتي ، أكتب الفرضية اال العلمي السابقاعتمادا على السؤ: المعلم

  .السؤال نتراها مناسبة لإلجابة ع
  .على األجسام نتيجة دلكها ال تتكون شحنات كهربائية :مثال*

  

  

  فرض الفروض  - 

 :الخطوة الثالثة

  :صحة الفرضيات إجراء التجارب الختبار

، ويوزع عليهم أوراق العمل يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات
تنفيذ النشاط ليتمكنوا ، ثم يطلب منهم )1(الخاصة بالنشاط العملي

  .فرضياتهم والتوصل إلى استنتاجات من اختبار
، ويحثهم ناء العمل ويجيب على استفساراتهميوجه المعلم الطلبة أث

  .تسجيل مالحظاتهم ومحاولة تفسيرهاعلى 

  

  التجريب - 
  
  
  
  المالحظة   - 

 :الخطوة الرابعة

  :جيل النتائجتس

في جدول ليسهل تفسيرها  يطلب المعلم من الطلبة تنظيم نتائجهم
  .ومن ثم التوصل إلى استنتاجات حولها 

  
  
  التواصل  - 

 :تفسير النتائج:الخطوة الخامسة

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تفسير النتائج 
  .لومات التي حصلوا عليها وتدوينهاوالمع

  
  
  تفسير البيانات  - 



  ائي 

  .جي
ئية تكسبه 

ة التكهرب 

 الستيكي 

صات ورق  

  الستدالل 

تعريف اإلجرا

  تواصل 

ألنبوب الزجاج
شحنات كهربائ

تكسبه خاصية
.  

مشط بال

قصاص

سيرهم 

يكسب 
، صغيرة

ضيات 

  

  

اال - 
  
  
التع - 

 مكتوب
التي  

مع ها 

  

التو - 

كي ، ونحو األ
 تتولد عليه ش

ت كهربائية ت
.كهرب بالدلك

 ي 

16

 بناء على تفس

 دلكها مما ي
 الدقائق الص

ى صحة الفرض
  .يها

م التقرير الم
االستنتاجات
لمعلم بمناقشته

  

  تيكي
  :ة

بالستيكمشط ال
ت عة الصوف
  .ورق نحوه

لد عليه شحنات
ما يعرف بالتك

أنبوب زجاجي

3

نتاجاتى است

ألجسام نتيجة
خاصية جذب

  .)دلك

على مدىحكم
ي توصلوا إلي

عة على تقديم
النتائج و ض
ثم يقوم ال  ،

  .تنتاجات

  نبوب
 ومشط بالست

ت ورقيةصاصا

لورق نحو الم
الستيكي بقطع
 قصاصات الو
ة الحرير تتول

وه وهذا م نح

  :ت

بة التوصل إلى

ائية على األ
مدلوك خء ال

 بالتكهرب بالد
 

مجموعة الحك
الستنتاجات التي

ي كل مجموع
، وعرضصائي

،مالئهم الطلبة
االستتلخيص

  :التالية

ر تم تقريب أن
، من الحرير

صوف من قص
.  

 .تك الخاصة

 قصاصات ال
ك المشط البال

يجذب  يجعله
زجاجي بقطعة
اصات الورق

 :السادسة

إلى استنتاجات

معلم من الطلب
  .وتدوينها

شحنات كهربا
لدالك والجزء
ب هذه الخاصية
:لى الفرضية

معلم من كل
ى اال بناء عل

 :قرير

علم الطلبة في
شاط االستقصا

ها أمام زم إلي
غلق الدرس بت

  

معلم األسئلة 

لشكل المجاور
مدلوك بقطعة
بقطعة من الص
.ف ما تشاهده
 فسر ذلك بلغت

  :لتقويم

الحظ إنجذاب
عند دلك: سير

يلتكهرب م ما
ك األنبوب الز
ه يجذب قصا
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  الدرس األول 

  السادس: الصف                     التكهرب بالدلك:..............                  التاريخ

  ..........:الشعبة )              1(نشاط  -تقرير الطالب             :..........اسم الطالب
___________________________________________________________  

  :األهداف اإلجرائية 

  .بالدلك يتوصل الطالب إلى مفهومي التكهرب والتكهربن أ -1
  

  :السؤال العلمي

  ؟هربائية على األجسام نتيجة دلكهاهل تتكون شحنات ك
  

  :الفرضية

...............................................................................................
...........................................................................................  

  
  :واألدوات الالزمةالمواد 

كأس زجاجي، مسطرة بالستيكية، قطعة صوف، قطعة حرير، قصاصات ورق، فلفل أسود 
  .مطحون، نشارة خشب، بالون

  
  :العملخطوات 

، ثم قرب طرف الستيكية بقطعة الصوف عدة مراتأدلك عزيزي الطالب المسطرة الب -1
  .الخشب كل على حدةاألسود ونشارة المسطرة المدلوك من قصاصات الورق والفلفل 

  ..................................................................................ماذا تالحظ؟ 
قرب طرف المسطرة غير المدلوك من قصاصات الورق والفلفل األسود ونشارة الخشب كل  

  .على حدة
  ..................................................................................ماذا تالحظ؟ 

  .من قصاصات الورق أو نشارة الخشب قرب قطعة الصوف بعد دلكها المسطرة البالستيكية
  .................................................................................ماذا تالحظ؟  
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لورق أو نشارة قربه من قصاصات ا ، ثمأس الزجاج بقطعة الحرير عدة مراتأدلك ك -2
  . الخشب كل على حدة

  ..................................................................................؟ ماذا تالحظ
كل على  قرب جانب الكأس غير المدلوك من قصاصات الورق والفلفل المطحون ونشارة الخشب

  .ةحد
  ..................................................................................ماذا تالحظ؟ 

  .قرب قطعة الحرير بعد دلكها كأس الزجاج من قصاصات الورق أو نشارة الخشب
  ..................................................................................ماذا تالحظ؟ 

  
ماذا يحدث  . من مياه حنفية تسيل سيالنا خفيفا، ثم قربه قطعة الصوفأدلك بالونا منفوخا ب -3

  ...................................................................................؟لسيل الماء
  ............................؟ لجانب غير المدلوك من سيل المياه، هل تالحظ الشيء نفسهقرب ا

  

   :النتائج

  

  الطرف غير المدلوك الطرف المدلوك المادة المدلوكة

  ال يجذب  يجذب ال يجذب يجذب
المسطرة 

  البالستيكية 
      

        كأس الزجاج
        البالون 

  

 ال يجذب يجذب  المادة الدالكة

    الصوف 
    الحرير 

  
  : تفسير النتائج 
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على كل من ....................... .عند دلك المسطرة البالستيكية بقطعة الصوف تولدت  -1
الدقائق الصغيرة ................. ، مما أكسبهما خاصية لمسطرة البالستيكية وقطعة الصوفا

  .بكقصاصات الورق والفلفل ونشارة الخش

على كل من الكأس ........................ عند دلك الكأس الزجاجي بقطعة الحرير تولدت  -2
اصات الدقائق الصغيرة كقص................. حرير، مما أكسبهما خاصية الزجاجي وقطعة ال

  .الورق والفلفل ونشارة الخشب
  
على كل من البالون . ............................عند دلك البالون بقطعة الصوف  تولدت  -3

  .دقائق الماء................... ، مما أكسب البالون خاصية وقطعة الصوف
  

  :نتاجاالست

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................  

  
  :الحكم على الفرضية

...............................................................................................  
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  الدرس األول 

               التكهرب بالدلك

  )1(نشاط  – إجابات تقرير الطالب
___________________________________________________________  

  :األهداف اإلجرائية 

  . بالدلك يتوصل الطالب إلى مفهومي التكهرب والتكهربن أ -1
  :السؤال العلمي 

  ؟هربائية على األجسام نتيجة دلكهاهل تتكون شحنات ك
  

  :الفرضية 

  .على األجسام نتيجة دلكها ال تتكون شحنات كهربائية

  

  :ات الالزمة المواد واألدو

كأس زجاجي، مسطرة بالستيكية، قطعة صوف، قطعة حرير، قصاصات ورق، فلفل أسود 
  .مطحون، نشارة خشب، بالون

  
  : العمل خطوات 

، ثم قرب طرف لبالستيكية بقطعة الصوف عدة مراتأدلك عزيزي الطالب المسطرة ا -1
  .شب كل على حدةاألسود ونشارة الخالمسطرة المدلوك من قصاصات الورق والفلفل 

طرف ينجذب كل من قصاصات الورق والفلفل األسود ونشارة الخشب نحو ؟ ماذا تالحظ
  .المدلوك المسطرة البالستيكية 

األسود ونشارة الخشب كل قرب طرف المسطرة غير المدلوك من قصاصات الورق والفلفل  
  .على حدة

  .سطرة البالستيكية غير المدلوكال تنجذب أي من المواد السابقة نحو طرف الم؟ ماذا تالحظ
  .من قصاصات الورق أو نشارة الخشب قرب قطعة الصوف بعد دلكها المسطرة البالستيكية

  .المواد السابقة نحو قطعة الصوف جميعتنجذب ؟ ماذا تالحظ 
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لورق أو نشارة ، ثم قربه من قصاصات اأس الزجاج بقطعة الحرير عدة مراتأدلك ك -2
  . الخشب كل على حدة

  .الطرف المدلوك من الكأس الزجاجي المواد السابقة نحو جميعتنجذب  ؟ماذا تالحظ
كل على  قرب جانب الكأس غير المدلوك من قصاصات الورق والفلفل المطحون ونشارة الخشب

  .حدة
  .رف غير المدلوك من الكأس الزجاجيال تنجذب أي من المواد السابقة نحو الط؟ ماذا تالحظ

  
  .رير بعد دلكها كأس الزجاج من قصاصات الورق أو نشارة الخشبقرب قطعة الح

  .يرالمواد السابقة نحو قطعة الحر جميعتنجذب ؟ ماذا تالحظ
  
ماذا يحدث  . من مياه حنفية تسيل سيالنا خفيفا، ثم قربه أدلك بالونا منفوخا بقطعة الصوف -3

  .نحو البالون اءالم سيل ميلي ؟لسيل الماء
نحو  اءالم سيل ميلال ي ،ال؟ لمدلوك من سيل المياه، هل تالحظ الشيء نفسهلجانب غير اقرب ا
  .البالون

  

   :النتائج 

  

  الطرف غير المدلوك الطرف المدلوك المادة المدلوكة

  ال يجذب  يجذب ال يجذب يجذب

المسطرة 
  البالستيكية 

  ال يجذب  _____ _____ يجذب

  ال يجذب  _____ _____ يجذب  كأس الزجاج
  ال يجذب  _____ _____ يجذب  الون الب
  

 ال يجذب يجذب  المادة الدالكة

 _____ يجذب  الصوف 
 _____ يجذب  الحرير 
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  : تفسير النتائج 

لمسطرة على كل من ا شحنات كهربائيةعند دلك المسطرة البالستيكية بقطعة الصوف تولدت  -1
اصات الورق الصغيرة كقص الدقائق جذب، مما أكسبهما خاصية البالستيكية وقطعة الصوف

  .والفلفل ونشارة الخشب

على كل من الكأس  شحنات كهربائية عند دلك الكأس الزجاجي بقطعة الحرير تولدت -2
اصات الورق والفلفل الدقائق الصغيرة كقص جذبالزجاجي وقطعة الحرير، مما أكسبهما خاصية 

  .ونشارة الخشب
  
على كل من البالون وقطعة  نات كهربائيةشحتولدت عند دلك البالون بقطعة الصوف  -3

  .دقائق الماء جذب، مما أكسب البالون خاصية الصوف
  

  :االستنتاج 

شحنات كهربائية على األجسام نتيجة دلكها مما يكسب الجزء الدالك والجزء المدلوك  ولدتت
  .خاصية جذب الدقائق الصغيرة ، وتسمى هذه الخاصية بالتكهرب بالدلك

  
  :رضية الحكم على الف

  .شحنات كهربائية على األجسام نتيجة دلكها، حيث تتولد الفرضية خاطئة
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  :درس الثانيال

  .نوعا الشحنة الكهربائية: الدرس عنوان

  

  :األهداف اإلجرائية

  .ربائية بنوعيها السالبة والموجبةأن يتعرف الشحنات الكه -1
  .تتجاذب من خالل التجارب العملية المختلفة، ونتج أن الشحنات المتشابهة تتنافرأن يست -2
  .أن يفسر سبب تولد الشحنات الكهربائية على األجسام بعد دلكها -3
  

  :المفاهيم التي يتضمنها الدرس
  .سالبة ةشحن ،موجبةة شحن

  
  : مهارات عمليات العلم المستهدفة

لعلمية، واالستدالل، المالحظة ا: مليات العلم التالية بصورة جزئيةيتوقع أن يكتسب الطالب ع
  .ب، والتجريوالتواصل، والتنبؤ،  وفرض الفروض، والتفسير

  
  :دوات المستخدمةالمواد واأل

بالونان، خيط، الصق، شفافية، قضيب من الزجاج أو كأس زجاجي، قطعة صوف، قطعة 
  .حرير

  
  :تنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةإجراءات 

  

عمليات العلم  النشاطات التعليمية

  مستهدفةال

 :العصف الذهني
ابق من خالل يقوم المعلم بمناقشة الطلبة بما تم تعلمه في الدرس الس

  :طرح األسئلة التالية
، الزجاج، البالستيك، الصوف( يحدث لألجسام عند دلكها ماذا  - 

  ).يتولد عليها شحنات كهربائية(؟ )الحرير
  ).رق مختلفةشحن الجسم بشحنة كهربائية بط( ؟ ماذا نعني بالتكهرب - 
  .)لدلك با( ؟ كيف نجعل جسما مشحونا بالكهرباء - 
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ثم يجري المعلم بمساعدة طالب التجربة التالية أمام الطلبة تمهيدا 
  :للدرس

جعل ، ثم ب دلك بالون بشعره بقوة عدة مراتيطلب المعلم من طال
  .ظ الطلبة التصاق البالون بالحائط، يالحالبالون مالمسا للحائط وتركه

  ؟ حائطما الذي جعل البالون يلتصق بال: المعلم الطلبة يسأل
  .ع المعلم لتنبؤات الطلبة ويسجلهايستم

جسم الدالك والمدلوك من نوع هل الشحنات الكهربائية المتولدة على ال - 
  ؟ واحد

  

  

  

  

  التنبؤ  - 

 :الخطوة األولى

  : تحديد المشكلة
  : يالمشكلة من خالل التساؤل التال يحدد المعلم

جسم الدالك والمدلوك من نوع هل الشحنات الكهربائية المتولدة على ال

  ؟واحد

  

 :الثانيةالخطوة ا

  :صياغة الفرضيات

ونها لإلجابة عن السؤال يستمع المعلم لفرضيات الطلبة التي يصيغ
  .، ويطلب منهم تدوينهاالسابق
ي تراها ، أكتب الفرضية التتمادا على السؤال العلمي السابقاع: المعلم

  .الالسؤ عنمناسبة لإلجابة 
الشحنات الكهربائية المتولدة على الجسم الدالك والمدلوك هي : مثال* 

  .من نوع واحد

  

  

  فرض الفروض  - 

 :الخطوة الثالثة

  :صحة الفرضيات إجراء التجارب الختبار

لعمل الخاصة ، ويوزع عليهم أوراق ايقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات
 ، ثم يطلب منهم تنفيذ النشاط ليتمكنوا من اختبار) 2( ليبالنشاط العم

  .فرضياتهم والتوصل إلى استنتاجات
م على ، ويحثهناء العمل ويجيب على استفساراتهميوجه المعلم الطلبة أث

  .تسجيل مالحظاتهم و تفسيرها
  
  

  

  التجريب - 
  
  
  
  المالحظة   - 
  التفسير  - 
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 :الخطوة الرابعة

  :تسجيل النتائج 

المعلم من الطلبة تنظيم نتائجهم في جدول ليسهل تفسيرها ومن يطلب 
ذلك التعبير عن مشاهداتهم ثم التوصل إلى استنتاجات حولها ، ك

  .بالرسم

  
  
  التواصل  - 

 :الخطوة الخامسة

  :تفسير النتائج

لومات التي يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تفسير النتائج والمع
  .حصلوا عليها وتدوينها

  
  
  تفسير البيانات  - 

 :الخطوة السادسة

  :التوصل إلى استنتاجات

نتاجات بناء على تفسيرهم يطلب المعلم من الطلبة التوصل إلى است
  .للنتائج، وتدوينها

  : ناك نوعان من الشحنات الكهربائيةه - 1(
، وتسمى دة على البالستيك المدلوك بالصوفنوع تمثله الشحنة المتول - أ

  ). - ( ة، ويرمز لها بالرمز بالشحنة السالب
، وتسمى ولدة على الزجاج المدلوك بالحريرونوع تمثله الشحنة المت - ب

  .( + )لموجبة، ويرمز لها بالرمز بالشحنة ا
  .)، والمختلفة تتجاذبالشحنات المتشابهة تتنافر -2

  :الحكم على الفرضية 

على مدى صحة الفرضيات يطلب المعلم من كل مجموعة الحكم 
  .ى االستنتاجات التي توصلوا إليهااغة بناء علالمص

  
  
  االستدالل  - 

 :كتابة التقرير

ير المكتوب عن يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تقديم التقر
وصلوا إليها التي ت النتائج واالستنتاجات ، وعرضالنشاط االستقصائي
وغلق الدرس مع الطلبة  ثم يقوم المعلم بمناقشتها   ،أمام زمالئهم الطلبة

  .االستنتاجاتبتلخيص 

  

  التواصل  - 

  
  
  



ب الزجاج 

هما مادتين 
 من الشعر 
 مما جعله 
 مما جعله 

قضيببة نحو 

هم ك قبل الدل
م حنات السالبة
ت الموجبة،
، من السالبة

، ثم خشبي
ماذا تتوقع 

، ثم خشبي
لك، ماذا 

عندما دلكته 

حنة سالبة بش

  .سالبة

ق عر والبالون
جزء من الشح
 عدد الشحنات
جبة فيه أكثر

  . مختلفة

17

كية بحامل خ
ون بالدلك، م

كية بحامل خ
 مشحونة بالدل

شعر البنت ع

كية المشحونة

نتين بشحنة س

لك ألن الشع
، انتقل جبالون

صبح أكثر من
نات الموجشح

ألن شحنتهما

3

طرة  بالستيك
زجاجي مشحو

ستيكسطرة  بال
  بالستيكية

لشماذا حدث

طرة البالستيك

  .جاذب
تين  المشحون

  .نافر
، وذل للبالون

ت شعرها بالبا
صب السالبة وأ

صبح عدد الش
شعر والبالون 

  :التالية

لقت مسطور ع
منها قضيب ز

 

لقت مسطور ع
مسطرة  منها
   ؟ ذلك

فسر م: اور

:  

 تنجذب المسط
  .بة

 المختلفة تتجا
مسطرتنافر ال

 المتشابهة تتن
 شعر البنت

عند دلك البنت
دد الشحنات

ما الشعر فأص
شذا تجاذب ال

   

معلم األسئلة 

الشكل المجاو
رب مالدلك وق

؟ث؟ فسر ذلك

 الشكل المجاو
الدك وقرب
 يحدث؟ فسر

 الشكل المجا
   

:سئلة التقويم

أتوقع أن: ؤ
ن بشحنة موجب

ألن الشحنات 
أتوقع أن تت: ؤ
ألن الشحنات 

انجذب: سير
 كهربائيا، وع
ون فازداد عد

، أمحنة سالبة
، لذحنة موجبة

 
 

:التقويم

يطرح الم

في  -1
شحنت با
أن يحدث

  

في -2
شحنت با
تتوقع أن

  
في -3

.بالبالون
  

إجابات أس

التنبؤ -1
المشحون
:رالتفسي

التنبؤ -2
:التفسير

التفس -3
متعادلتين
إلى البالو
يحمل شح
يحمل شح
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  الدرس الثاني

  السادس: الصفنوعا الشحنة الكهربائية                 :..............             التاريخ

  ..........:الشعبة               )2(نشاط  -تقرير الطالب            :..........اسم الطالب
___________________________________________________________  

  :األهداف اإلجرائية

  .ربائية بنوعيها السالبة والموجبةأن يتعرف الشحنات الكه -1
  .، والمختلفة تتجاذبنتج أن الشحنات المتشابهة تتنافرأن يست -2
  .بعد دلكها أن يفسر سبب تولد الشحنات الكهربائية على األجسام -3
  

  :السؤال العلمي

  ؟جسم الدالك والمدلوك من نوع واحدهل الشحنات الكهربائية المتولدة على ال
  

  :الفرضية

...............................................................................................
...........................................................................................  

  
  :المواد واألدوات الالزمة

بالونان، خيط، الصق، مسطرة بالستيكية، قضيب من الزجاج أو كأس زجاجي، قطعة صوف، 
  .قطعة حرير

  
  :العملخطوات 

، إربط كل بالون بخيط ثم ألصق كل خيط على عزيزي الطالب -1
  .ا في الشكلشكل قريب من بعضهما كمحافة طاولتك ب

ثم قربهما من  أدلك االبالونين بقطعة الصوف عدة مرات -2
؟ هل يقتربان أم يبتعدان عن بعضهما؟ ماذا يحدث.   بعضهما

.................................................................  
، ثم قربها لبالستيكية عدة مرات بقطعة الصوفأدلك المسطرة ا -3
  ......................................؟ ماذا يحدث للبالون. ونين المشحونين بالدلكأحد البال من
أحد البالونين  ،  ثم قربه مني أو الكأس الزجاجي بقطعة الحريرأدلك القضيب الزجاج -4

  ......................................................؟ نماذا يحدث للبالو. المشحونين بالدلك
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   :تائجالن
  

  المشاهدات الحالة الخطوة

 يحدث تجاذب  يحدث تنافر الرسم

تقريب بالونين مشحونين  2
  بالدلك من بعضهما

 
  
  

    

تقريب مسطرة مشحونة  3
بالدلك من بالون مشحون 

  بالدلك

 
  

    

تقريب قضيب الزجاج  4
المشحون بالدلك من 

  البالون المشحون بالدلك

     

  
  :تفسير النتائج 

، وذلك ألنهما بينهما........... ن بعضهما حدث تقريب البالونين المشحونين بالدلك معند  -1
  .................... .يحمالن شحنة 

دث ، حالدلك من البالون المشحون بالدلكعند تقريب المسطرة البالستيكية المشحونة ب -2
  .. ................، وذلك ألنهما يحمالن شحنة بينهما.............. 

الدلك من البالون المشحون بالدلك، حدث عند تقريب قضيب الزجاج المشحون ب -3
  .................. .،  وذلك ألنهما يحمالن شحنة بينهما.............. 

  
  :االستنتاج

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

.............................................................................................  
  :الحكم على الفرضية

.............................................................................................  
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  الدرس الثاني
  الكهربائية نوعا الشحنة

  )2(نشاط  -إجابات تقرير الطالب
___________________________________________________________  

  :األهداف اإلجرائية

  .ربائية بنوعيها السالبة والموجبةأن يتعرف الشحنات الكه -1
  .أن يستنتج أن الشحنات المتشابهة تتنافر ، والمختلفة تتجاذب -2
  .لد الشحنات الكهربائية على األجسام بعد دلكهاأن يفسر سبب تو -3
  

  :السؤال العلمي

  ؟جسم الدالك والمدلوك من نوع واحدهل الشحنات الكهربائية المتولدة على ال
  

  :الفرضية
  .الشحنات الكهربائية المتولدة على الجسم الدالك والمدلوك هي من نوع واحد

  
  :المواد واألدوات الالزمة

مسطرة بالستيكية، قضيب من الزجاج أو كأس زجاجي، قطعة صوف،  بالونان، خيط، الصق،
  .قطعة حرير

  
  :العملخطوات 

، اربط كل بالون بخيط  ثم ألصق كل خيط على عزيزي الطالب -1
  .ا كما في الشكلحافة طاولتك بشكل قريب من بعضهم

  
. ثم قربهما من بعضهما أدلك البالونين بقطعة الصوف عدة مرات -2

يبتعدان عن ؟ هل يقتربان أم يبتعدان عن بعضهما ؟ماذا يحدث
  .)يتنافران ( بعضهما 

، ثم قربها من أحد البالونين المشحونين لبالستيكية عدة مرات بقطعة الصوفأدلك المسطرة ا -3
  .المسطرة البالستيكية ويبتعد عنهايتنافر البالون مع ؟ يحدث للبالون ماذا .بالدلك 

أحد البالونين  ،  ثم قربه منالكأس الزجاجي بقطعة الحرير ي أوأدلك القضيب الزجاج -4
  .بالون نحو القضيب الزجاجيينجذب ال؟ ماذا يحدث للبالون. المشحونين بالدلك



  تجاذب

____  

_____ 

  جاذب

ما يحمالن 

تنافر  حدث

جاذب ت ث

  ). - ( بة
موجبة،  ال

  .بة

 

يحدث ت  

  
______

  
______

_  
  

يحدث تج

، وذلك ألنهما

ح، ون بالدلك

حدث،  بالدلك

بالشحنة السالب
سمى بالشحنة

ة، وشحنة سالب

 المشاهدات

يحدث تنافر

 
  حدث تنافر 

 
  حدث تنافر

 
__________

بينهما تنافرث 

لبالون المشحو

ون المشحون

، وتسمى بوف
الحرير، وتس

شحنة موجبة 

17

 رسم

 
يح

 
يح

 
_

عضهما حدثب

الدلك من ال ب

دلك من البالو

لصومدلوك با
باج المدلوك 

  .ب

: بائية هماهر

7

الر

  
  

  

 

 بالدلك من ب

كية المشحونة
  .متشابهة

الدالمشحون ب
  .مختلفة

  : ربائية
ى البالستيك الم
 على الزجاج

لمختلفة تتجاذب

الشحنات الكه

 لحالة

ين مشحونين
  عضهما

طرة بالستيكية
لك من بالون

  لك
ب الزجاج
لدلك من

 حون بالدلك

ن المشحونين

طرة البالستيك
حمالن شحنة
يب الزجاج ا
حمالن شحنة

الشحنات الكهر
 المتولدة على
شحنة المتولدة

( +.  
، والهة تتنافر

 

ك نوعان من 

  

الح

تقريب بالوني
بالدلك من بع

تقريب مسطر
مشحونة بالد
مشحون بالدل
تقريب قضيب
المشحون بال
البالون المشح

  :نتائج
قريب البالونين

  .شابهة
 تقريب المسط
وذلك ألنهما يح
 تقريب قضي
وذلك ألنهما يح

  :ج

ك نوعان من ا
 تمثله الشحنة

وع تمثله الشح
( +ها بالرمز

حنات المتشابه
:لى الفرضية

هناك.  خاطئة

 
 

 :النتائج
  

 الخطوة

2  

3  

4  

  
تفسير الن

عند تق 1
متششحنة 

عند -2
، ونهمايب
عند -3

، وبينهما
االستنتاج

ناكه -1
نوع  - أ
ونو - ب

ويرمز له
الشح  -2

الحكم عل

الفرضية
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  : الثالثالدرس 

  .ركيب الكشاف الكهربائي وطرق شحنهت: عنوان الدرس

  
  :ةاألهداف اإلجرائي

  .تعرف على تركيب الكشاف الكهربائيأن ي -1
  .عند إعطائه المواد الالزمة لذلكأن يصمم كشافا كهربائيا بسيطا -2
  .)الحث(والشحن بالتأثيرلمس الأن يستنتج المقصود بالشحن ب -3
بقاء الشحنة بعد زوال : من حيث )حثال(التأثيرأن يقارن بين الشحن باللمس والشحن ب -4

  .ان الجسم الشاحن جزء من شحنتهوفقد، الشاحن
  

  :المفاهيم التي يتضمنها الدرس
  .، مواد موصلة، مواد عازلة)الحث(الشحن باللمس، الشحن بالتأثير ،الكشاف الكهربائي

  
  : مهارات عمليات العلم المستهدفة

 المالحظة العلمية، واالستدالل،: مليات العلم التالية بصورة جزئيةيتوقع أن يكتسب الطالب ع
  .والتواصل، والتنبؤ،  وفرض الفروض، والتفسير، والتعريف اإلجرائي، والتجريب

  
  :دوات المستخدمةالمواد واأل

، كأس زجاجي أو مرطبان زجاجي ، ورق قصدير، مشبك ورق، ورقة كرتون كشاف كهربائي
  .، قطعة من الصوفمقوى، الصق، قضيب من الزجاج، مسطرة بالستيكية، قطعة من الحرير

  
  :تنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةءات إجرا

  

  المستهدفة عمليات العلم  النشاطات التعليمية

 :العصف الذهني
ابق من يقوم المعلم بمراجعة الطلبة فيما تعلمه في الدرس الس

  :خالل طرح األسئلة التالية
ية المشحونة بالدلك قصاصات لماذا تجذب المسطرة البالستيك - 

جسم الدالك كهربائية المتولدة على الهل الشحنات الالورق؟ 
؟ ماذ يحدث ما نوعا الشحنة الكهربائية ؟والمدلوك من نوع واحد
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؟ ماذا نة متشابهة عند تقريبها من بعضهالألجسام المشحونة بشح
 ؟ حنة مختلفة عند تقريبها من بعضهايحدث لألجسام المشحونة بش

  : يمهد المعلم للدرس
؟ هل يتم بشحنة سالبة  بالحائط ون المشحونلماذا يلتصق البال
  ؟مشحون عند مالمسته جسم آخر مشحونشحن جسم غير 

ة الفلفل المطحون عند لماذا يجذب البالون المشحون بشحنة سالب
؟ هل يتم شحن جسم غير مشحون عند تقريب جسم تقريبه منه

مشحون منه؟ هل هناك طرق أخرى لشحن األجسام باإلضافة إلى 
  الدلك؟

  نبؤ الت - 

 :الخطوة األولى

  :تحديد المشكلة

  : مشكلة من خالل التساؤالت التاليةيحدد المعلم ال
 هل يتم شحن جسم غير مشحون عند تقريب جسم مشحون منه؟

خر آهل يتم شحن جسم غير مشحون عند مالمسته جسم 

  ؟مشحون

  

 :الخطوة الثانية

  :صياغة الفرضيات

لإلجابة عن  يغونهايستمع المعلم لفرضيات الطلبة التي يص
  .، ويطلب منهم تدوينهاالسؤالين  السابقين

، أكتب الفرضيات التي لين السابقيناعتمادا على السؤا: المعلم
  .همانتراها مناسبة لإلجابة ع

  :مثال*

عند تقريب جسم مشحون من جسم آخر غير مشحون يصبح  - 
  . مشحونا بشحنة كهربائيةغير المشحون الجسم 

الجسم م مشحون جسما غير مشحون يكتسب عند مالمسة جس - 
  .غير المشحون شحنة كهربائية

  

  

  فرض الفروض  - 

 :الخطوة الثالثة

  :صحة الفرضيات إجراء التجارب الختبار

لعمل ، ويوزع عليهم أوراق ايقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات
، ثم يطلب منهم تنفيذ النشاط ) 3( الخاصة بالنشاط العملي

  

  التجريب - 
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 .فرضياتهم والتوصل إلى استنتاجاتبارليتمكنوا من اخت
، ويحثهم على استفساراتهم يوجه المعلم الطلبة أثناء العمل ويجيب

  .تسجيل مالحظاتهم ومحاولة تفسيرهاعلى 

  
  المالحظة   - 

 :الخطوة الرابعة

  :تسجيل النتائج

، ليسهل لبة التعبير عن مشاهداتهم بالرسميطلب المعلم من الط
  .ن ثم التوصل إلى استنتاجات حولهاا ومتفسيره

  
  
  التواصل  - 

 :الخطوة الخامسة

  :تفسير النتائج

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تفسير النتائج 
  .لومات التي حصلوا عليها وتدوينهاوالمع

  
  
  تفسير البيانات  - 

 :الخطوة السادسة

  :التوصل إلى استنتاجات

نتاجات بناء على ل إلى استيطلب المعلم من الطلبة التوص
  .تفسيرهم للنتائج، وتدوينها

 غير مشحون يصبحعند تقريب جسم مشحون من جسم آخر  - 1(

، حيث يصبح مشحونا بشحنة كهربائيةغير المشحون الجسم 
شحنة مخالفة لشحنة الجسم الطرف القريب للجسم مشحونا ب

م نة مشابهة لشحنة الجس، والطرف البعيد مشحونا بشحالمشحون
وتسمى طريقة . المشحون، ويزول الشحن بزوال الجسم الشاحن

  )).الحث(الشحن هذه الشحن بالتأثير
، يكتسب مالمسة جسم مشحون جسما غير مشحونعند  -2

ائية مشابهة لشحنة الجسم الجسم غير المشحون شحنة كهرب
  .)ى طريقة الشحن هذه الشحن باللمسوتسم. المشحون

  :الحكم على الفرضية

لمعلم من كل مجموعة الحكم  على مدى صحة الفرضيات يطلب ا
  .ى االستنتاجات التي توصلوا إليهاالمصاغة بناء عل

  

  

  االستدالل  - 
  
  
  
  
  
  
  التعريف اإلجرائي  - 
  
  
  التعريف اإلجرائي  - 

 :كتابة التقرير

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تقديم التقرير المكتوب 
  

  التواصل  - 



زوال بعد 

  )الحث(

من  ضيب
   ؟

  )2(كرة

قاء الشحنة ب

(التأثيرشحن ب

         
قض قريبهما من

في هذه الحالة

         ة

ك)  1(كرة    

  

 

التي  
مع ها 

بق: من حيث

الش  س

  
  

             
المستان تم تق

الكرتين في حنة

بشحنة سالبة حون

            

، تم 
رسم 
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االستنتاجات
معلم بمناقشته

م )حثال(أثير
 

شحن باللمس

    :فيما يلي
لشحنة ومتال ا

ل شحتالية تمث

بالستيك مشحن ال

             

،عادل الشحنة
لى الرضح ع

  
،رب باللمس

  :م المجاور

1

النتائج وض
ثم يقوم الم  

  .ستنتاجات

التأ والشحن ب
 . من شحنته

الش

 
  ته

ة الصحيحة ف
يتان متعادلتا
ي العبارات الت

منقضيب     

والثانية سالبة
  ثانية موجبة

 كهربائي متع
، وض مشحون

.الكشاف قتي
التكهر: لتاليين
  .خاصة

ي على الرسم

ض، وعرائي
،مالئهم الطلبة

االس بتلخيص

  : التالية

حن باللمس
 الشاحن جزء

 رنة

  الشاحن
جزء من شحنت

ل رمز اإلجابة
ان معدني كرت

، أيحنة سالبة

               

   سالبة
حنتها موجبة و
نتها سالبة والث

جاور كشافم
ب بالستيكي
لكشاف وورقت
 بالمفهومين ا

بلغتك الخ) ث
شاف الكهربائي

شاط االستقصا
م إليها أمام ز
وغلق الدرس

  

معلم األسئلة 

رن بين الشح
فقدان الجسم 

وجه المقار

حنة بعد زوال
جسم الشاحن ج

ولضع دائرة ح
الشكل التالي
ك مشحون بشح

         
              

رتان شحنتهما
رة األولى شح
ة األولى شحن
في الشكل الم

 قرصه بقضيب
ل من قرص ال
ضح المقصود

الحث(ب بالتأثير
ن أجزاء الكش

 
 

عن النشا
توصلوا
والطلبة  

  
:التقويم

يطرح الم

قار) 1س
،الشاحن

  

بقاء الشح
فقدان الج

  
أض )2س
في  -1

البالستيك
           
         

  
الكر  - أ 
الكر -ب 
الكرة - ج
في)  3س
المسة قم

شحنة كل
وض) 4س

هربوالتك
عين) 5س
  
  

  



  )حث

 الجسم 

ن جزء 
ب  تترت

سم غير 
 الطرف 
 بشحنة 
 الشاحن 
 مشحونا 
ة الجسم 

سته جسما 

ه من جسم 
 والطرف 

الح(لتأثيران ب

لشحنة عن
  شاحن 

الجسم الشاحن
، وإنماحنته
على الجسم 

، فيصبح
 مشحونا

شحنة الجسم
 البعيد

شابهة لشحنة
 

ة نتيجة مالمس

 نتيجة تقريبه
،سم المشحون
  .سم الشاحن

 ي

 ي

الشحن

تزول الي 
بزوال الش

ن 
ر 

يفقد ا ال
من شحن
الشحنات
المشحون
القريب

مخالفة لش
والطرف

بشحنة مش
 .الشاحن

جبة أو سالبة

سالبةجبة أو 
ة لشحنة الجس
سمن بزوال الج

قرص فلزي

ساق فلزي
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 باللمس

لى الجسم الذي

احن جزءا من
 الجسم غير

 كهربائية موج
  .نالشاح

 كهربائية موج
شحنة مخالفةب

ويزول الشحن

2

الشحن ب

ى الشحنة على
   شحنه

د الجسم الشا
حنته إلى

  مشحون

لجسم بشحنة
شابهة للجسم ا
لجسم بشحنة
شريب للجسم ب
و  المشحون،

 ن فلزيتين

  زجاجي

 

تبقىل
تم

يفقد جزء
شح
المش

شحن ال: مس
جسم بشحنة مش

شحن ال: )حث
 الطرف القر
لشحنة الجسم

ورقتين

وعاء

  : لتقويم

وجه المقارنة

حنة بعد زوال

 

جسم الشاحن

  ته 

  )ب  ( 

التكهرب باللم
لجس، ويشحن ا
الح(ب بالتأثير

 حيث يشحن
حنة مشابهة ل

 
 

إجابات ال

  ) 1س
و

بقاء الشح

 الشاحن

فقدان الج

من شحنت

  
)   2س
  
  ) 3س
  
  
  
ا- ) 4س

مشحونا ،
التكهرب- 

،مشحون
البعيد بشح

  
  ) 5س
  

  



  السادس

.......  
_____  

، حنل الشا

..........
........  

 كرتون 
  .صوف

،  الزجاجي
رتفعا فوق 

  .رق

: الصف     

...:الشعبة   
_________

حنة بعد زوال

.............

.............

 ورق، ورق
 قطعة من الص

هة المرطبان
منه مر) سم 1

من مشبك الور

ق شحنه     

             

_________

  .مة لذلك
  .)حث
الشحبقاء : ث

  ن منه؟
  ؟ مشحون

.............
.............

صدير، مشبك
،ة من الحرير

  . جاور

ساو لقطر فوه
1(، وأبق تون

زء المعقوف م
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  س الثالث

هربائي وطرق

 )3( نشاط -

__________

 
ه المواد الالزم

الح(ن بالتأثير
من حيث حث

ب جسم مشحون
سته جسم أخر

.............

.............

جي، ورق قص
كية، قطعةستي

في الشكل المج

مسوى قطره
ز قرص الكرت

في الجز خلهما
3

الدرس

 الكشاف الكه

-قرير الطالب

__________

.ف الكهربائي
عند إعطائه ا
والشحنلمس ل

ح والشحن بال
  .حنته

ن عند تقريب
ن عند مالمس

.............

.............

مرطبان زجاج
بالس ، مسطرة

 الورق كما ف

 الكرتون المقو
رق في مركز

، ثم أدخ) سم

تركيب.    

تق           .

_________

ركيب الكشاف
كهربائيا بسيطا
الود بالشحن ب
شحن باللمس
 جزء من شح

م غير مشحون
مشحونم غير

.............

.............

  :مة

س زجاجي أو م
،ب من الزجاج

 إجعل مشبك

ريا من ورق
لمشبك الوي

س 1× 2( ير

.............

:..........لب
_________

  : اإلجرائية
تعرف على تر
صمم كشافا ك
ستنتج المقصو
يقارن بين الش
لجسم الشاحن

  :لعلمي

يتم شحن جسم
يتم شحن جسم

:  

..............

..............

األدوات الالزم

هربائي، كأس
الصق، قضيب

  :العمل

،يزي الطالب

ص قرصا دائر
 الطرف العلو

  .كرتون
ص ورقتا قصدي

 
 

.:التاريخ
اسم الطال
______

األهداف

تأن ي -1
أن يص -2
أن يس -3
أن ي -4

وفقدان الج
  

السؤال ال

هل ي -1
هل ي -2
  

الفرضية

.........

.........
  

المواد وا

كشاف كه
مقوى، ال

  
خطوات ا

عزي  -1
  
قص  -2

ثم أدخل
قرص الك

قص  -3



سه، ماذا 
.......  

........  
حدث 

.......  
.......  

  

يث 

وي 

 دون أن تلمس
..............
.............
كشاف، ماذا ح
.............
.............

شاهدة بالرسم

، بحي الالصق

 الطرف العلو

 كرة الكشاف
.............
.............
سطرة كرة الك
..............
.............

المشا
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جي بواسطة
  .لمجاور

غرزها في ا

  .هربائي
ربها من ثم ق

.............
....؟ قصدير

 ثم إلمس المس
.............

.....؟ صدير

شحونة من

شحونة عن

حونة كرة

شحونة عن

4

رطبان الزجاج
ا في الشكل ال

، ثملقصدير ا

بالكشاف الكهر

،طعة الصوف
.............
ث لورقتي الق
طعة الصوف،
.............

ث لورقتي القص

 لة

الستيكية المش
 

الستيكية المشح

الستيكية المشح

الستيكية المشح

المر ون بفوهة
في داخله كما
رة من ورق

قمت بصنعه ب

بالستيكية بقط
..........؟ ر

طرة، ماذا حدث
بالستيكية بقط
.............
رة، ماذا حدث

الحال

 المسطرة البال
ف دون لمسها

لمسطرة البال
  ف

لمسطرة البال

لمسطرة البال
  ف

 قرص الكرتو
ر فرقتا القصدي

ع كرة صغير
 .بك

لذي قلجهاز ا

المسطرة البك 
رقتي القصدير
آلن أبعد المسط

المسطرة البك 
...؟ لقصدير

ن أبعد المسطر

 

عند تقريب
كرة الكشاف

عند إبعاد ال
شافكرة الك

عند لمس ال
  الكشاف 

عند إبعاد ال
كرة الكشاف

 
 

ثبت -4
تتدلى ور

إصنع -5
من المشب

يسمى ال 

أدلك  -6
حدث لور

واآل  -7
أدلك  -8

لورقتي ال
واآلن -9
  

 :النتائج

   

 الخطوة

6  

7  

8  

9  
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  :تفسير النتائج

ورقتي  ...............عند تقريب المسطرة البالستيكية المشحونة من كرة الكشاف الحظت  -1
ي على المسطرة تنافرت مع الشحنات السالبة على كرة ألن الشحنات السالبة الت ،القصدير

......... ......الكشاف، متجهة إلى الطرف البعيد منها، تاركة كرة القصدير مشحونة بشحنة 
لشحنة المسطرة ..................... ، وورقتا القصدير شحنتا بشحنة لشحنة المسطرة السالبة

  .البالستيكية
ورقتي ............... ت تيكية المشحونة كرة الكشاف الحظعند لمس المسطرة البالس -2

الكشاف ومنها إلى  جزء من شحنة المسطرة البالستيكية السالبة انتقل إلى كرةالقصدير، ألن 
مما أدى إلى ، ...............بشحنة كهربائية  مشحونتينورقتي القصدير، فأصبحت الورقتان 

  .الورقتين..... .........
  

  : جاتاالستن

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
.............................................................................................  

  
  : الفرضية صحة الحكم على

...............................................................................................
...............................................................................................

.............................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  



_____  

 بعد زوال 

مشحونا ن 

ون شحنة 

ق كرتون 
  .صوف

،  الزجاجي
فوق  رتفعا

      

_________

ء الشحنةبقا

ر المشحونغي

 غير المشحو

ك ورق، ورق
 قطعة من الص

  . المجاور

هة المرطبان
منه مر) مس1(

ق شحنه     

 )3(  
_________

  .مة لذلك
  .)حث

ب: من حيث  

  ون منه؟
  ؟ر مشحون

غالجسم  صبح

كتسب الجسم

صدير، مشبك
،ة من الحرير

ساو لقطر فوه
(رتون وأبق 
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  س الثالث

هربائي وطرق

نشاط -طالب

__________

.  
ه المواد الالزم

الح(ن بالتأثير
م)الحث(تأثير

  .ه

ب جسم مشحو
سته جسم أخر

ير مشحون يص

 مشحون يك

جي ، ورق قص
طعةستيكية، ق

في الشكل

مسوى قطره
كز قرص الكر

6

الدرس

 الكشاف الكه

بات تقرير الط

__________

ف الكهربائي
عند إعطائهطا
والشحنلمس ال

 والشحن بالت
زء من شحنته

ون عند تقريب
ون عند مالمس

غي جسم آخر

 جسما غير

مرطبان زجاج
، مسطرة بالس

 الورق كما في

 الكرتون المقو
ورق في مرك

تركيب

إجاب

_________

 تركيب الكشاف
 كهربائيا بسيط
اصود بالشحن ب
شحن باللمس
سم الشاحن جز

سم غير مشحو
مشحوسم غير

 مشحون من

جسم مشحون

  :مة

س زجاجي أو م
ب من الزجاج،

 إجعل مشبك

ريا من ورق
وي لمشبك الو

_________

  : اإلجرائية
تي تعرف على

ك يصمم كشافا
يستنتج المقص
يقارن بين الش

وفقدان الجس، 

  :لعلمي

 يتم شحن جس
 يتم شحن جس

:  

 تقريب جسم
  .هربائية

ند مالمسة ج
.  

األدوات الالزم

هربائي، كأس
الصق، قضيب

  :العمل

،يزي الطالب

ص قرصا دائر
 الطرف العلو

  .كرتون

 
 

______

األهداف

أن ي  -1
أن ي  -2
أن ي  -3
أن ي -4

الشاحن ،
  

السؤال ال

هل  -1
هل  -2
   

الفرضية

عند  -1
بشحنة كه

عن  -2
.كهربائية
المواد وا

كشاف كه
ال، مقوى

  
خطوات ا

عزي  -1
  
قص  -2

ثم أدخل
قرص الك



  .رق

سه، ماذا 

حدث 

  

ن مشبك الور
يث 

وي 

 دون أن تلمس

  .صدير
كشاف، ماذا ح

  .ن

شاهدة بالرسم

ء المعقوف من
، بحي الالصق

طرف العلو ال

 كرة الكشاف

القصقت ورقتا 
سطرة كرة الك

فرجتينزالتا من

المشا
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في الجزء لهما
جي بواسطة

  .اورلمج
غرزها في ا

  .هربائي
ربها من ثم ق

انطبق؟ قصدير
 ثم إلمس المس

ما ز؟ قصدير

شحونة من

شحونة عن

حونة كرة

شحونة عن

7

، ثم أدخله)سم
رطبان الزجاج
ا في الشكل ال

، ثم القصير

بالكشاف الكهر

،طعة الصوف
  .)تنافرتا

ث لورقتي الق
طعة الصوف،

  .)تا
ث لورقتي الق

 لة

الستيكية المش
 

الستيكية المشح

الستيكية المشح

الستيكية المشح

س 1× 2( ير
المر ون بفوهة

في داخله كما
رة من ورق

قمت بصنعه ب

بالستيكية بقط
ت( انفرجتا ؟ ر

طرة، ماذا حدث
بالستيكية بقط

تنافرت( فرجتا
طرة، ماذا حدث

الحال

لبال المسطرة ا
ف دون لمسها

لمسطرة البال
  ف

لمسطرة البال

لمسطرة البال
  ف

ص ورقتا قصدي
 قرص الكرتو
رقتا القصدير ف
نع كرة صغير

 .بك
لذي قلجهاز ا

المسطرة البك 
رقتي القصدير
آلن أبعد المسط

المسطرة البك 
انفر؟  لقصدير

آلن أبعد المسط

 

عند تقريب
كرة الكشاف

عند إبعاد ال
كرة الكشاف

عند لمس ال
  الكشاف 

عند إبعاد ال
كرة الكشاف

 
 

قص  -3
ثبت -4

تتدلى ور
إصنع -5

من المشب
يسمى ال 

أدلك  -6
حدث لور

واآل  -7
أدلك  -8

لورقتي ال
واآل  -9
  

 :النتائج

 الخطوة

6  

7  

8  

9  
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  :تفسير النتائج 

، ورقتي القصدير تنافرعند تقريب المسطرة البالستيكية المشحونة من كرة الكشاف الحظت   1
، متجهة الشحنات السالبة على كرة الكشاف ألن الشحنات السالبة التي على المسطرة تنافرت مع

، لشحنة المسطرة السالبة مخالفةإلى الطرف البعيد منها، تاركة كرة القصدير مشحونة بشحنة 
  . لشحنة المسطرة البالستيكية مشابهةقتا القصدير شحنتا بشحنة وور

، ألن  ورقتي القصدير تنافرعند لمس المسطرة البالستيكية المشحونة كرة الكشاف الحظت  -2
، الكشاف ومنها إلى ورقتي القصدير جزء من شحنة المسطرة البالستيكية السالبة انتقل إلى كرة

  .الورقتين )تنافر( انفراج ، مما أدى إلى  سالبةنة كهربائية فأصبحت الورقتين مشحونتين بشح
  

  : اجتاالستن

مشحونا غير المشحون الجسم  غير مشحون يصبحعند تقريب جسم مشحون من جسم آخر  -1
شحنة مخالفة لشحنة الجسم ، حيث يصبح الطرف القريب للجسم مشحونا ببشحنة كهربائية

مشابهة لشحنة الجسم المشحون، ويزول الشحن بزوال  نة، والطرف البعيد مشحونا بشحالمشحون
  ).الحث(الشحن هذه الشحن بالتأثير وتسمى طريقة. الجسم الشاحن

ائية ، يكتسب الجسم غير المشحون شحنة كهربمالمسة جسم مشحون جسما غير مشحونعند  -2
  .مى طريقة الشحن هذه الشحن باللمسوتس. مشابهة لشحنة الجسم المشحون

  
  : ى صحة الفرضيةالحكم عل

  . الفرضيتان صحيحتان
  . الجسم غير المشحون شحنة كهربائيةعند مالمسة جسم مشحون جسما غير مشحون يكتسب   - 
مشحونا غير المشحون الجسم  غير مشحون يصبحعند تقريب جسم مشحون من جسم آخر   - 

  .بشحنة كهربائية
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  :الرابعالدرس 

  .الكهربائي استعماالت الكشاف: عنوان الدرس

  

  :األهداف اإلجرائية
  .ربائي للكشف عن األجسام المشحونةأن يستخدم الكشاف الكه  -1
  .الجسم مستخدما الكشاف الكهربائي أن يستنتج نوع شحنة  -2
  

  :يتضمنها الدرسالمفاهيم التي 
  .شحنة سالبة، شحنة موجبة، شحنة متعادلة ،الكشاف الكهربائي

  
  : تهدفةمهارات عمليات العلم المس

المالحظة العلمية، واالستدالل، : مليات العلم التالية بصورة جزئيةيتوقع أن يكتسب الطالب ع
  .والتواصل، والتنبؤ،  وفرض الفروض، والتفسير، والتجريب

  
  :دوات المستخدمةالمواد واأل

  .، قطعة من الحريركشاف كهربائي، قضيب من الزجاج، مسطرة بالستيكية، قطعة من الصوف
  
  :تنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةراءات إج

  

  المستهدفةعمليات العلم  النشاطات التعليمية

 :العصف الذهني

يتم مراجعة الطلبة فيما تم تعلمه في الدرس السابق من خالل 
  :سئلة التاليةاأل

ما هي طرق شحن الكشاف  ؟ما تركيب الكشاف الكهربائي
سة قرصه مالم ؟ ماذا يحصل لورقتي الكشاف عندالكهربائي

؟ ماذا يحصل لورقتي الكشاف عندما لمسطرة بالستيكية مشحونة
  ؟ من قرصه مسطرة بالستيكية مشحونة أقرب

هل يمكن استخدام الكشاف الكهربائي : ثم يمهد المعلم للدرس
  ؟الجسم مشحونا أم ال ومعرفة شحنته؟ كيف ذلكلمعرفة إذا كان 

  .ايستمع المعلم إلى إجابات الطلبة؟ ويسجله

  
  
  
  
  
  
  
  التنبؤ - 
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 :الخطوة األولى

  :تحديد المشكلة 
  :المشكلة من خالل التساؤل التالي يحدد المعلم

هل يزداد إنفراج ورقتي الكشاف المشحون عند مالمسته جسما 

  ؟لهالشحنته أم مخالفة  مشحونا بشحنة مشابهة 

  

 :الخطوة الثانية

  :صياغة الفرضيات

ن السؤال تي يصيغونها لإلجابة عيستمع المعلم لفرضيات الطلبة ال
  .، ويطلب منهم تدوينها الساب
اعتمادا على السؤال العلمي السابق ، أكتب الفرضيات : المعلم 

  .ه نالتي تراها مناسبة لإلجابة ع
  :مثال*

مشحون بشحنة جسم قرص الكشاف المشحون بعند مالمسة  - 
  .يزداد انفراج الورقتين ،مشابهة لشحنة الكشاف

جسم مشحون بشحنة قرص الكشاف المشحون ب ةالمسم عند - 
  .اتنطبقأو  ورقتي الكشاف يقل انفراج، لشحنة الكشاف مخالفة

  

  

  

  فرض الفروض  - 

 :الخطوة الثالثة 

  :صحة الفرضيات إجراء التجارب الختبار

لعمل ، ويوزع عليهم أوراق ايقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات
يطلب منهم تنفيذ النشاط ، ثم ) 4( الخاصة بالنشاط العملي

  .فرضياتهم والتوصل إلى استنتاجات ليتمكنوا من اختبار
م ، ويحثهلى استفساراتهميوجه المعلم الطلبة أثناء العمل ويجيب ع

  .على تسجيل مالحظاتهم و تفسيرها

  

  التجريب - 
  
  
  
  المالحظة   - 
  التفسير  - 

 :الخطوة الرابعة

  :تسجيل النتائج

ة تنظيم نتائجهم في جدول ليسهل تفسيرها يطلب المعلم من الطلب
ذلك التعبير عن ، كن ثم التوصل إلى استنتاجات حولهاوم

  .مشاهداتهم بالرسم
  

  
  
  التواصل  - 
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 :الخطوة الخامسة

  :تفسير النتائج

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تفسير النتائج 
  .لومات التي حصلوا عليها وتدوينهاوالمع

  
  
  ات تفسير البيان - 

 :الخطوة السادسة

  :التوصل إلى استنتاجات

يطلب المعلم من الطلبة التوصل إلى استنتاجات بناء على 
  .هم للنتائج، وتدوينهاتفسير

مشحون بشحنة جسم قرص الكشاف المشحون بعند مالمسة  - 1(
  .يزداد انفراج الورقتين ،مشابهة لشحنة الكشاف

مشحون بشحنة جسم قرص الكشاف المشحون ب ةمالمس عند -2
  .اتنطبقأو  ورقتي الكشاف يقل انفراج، لشحنة الكشاف مخالفة

ن الجسم مشحونا أم ال يستخدم الكشاف الكهربائي لمعرفة كو -3
  .)ونوع شحنته

  :اتالحكم على الفرضي

يطلب المعلم من كل مجموعة الحكم  على مدى صحة الفرضيات 
  .اى االستنتاجات التي توصلوا إليهالمصاغة بناء عل

  
  
  االستدالل  - 

 :كتابة التقرير

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تقديم التقرير المكتوب 
التي  النتائج واالستنتاجات ، وعرضعن النشاط االستقصائي

مع ثم يقوم المعلم بمناقشتها   ،وصلوا إليها أمام زمالئهم الطلبةت
  .االستنتاجاتوغلق الدرس بتلخيص الطلبة  

  

   التواصل - 

  
  
  
  
  
  
  
  



  :لتفسير

_____  

_____  

_____  

، مع ات التالية

_________

_________

_________

ل من الحاالت

_________

_________

_________

19

في كل) ب(ل

__________

__________

__________

2

  :لطلبة
كلجسم في الش

__________

__________

__________

التالية على ال

سم شحنة الج

_________

_________

_________

   

سئلة معلم األ

حدد على الر 

  :سير

_________

  :فسير

_________

  :سير

_________

  : سير

 
 

:التقويم

يطرح الم

 -)1س
  
  
التفس  -1
  
  

______
  
التف  -2 

______
  
التفس  -3
  
  
   

______
  
التفس  -4
   
  
  
  



_____  

_____  

_____  

_________

_________

_________

_________

_________

_________

19

__________

           

__________

        

__________

   

ما في

3

  
  .  الكشاف

__________
  ،ة سالبة

 بشحنة     
  ة من
  .تاه

__________
  

   بشحنة
  ب الشحنة

سالبة من    
  أصبح

   أدى إلى

__________
  

  حنة من
  الطرف

سالبة        
  عيد

نة موجبة كم
  . كشاف

،غير مشحون
ر على ورقتي

_________
مشحون بشحنة
شحونا باللمس
شحنات السالبة
انفرجت ورقت

_________
،لجسم موجبة
شحونا باللمس
 الجسم موجب
ت الشحنات الس
عادل شحنته فأ
نة موجبة مما

_________
،لجسم موجبة

م موجب الشح
، وأصبح ات

حونا بشحنة س
 والطرف البع

نا بشحنمشحو
افر ورقتي الك

  : لتقويم

الجسم غي: سير
طرأ أي تغيير

_________
الجسم م :سير

اف أصبح مش
يث انتقلت الش
ى الكشاف، و

_________
شحنة ال: سير

اف أصبح مش
فعندما المس

، انتقلتكشاف
إلى الجسم لتع
مشحونا بشحن

  .رقتيه
_________
شحنة ال: سير

ما قربنا الجسم
ترتبت الشحنا
من الجسم مشح
،شحنة الجسم
م) ي الكشاف

ما أدى إلى تنا

 
 

إجابات ال

  )1س
التفس -1

يط ألنه لم

______
التفس  -2

ألن الكشا
، حيالبةس

الجسم إلى
  

______
التفس  -3

ألن الكشا
، فموجبة

قرص الك
الكشاف إ
الكشاف م
انفراج ور
______

التفس  -4
ألنه عندم
الكشاف ت
القريب م
مخالفة لش

ورقتي( 
مم الشكل
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  الدرس الرابع

  :..........اسم الطالباستعماالت الكشاف الكهربائي         ...............          :التاريخ

  ..............:الشعبة            )4( نشاط -تقرير الطالب         السادس        : الصف 

___________________________________________________________  

  :األهداف اإلجرائية
  .جسام المشحونةأن يستخدم الكشاف الكهربائي للكشف عن األ  -1
  .الجسم مستخدما الكشاف الكهربائي أن يستنتج نوع شحنة  -2
  

  :السؤال العلمي

 مشحونا بشحنة مشابهة  هل يزداد إنفراج ورقتي الكشاف المشحون عند مالمسته جسما

  ؟لهالشحنته أم مخالفة 
  

  :الفرضية

1- ..........................................................................................  
..............................................................................................  

2- ..........................................................................................  
..............................................................................................  

  

  :المواد واألدوات الالزمة

  .الصوف، قطعة من الحرير  كشاف كهربائي، قضيب من الزجاج، مسطرة بالستيكية، قطعة من
  

  :خطوات العمل

  ...................................؟  لماذا. عزيزي الطالب، إلمس قرص الكشاف بإصبعك -1
...............................................................................................  

  ..................؟ ماذا حدث لورقتي الكشاف؟ كيةقرص الكشاف بالمسطرة البالستيإلمس  -2
م إلمس بها قرص الكشاف ، ثمرة )  20( ستيكية بقطعة الصوف إدلك المسطرة البال -3

   ......................................................؟ الكهربائي، ماذا حدث لورقتي الكشاف
م إلمس بها قرص ، ثمرة) 30(لصوف بقوة أكبر بقطعة ا البالستيكيةدلك المسطرة إواآلن  -4

  .............................................، ماذا حدث لورقتي الكشاف؟  الكشاف الكهربائي
إدلك قضيب الزجاج بقطعة الحرير، ثم إلمس به قرص الكشاف المشحون، ماذا حدث  -5

  ............................................................................؟ لورقتي الكشاف
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  :النتائج

  المشاهدة بالرسم الحالة الخطوة

   لمس الكشاف باإلصبع  1
  
  

   لمس قرص الكشاف بالمسطرة البالستيكية  2
  
  

لمس قرص الكشاف بالمسطرة البالستيكية  3
  مرة )  20( المدلوكة بقطعة الصوف 

  
  
  

ستيكيةلمس قرص الكشاف بالمسطرة البال  4
  مرة)  30( المدلوكة بقطعة الصوف 

  

لمس قرص الكشاف المشحون بقضيب الزجاج  5
  المدلوك بقطعة الحرير 

  
  
  

  
  :تفسير النتائج

ورقتي الكشاف ألن ................ عند لمس المسطرة البالستيكية لقرص الكشاف  -1
  ........................ .المسطرة 

كشاف، مرة قرص ال) 20(ستيكية المدلوكة بقطعة الصوف عند لمس المسطرة البال -2
، وتم شحن ..............ة بشحنة كهربائية ، ألن المسطرة مشحونورقتي الكشاف............ 

  .لشحنة المسطرة................  الكشاف باللمس بشحنة كهربائية
مرة قرص الكشاف )  30( عند لمس المسطرة البالستيكية المدلوكة بقطعة الصوف بقوة  -3 

عدد الشحنات ...............بسبب انفراج الورقتين  ..............المشحون بشحنة سالبة ، 
  .السالبة التي انتقلت إليه من المسطرة عن طريق اللمس 

  ، قرص الكشاف المشحون بشحنة سالبة عند لمس قضيب الزجاج المدلوك بقطعة الحرير  -4
، وذلك ألن قضيب الزجاج مشحون بشحنة كهربائية رقتي الكشافانفراج و........... .

لشحنة الكشاف، مما أدى إلى انتقال جزء من شحنة الكشاف السالبة إلى ................. 
  .الشحنة  ليعادل شحنته ....................القضيب 
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  : االستنتاجات
...............................................................................................  

...............................................................................................  

...............................................................................................  
...............................................................................................  

...............................................................................................  
...............................................................................................  

  
  : الحكم على صحة الفرضيات

.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
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  الدرس الرابع

  استعماالت الكشاف الكهربائي

  )4( نشاط -إجابات تقرير الطالب
___________________________________________________________  

   :األهداف اإلجرائية
  .ربائي للكشف عن األجسام المشحونةأن يستخدم الكشاف الكه -1
  .الجسم مستخدما الكشاف الكهربائي أن يستنتج نوع شحنة -2
  

  :السؤال العلمي

 حنة مشابهة هل يزداد إنفراج ورقتي الكشاف المشحون عند مالمسته جسما مشحونا بش

  ؟لهالشحنته أم مخالفة 

  

  :الفرضية

يزداد  ،مشحون بشحنة مشابهة لشحنة الكشافجسم قرص الكشاف المشحون بعند مالمسة  -1
  .انفراج الورقتين

يقل ، لشحنة الكشاف مخالفةجسم مشحون بشحنة قرص الكشاف المشحون ب ةمالمس عند -2
  .اتنطبقأو  ورقتي الكشاف انفراج

  
  :دوات الالزمةالمواد واأل

  .، قطعة من الحريرالصوف ، قطعة من كشاف كهربائي، قضيب من الزجاج، مسطرة بالستيكية
  

  :خطوات العمل

لتفريغ الكشاف من شحنته من   ؟لماذا. عزيزي الطالب، إلمس قرص الكشاف بإصبعك -1
  .م إلى األرض ليصبح متعادل الشحنةخالل الجس

  .لم تنفرجا ؟ ستيكية؟ ماذا حدث لورقتي الكشافقرص الكشاف بالمسطرة البالإلمس -2
، ثم إلمس بها قرص الكشاف مرة) 20(لبالستيكية بقطعة الصوف إدلك المسطرة ا -3
  .انفرجتا؟  كهربائي، ماذا حدث لورقتي الكشافال
م إلمس بها قرص ، ثمرة) 30(بقطعة الصوف بقوة أكبر  البالستيكيةواآلن أدلك المسطرة  -4

  .ازداد انفراج الورقتين؟  بائي، ماذا حدث لورقتي الكشافالكشاف الكهر



ماذا حدث 

  

غير سطرة 

،  الكشاف
ن الكشاف 

 المشحون، م

شاهدة بالرسم

ف ألن المسط

مرة قرص 
، وتم شحنة

ص الكشاف

المشا

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

ورقتي الكشاف

) 20( وف 
سالبةكهربائية 

19

 إلمس به قرص

ستيكية غير

البالستيكية

البالستيكية

ب الزجاج

و لم تتنافرف

طعة الصو بق
ونة بشحنة ك

.  
8

 الحرير، ثم

 لة

الستمسطرة الب

 بالمسطرة ا
  مرة ) 20(

 بالمسطرة ا
  مرة) 30(

شحون بقضيب

رص الكشاف

كية المدلوكة
سطرة مشحو
حنة المسطرة

جاج بقطعة
 . انفراجهما

الحال

 ف باإلصبع

 الكشاف بالم

ص الكشاف
طعة الصوف

ص الكشاف
طعة الصوف

 الكشاف المش
 طعة الحرير

لبالستيكية لقر

طرة البالستيكي
، ألن المسف
لشح مشابهةية

ك قضيب الزج
قل؟  لكشاف

 

لمس الكشاف

لمس قرص
  المدلوكة

لمس قرص
المدلوكة بقط

لمس قرص
المدلوكة بقط

لمس قرص
المدلوك بقطع

   :نتائج
س المسطرة ا

  
 لمس المسط

ورقتي الكشاف
يشحنة كهربائ

 
 

إدلك -5
لورقتي ال

  
 :النتائج

 الخطوة

1  

2  

3  

4  

5  

  
تفسير الن

د لمسعن
.مشحونة

عند -2
و تنافرت

باللمس بش
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قرص الكشاف  مرة)  30( عند لمس المسطرة البالستيكية المدلوكة بقطعة الصوف بقوة  -3
ت إليه عدد الشحنات السالبة التي انتقلزيادة  بسببانفراج الورقتين  إزداد، المشحون بشحنة سالبة

  .من المسطرة عن طريق اللمس
 قلة الحرير  قرص الكشاف المشحون بشحنة سالبة، عند لمس قضيب الزجاج المدلوك بقطع -4

لشحنة  مخالفة، وذلك ألن قضيب الزجاج مشحون بشحنة كهربائية انفراج ورقتي الكشاف
الشحنة   الموجبالكشاف، مما أدى إلى انتقال جزء من شحنة الكشاف السالبة إلى القضيب 

  .ليعادل شحنته
  

  : االستنتاجات

يزداد  ،الكشاف جسم مشحون بشحنة مشابهة لشحنةلمشحون بقرص الكشاف اعند مالمسة  -1
  .انفراج الورقتين

يقل ، لشحنة الكشاف مخالفةجسم مشحون بشحنة قرص الكشاف المشحون ب ةمالمس عند -2
  .اتنطبقأو  ورقتي الكشاف انفراج

  .مشحونا أم ال ولمعرفة نوع شحنته يستخدم الكشاف الكهربائي لمعرفة كون الجسم -3
  

  : على صحة الفرضيات الحكم

  .ن ان صحيحتاالفرضيت
يزداد  ،مشحون بشحنة مشابهة لشحنة الكشافجسم قرص الكشاف المشحون بعند مالمسة  - 

  .انفراج الورقتين
يقل ، لشحنة الكشاف مخالفةجسم مشحون بشحنة قرص الكشاف المشحون ب ةمالمس عند - 

  .اتنطبقأو  ورقتي الكشاف انفراج
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  : امسالدرس الخ

  .الموصلة والمواد العازلةالمواد : عنوان الدرس

  

  :األهداف اإلجرائية
  .اة للكهرباء واألجسام العازلة لهأن يميز عمليا بين األجسام الموصل -1
  .مواد موصلة ومواد عازلة للكهرباءأن يصنف مجموعة من المواد إلى  -2
  

  :المفاهيم التي يتضمنها الدرس
  .د العازلةالمواد الموصلة، والموا

  
  : مليات العلم المستهدفةمهارات ع

المالحظة العلمية، واالستدالل، : مليات العلم التالية بصورة جزئيةيتوقع أن يكتسب الطالب ع
  .والتواصل، والتصنيف،  والتنبؤ،  وفرض الفروض، والتفسير، والتجريب

  
  :دوات المستخدمةالمواد واأل

لحديد، األلمنيوم، خيط، مسطرة خشب، مسطرة ، النحاسكشافان كهربائيان، أسالك فلزية من ا
  .بالستيكية، قطعة صوف

  
  :تنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةإجراءات 

  

  المستهدفةعمليات العلم  النشاطات التعليمية

 :العصف الذهني

سئلة يقوم المعلم باسترجاع خبرات الطلبة السابقة من خالل األ
  :التالية

؟ كيف الكهربائي؟ لماذا يستخدم افما هي طرق شحن الكش
ف نستخدمه ؟ كيعرفة إذا كان الجسم مشحونا أم النستخدمه لم

  ؟لمعرفة نوع شحنة الجسم
هل جميع المواد  :معلم للدرس بطرح التساؤل التاليثم يمهد ال

أم أن هناك  ؟الشحنات الكهربائية عبرها بسهولةتسمح بانتقال 
  .جابات الطلبة ويسجلهاالمعلم إل؟ يستمع مواد ال تسمح بذلك

  
  
  
  
  
  
  
  التنبؤ  - 
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ئي في هل يمكننا االستفادة من الكشاف الكهربا: ثم يسألهم 
  ؟ اإلجابة على هذه التساؤالت؟ كيف

 :الخطوة األولى

  :تحديد المشكلة

  :المشكلة من خالل التساؤل التالي يحدد المعلم
هربائية عبرها هل جميع المواد تسمح بانتقال الشحنات الك

  ؟ سهولةب

  

 :الخطوة الثانية

  :صياغة الفرضيات

ونها لإلجابة عن السؤال يستمع المعلم لفرضيات الطلبة التي يصيغ
  .، ويطلب منهم تدوينهاالسابق
، اكتب الفرضية التي عتمادا على السؤال العلمي السابقا: المعلم

  .نهتراها مناسبة لإلجابة ع
  :مثال*

  .ات الكهربائية عبرها بسهولةالشحنجميع المواد تسمح بانتقال  - 

  

  

  فرض الفروض  - 

 :الخطوة الثالثة 

  :صحة الفرضيات إجراء التجارب الختبار

لعمل ، ويوزع عليهم أوراق ايقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات
، ثم يطلب منهم تنفيذ النشاط ) 5( الخاصة بالنشاط العملي

  .ترضياتهم والتوصل إلى استنتاجاليتمكنوا من اختبار ف
م ، ويحثهناء العمل ويجيب على استفساراتهميوجه المعلم الطلبة أث

  .على تسجيل مالحظاتهم و تفسيرها
  

  

  التجريب - 
  
  
  
  المالحظة   - 
  التفسير  - 

 :الخطوة الرابعة

  :تسجيل النتائج

يطلب المعلم من الطلبة تنظيم نتائجهم في جدول ليسهل تفسيرها 
  .ان ثم التوصل إلى استنتاجات حولهوم
  
  
  

  
  
  التواصل  - 
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 :الخطوة الخامسة

  :تفسير النتائج 

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تفسير النتائج 
  .لومات التي حصلوا عليها وتدوينهاوالمع

  
  
  تفسير البيانات  - 

 :الخطوة السادسة

  :التوصل إلى استنتاجات

نتاجات بناء على يطلب المعلم من الطلبة التوصل إلى است
  .سيرهم للنتائج، وتدوينهاتف
الشحنات الكهربائية عبرها ليست جميع المواد تسمح بانتقال (

، عبرها الشحنات الكهربائية بسهولة، فهناك مواد تنتقل بسهولة
، ديد، وتسمى موادا موصلة للكهرباءكالنحاس واأللمنيوم والح

صعوبة كالزجاج وهناك مواد تنتقل عبرها الشحنات الكهربائية ب
  .)الستيك والخشب، وتسمى موادا عازلة للكهرباء والب

  :اتالحكم على الفرضي

يطلب المعلم من كل مجموعة الحكم  على مدى صحة الفرضيات 
  .ى االستنتاجات التي توصلوا إليهاالمصاغة بناء عل

  
  
  االستدالل  - 
  
  
  
  
  
  

 :كتابة التقرير

توب ير المكيحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تقديم التقر
التي  النتائج واالستنتاجات ، وعرضعن النشاط االستقصائي

مع ثم يقوم المعلم بمناقشتها   ،وصلوا إليها أمام زمالئهم الطلبةت
 .االستنتاجاتوغلق الدرس بتلخيص الطلبة  

  

  التواصل  - 

  

  :التقويم

  :تالية على الطلبةيطرح المعلم األسئلة ال

  .ستيك، فسر السببهربائي من البالتصنع يد المفك الك -1
، ثم المس سطح قرص الكشاف كشاف الفلزيتين بقطعتين من الورقإذا تم استبدال ورقتا ال -2

  ؟ ماذا تتوقع أن يحدث لقطعتي الورق؟ ولماذامسطرة بالستيكية مشحونة ، 
، سلك ألمنيوم، خاتم ذهب: موصلة ومواد عازلة للكهرباءصنف المواد التالية إلى مواد  -3

  .، ملقط خشب، جسم اإلنسان، كأس زجاجين الفضةسلسلة م
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  الدرس الخامس
  :..........اسم الطالبالمواد الموصلة والمواد العازلة         ...............          :التاريخ

  ..............:الشعبة           )5( نشاط -تقرير الطالب          السادس        : الصف 

___________________________________________________________  

  :األهداف اإلجرائية
  .اة للكهرباء واألجسام العازلة لهأن يميز عمليا بين األجسام الموصل -1
  .اءأن يصنف مجموعة من المواد إلى مواد موصلة ومواد عازلة للكهرب -2
  

  :السؤال العلمي

  ؟ بسهولةعبرها الكهربائية هل جميع المواد تسمح بانتقال الشحنات 
  

  : الفرضية

.............................................................................................  

  

  :دوات المستخدمةالمواد واأل
نحاس، والحديد، واأللمنيوم، خيط، مسطرة خشب، مسطرة ، أسالك فلزية من الكشافان كهربائيان

  .بالستيكية، قطعة صوف
  

  :وات العملخط

  .ضع الكشافين على طاولة متقابلين ،عزيزي الطالب -1
سلك النحاس كما في صل بين قرصي الكشافين بواسطة  -2

  .الشكل المجاور
  

)                     ب( كشاف )    أ ( كشاف                                                               
  
ماذا حدث ). أ ( لصوف والمس بها قرص الكشاف إدلك المسطرة البالستيكية بقطعة ا -3

  ....................................................................؟ )ب ( لورقتي الكشاف 
 ،مرة ، والحظ ماذا يحدث في كل)3(تبدل المواد السابقة بسلك النحاس، وكرر الخطوة اس -4

  .وسجل مشاهداتك في الجدول التالي
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  :النتائج

  

) ب (يحدث لورقتا الكشاف المادة

  نحاس

  ألمنيوم

  حديد

  مسطرة خشب

  مسطرة بالستيكية

  قضيب زجاجي

  

  : تفسير النتائج

، و ....................لكشافين بـ عند توصيل ا) ب ( تنافرت ورقتا الكشاف  -1
  .للكهرباء.................. واد ، ألنها م........................، و .....................

، و ....................لكشافين بـ عند توصيل ا) ب ( لم تتنافر ورقتا الكشاف  -2
  .للكهرباء.................. واد ، ألنها م........................، و .....................

   
  :جاتاالستنتا

.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
  

  : الحكم على صحة الفرضية
.............................................................................................  

............ .................................................................................  
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  الدرس الخامس

  المواد الموصلة والمواد العازلة         

                  )5( نشاط -إجابات تقرير الطالب

___________________________________________________________  

  :جرائيةاألهداف اإل
  .اة للكهرباء واألجسام العازلة لهأن يميز عمليا بين األجسام الموصل -1
  .مواد موصلة ومواد عازلة للكهرباءأن يصنف مجموعة من المواد إلى  -2
  

  :ميالسؤال العل

  ؟ بسهولة عبرهاالكهربائية هل جميع المواد تسمح بانتقال الشحنات 
  

  : الفرضية

  .بسهولة الشحنات الكهربائية عبرهاجميع المواد تسمح بانتقال 
  

  :دوات المستخدمة المواد واأل
ة ، مسطركشافان كهربائيان، أسالك فلزية من النحاس، والحديد، واأللمنيوم، خيط، مسطرة خشب

  .قطعة صوف، قضيب زجاجي بالستيكية
  

  :خطوات العمل

  .ضع الكشافين على طاولة متقابلين ،عزيزي الطالب -1
سلك النحاس كما في صي الكشافين بواسطة صل بين قر -2

  .الشكل المجاور
  

)                     ب( كشاف )    أ ( كشاف                                                               
  
ماذا حدث ). أ ( الصوف والمس به قرص الكشاف إدلك المسطرة البالستيكية بقطعة  -3

  .تنافرتا؟  )ب ( لورقتي الكشاف 
، ، والحظ ماذا يحدث في كل مرة)3(تبدل المواد السابقة بسلك النحاس، وكرر الخطوة اس -4 

  .جل مشاهداتك في الجدول التاليوس
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  :النتائج

  

) ب (يحدث لورقتا الكشاف المادة

 تنافرت نحاس
 تنافرت ألمنيوم

 تنافرت حديد

 لم تتنافر خشبمسطرة

 لم تتنافر مسطرة بالستيكية

 لم تتنافر خيط

 لم تتنافر قضيب زجاجي
  

  : تفسير النتائج

 ،منيوم، والحديدل، واألبـسلك النحاسعند توصيل الكشافين ) ب ( تنافرت ورقتا الكشاف  -1
  .   موصلة للكهرباءألنها مواد 

بـالخيط، والمسطرة الخشب، لكشافين عند توصيل ا) ب ( لم تتنافر ورقتا الكشاف  -2
  .  عازلة للكهرباء، ألنها مواد يقضيب الزجاجال، ووالمسطرة البالستيكية

  
  :االستنتاجات

عبرها ، فهناك مواد تنتقل الشحنات الكهربائية عبرها بسهولةليست جميع المواد تسمح بانتقال  - 
، ، وتسمى موادا موصلة للكهرباءديد، كالنحاس واأللمنيوم والحالشحنات الكهربائية بسهولة

، وتسمى صعوبة كالزجاج والبالستيك والخشبوهناك مواد تنتقل عبرها الشحنات الكهربائية ب
  .موادا عازلة للكهرباء

  
  : الحكم على صحة الفرضية

، فهناك الشحنات الكهربائية عبرها بسهولةليست جميع المواد تسمح بانتقال . الفرضية خاطئة
رها الشحنات الكهربائية بسهولة وتسمى موادا موصلة للكهرباء، وهناك مواد تنتقل مواد تنتقل عب

  .تسمى موادا عازلة للكهرباء، وعبرها الشحنات الكهربائية بصعوبة
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  :الدرس السادس

  .البرق والرعد: عنوان الدرس

  

  :األهداف اإلجرائية

  .ةر طبيعية كالرعد والبرق والصاعقحدوث ظواهأن يفسر الطالب  -1
  
  :المفاهيم التي يتضمنها الدرس 

  .صاعقة، مانعة الصواعق، الفان دي غراف، مولد البرق، الرعد
  

  : عمليات العلم المستهدفةمهارات 

المالحظة العلمية، واالستدالل، : مليات العلم التالية بصورة جزئيةيتوقع أن يكتسب الطالب ع
  .جريبوالتواصل، والتنبؤ،  وفرض الفروض، والتفسير، والت

  
  :دوات المستخدمةالمواد واأل

  .مولد فان دي غراف، كرة فلزية
  

  :نشاطات التعليميةإجراءات تنفيذ الدرس وال
  

  المستهدفة عمليات العلم  النشاطات التعليمية

 :العصف الذهني
يقوم المعلم بمراجعة الطلبة في ما تم تعلمه سابقا حول الشحن 

  : التأثير من خالل األسئلة التاليةب
ل للجسم ؟ ماذا يحصطرق شحن الجسم بالكهرباء الساكنةماهي 

؟ عند تقريب مسطرة بالستيكية عند تقريب جسم مشحون منه
حظ انجذاب القصاصات نحو مشحونة من قصاصات ورق نال

  .المسطرة، فسر ذلك
عرض فيلم قصير لمدة ثالثة  ثم يمهد المعلم للدرس من خالل

معلم األسئلة ، ثم يطرح الددقائق، يتعلق بظاهرة البرق والرع
نالحظ في أيام الشتاء ظواهر كالبرق والرعد، : التالية على الطلبة

، وقد ء شرارة كهربائية يتبعها صوت عالحيث نشاهد في السما
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السرو وقد ضربتها صاعقة فحرقتها؟ فكيف نشاهد قمم أشجار
؟ نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية، هل تحدث تتولد هذه الشرارة

  ؟ بين الغيوم ومن الغيوم إلى األرضوكيف تنتقل 

  التنبؤ  - 
  

 :تحديد المشكلة

  :الل طرح األسئلة العلمية التاليةيحدد المعلم المشكلة من خ
ل الشحنات الكهربائية بين هل يحدث البرق نتيجة انتقا -1

  ؟الغيوم

 الكهربائية منهل تحدث الصاعقة نتيجة انتقال الشحنات  -2

  ؟الغيوم إلى األرض

  

 :الثانيةالخطوة ا

يستمع المعلم لفرضيات الطلبة التي  :صياغة الفرضيات
  .، ويطلب منهم تدوينهانها لإلجابة عن األسئلة السابقةيصيغو
رضية التي ، أكتب الفادا على األسئلة العلمية السابقةاعتم: المعلم

  .لإلجابة عن كل سؤالتراها مناسبة 
   :مثال

  .ل الشحنات الكهربائية بين الغيومالبرق نتيجة انتقايحدث  -1
الغيوم ة انتقال الشحنات الكهربائية من تحدث الصاعقة نتيج -2

  .إلى األرض
  كيف نختبر الفرضيات ونتأكد من صحتها ؟: المعلم 

  
  فرض الفروض  - 

 :الخطوة الثالثة

  :صحة الفرضيات إجراء التجارب الختبار

عمل ، ويوزع عليهم أوراق المجموعاتيقسم المعلم الطلبة إلى 
، ثم يطلب منهم تنفيذ النشاط ) 6( الخاصة بالنشاط العملي 

  .فرضياتهم والتوصل إلى استنتاجات ليتمكنوا من اختبار
م ، ويحثهناء العمل ويجيب على استفساراتهميوجه المعلم الطلبة أث

  .على تسجيل مالحظاتهم و تفسيرها
  
  
  

  

  التجريب - 
  
  
  
  ظة  المالح - 
  التفسير  - 
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 :الخطوة الرابعة

  :تسجيل النتائج

يطلب المعلم من الطلبة تسجيل نتائجهم عن طريق الرسم ليسهل 
  .ن ثم التوصل إلى استنتاجات حولهاتفسيرها وم

  
  
  التواصل  - 

 :الخطوة الخامسة

  :تفسير النتائج

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تفسير النتائج 
 .حصلوا عليها وتدوينها لومات التيوالمع

  
  
  تفسير البيانات  - 

 :سةالخطوة الساد

  :التوصل إلى استنتاجات

نتاجات بناء على يطلب المعلم من الطلبة التوصل إلى است
  .تفسيرهم للنتائج، وتدوينها

  :اتالحكم على الفرضي

يطلب المعلم من كل مجموعة الحكم  على مدى صحة الفرضيات 
  .تنتاجات التي توصلوا إليهاى االسالمصاغة بناء عل

  
  
  االستدالل  - 

 :التقريركتابة 

ير المكتوب يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تقديم التقر
التي  النتائج واالستنتاجات ، وعرضعن النشاط االستقصائي

مع ثم يقوم المعلم بمناقشتها   ،وصلوا إليها أمام زمالئهم الطلبةت
الصواعق باستخدام مانعة  الحماية من ، ويتم مناقشة طريقةالطلبة

معرفة ل 100، والرجوع إلى الشكل في الكتاب ص الصواعق
غلق الدرس بتلخيص ثم . تركيبها وتوضيح مبدأ عملها

  .االستنتاجات

  

  التواصل  - 

  
  : التقويم

  :يطرح المعلم األسئلة التالية 

  .كل من البرق والرعد بلغتك الخاصةفسر كيفية حدوث  - 1
   :أمام العبارة الخاطئة فيما يلي) × ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) √( إشارة  أضع -2

  .بين الغيوم السالبة تحدث الصاعقة نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية - أ(     ) 
  .الغيوم إلى األرضمن يحدث البرق نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية السالبة  -ب(     ) 
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  م العاصفة تكون قطرات الماء الموجبة الشحنة في أعلى الغيمة والسالبة في     في األيا - ج(     ) 
  . أسفلها             

  ؟ مية الرأس المدبب لمانعة الصواعقما أه -3
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  الدرس السادس
  :..........باسم الطالالبرق والرعد                ...............                  :التاريخ

  ..............:الشعبة           )6(نشاط  -تقرير الطالب          السادس        : الصف 

___________________________________________________________  

   :األهداف اإلجرائية

  .ر طبيعية كالرعد والبرق والصاعقةحدوث ظواهأن يفسر الطالب  -1
  

  :السؤال العلمي 

  ؟ات الكهربائية بين الغيومهل يحدث البرق نتيجة انتقال الشحن - 1
  ؟الغيوم إلى األرضهل تحدث الصاعقة نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية من  -2
   

  الفرضية 

.............................................................................................  
  

  :لمستخدمةدوات االمواد واأل
  .رة فلزية، كمولد فان دي غراف

  
   :خطوات العمل

شغل مولد فان دي غراف حتى يتولد على قبته كميات كبيرة من الشحنات عزيزي الطالب ،  -1
  .يةائالكهرب

  ................................................. ؟تالحظ، ماذا قرب كرة الجهاز من القبة -2
  

  : النتائج
  لمشاهدة بالرسما الحالة

 

  عند تقريب الكرة من جهاز فان دي غراف
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   :تفسير النتائج
، بين قبة المولد والكـرة ......... ......عند تقريب الكرة من جهاز فان دي غراف تولدت  -1

، نتيجـة لشـحن الكـرة    بينهمـا ................ هربائيـة  نتجت عـن انتقـال الشـحنات الك   
  .قبة مولد فان دي غراف من....... ........بـ
   

  :االستنتاجات

1- ........................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................  
............................................................................................  

2- ........................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................  

  
  : الحكم على صحة الفرضيات

............................................................................................  
............................................................................................  

............................................................................................  

............................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



_____  

ن الشحنات 

ة المولـد    

_________

  .ألرض

  .ض

يات كبيرة من

ية بـين قمـة

  بالرسم

 )6(  

_________

  .قة

  ؟غيوم
الغيوم إلى األ 

.  
وم إلى األرض

على قبته كميا

شرارة كهربائية

المشاهدة ب

21

   السادس
   والرعد

نشاط -طالب

__________

رق والصاعقة

ين الغهربائية ب
لكهربائية من

ية بين الغيوم
الغيوربائية من

ف حتى يتولد ع

أالحظ تولد ش

 

  

  

  

  

  

3

الدرس

البرق

بات تقرير الط

__________

البركر طبيعية

الشحنات الكهر
ل الشحنات ال

حنات الكهربائي
شحنات الكهر

ن دي غراف

أ( ؟تالحظاذا

  دي غراف

إجاب

_________

حدوث ظواهر

ل ا نتيجة انتقا
قة نتيجة انتقال

ل الشحة انتقا
ة انتقال الشتيج

  :تخدمة
  .ة فلزية كر

شغل مولد فان

، ما من القبة

 حالة

 

ن جهاز فان د

_________

   : اإلجرائية

حفسر الطالب

  :لعلمي

ن يحدث البرق
تحدث الصاعق

 :  

ث البرق نتيجة
ث الصاعقة نت

دوات المستاأل

،دي غراف 

   :العمل
،زي الطالب

.  
ب كرة الجهاز

  

  
الح

ريب الكرة من

 
 

______

األهداف

أن يف -1
  

السؤال ال

هل ي - 1
هل ت -2

الفرضية

يحدث -1
تحدث -2

المواد وا

مولد فان
  

خطوات ا

عزيز -1
.الكهربية

قرب -2
).والكرة

  
: النتائج

تقرعند 
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   :تفسير النتائج
، نتجت عن بين قبة المولد والكرة شرارةعند تقريب الكرة من جهاز فان دي غراف تولدت  -1

من قبة مولـد فـان دي    لتأثيربـا، نتيجة لشحن الكرة بينهما السالبة انتقال الشحنات الكهربائية 
  .غراف

   
  :االستنتاجات 

اقتراب سحابتان مـن   ، فعندبين الغيوم السالبة البرق نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية يحدث -1
لطرف المقابل مشحونا بشـحنة  ، وكان طرف احداهما مشحونا بشحنة سالبة ، وابعضهما البعض

، تنتقل الشحنات الكهربائية السالبة من األولى عبر الهواء إلى الثانية مما يولـد شـرارة   موجبة
  .البرقب تعرف

  
، فإذا كانـت  الغيوم إلى األرضمن  السالبة تحدث الصاعقة نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية -2

، مما تشحن العمارات واألشجار بالتأثير، فإنها ة مشحونة قريبة جدا من سطح األرضهناك غيم
وية تسمى ، على شكل شرارة قبائية السالبة بين الغيمة واألرضيؤدي إلى انتقال الشحنات الكهر

  .الصاعقة
  

  : الحكم على صحة الفرضيات

  :نان صحيحتاالفرضيت
  .يحدث البرق نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية بين الغيوم -1
  .الغيوم إلى األرضنتيجة انتقال الشحنات الكهربائية من  تحدث الصاعقة -2
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  :الفصل الثاني

  الدرس السابع

   .ةالدارة الكهربائي: عنوان الدرس

  

  :األهداف اإلجرائية
الكهرباء المتحركة، ، والدارة الكهربائية: لخاصة المقصود بالمفاهيم التاليةبلغته ايوضح  أن -1

  .والتيار الكهربائي
  .بين الكهرباء الساكنة والمتحركة أن يميز -2
  .أن يركب دارة كهربائية بسيطة بشكل سليم -3
   .يةأن يقوم أخطاء توصيل الدارة الكهربائ -4
  .أن يرسم دارة كهربائية بالرموز -5
  .لقة والدارة الكهربائية المفتوحةأن يميز بين الدارة الكهربائية المغ -6
  

  :المفاهيم التي يتضمنها الدرس
  .الدارة الكهربائية، الكهرباء المتحركة، التيار الكهربائي

  
  : مهارات عمليات العلم المستهدفة

المالحظة العلمية، واالستدالل، : العلم التالية بصورة جزئية ملياتيتوقع أن يكتسب الطالب ع
ير، والتعريف ، والتفسوالتواصل، والتنبؤ،  وفرض الفروض، وتحديد المتغيرات وضبطها

  .اإلجرائي، والتجريب
  

  :دوات المستخدمةالمواد واأل
طوعة، ، أسالك توصيل سليمة، أسالك توصيل مق، بطارية تالفةمصباح يدوي، بطارية سليمة

  .مصباح سليم، مصباح تالف، الصق
 

  :تنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةإجراءات 
  

  المستهدفةعمليات العلم  النشاطات التعليمية

 :العصف الذهني

يقوم المعلم بمراجعة الطلبة فيما تم تعلمه سابقا عن الكهرباء  - 
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 :األسئلة التاليةالساكنة من خالل
ائية على تجمع الشحنات الكهرب( ؟كنةما المقصود بالكهرباء السا

  ؟كيف نحصل عليها ) .األجسام وبقائها مكانها
 ).ال(؟ كنة في تشغيل األجهزة الكهربائيةهل تستخدم الكهرباء السا

  : د للدرس من خالل األسئلة التاليةثم يبدأ المعلم بالتمهي - 
األجهزة الكهربائية في ما نوع الكهرباء المستخدمة في تشغيل 

ألن (لماذا سميت بهذا االسم؟  .)الكهرباء المتحركة(نزل؟ الم
فيها عبر الموصالت في اتجاه الشحنات الكهربائية تتحرك 

نالحظ أثرها عندما  ، ولكنال( ؟، هل نرى هذه الشحنات)معين
  ).تعمل األجهزة

ن تتحول الطاقة م(هاز المروحة؟ما هي تحوالت الطاقة في ج
إذا عند حركة الشحنات . )ةطاقة كهربائية إلى طاقة حركي

ية داخل الكهربائية في الموصالت يتم نقل الطاقة الكهربائ
  .الموصالت  فتعمل المروحة

وصالت جريان تيار الماء في هل تشبه حركة الشحنات في الم
  .كهربائي تسمى هذه الشحنات المتحركة بتيارالنهر؟ 

  ؟لمقصود بالتيار الكهربائي بلغتكمهل يمكنكم توضيح ا
حركة (، لطلبة المختلفة ثم يقوم بتلخيصهاسجل المعلم تعريفات اي

الموصالت لنقل الطاقة الشحنات الكهربائية في اتجاه معين عبر 
  ). الكهربائية

  ؟ يسري تيار كهربائي  في الموصالت ، هلإذا تعطلت المروحة
  ؟ ما السبب).  ال( 

  .ع المعلم لتنبؤات الطلبة ويسجلهايستم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  التعريف اإلجرائي  - 
  
  
  
  التنبؤ  - 

 :تحديد المشكلة:الخطوة األولى

  :للمشكلة من خالل التساؤل التالي يمهد المعلم
، ماذا برأيك أراد محمد إشعال المصباح اليدوي، لكنه لم يعمل

  ؟ مصباح اليدويسبب تعطل ال
عرف يقوم المعلم أمام الطلبة بفك أجزاء المصباح اليدوي ليت

، )بطارية، أسالك، مصباح، مفتاح كهربائي( طلبة على مكوناته ال
ثم يسأل الطلبة ما هي األسباب التي أدت إلى عدم سريان التيار 
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 الكهربائي في هذه الموصالت ؟
تالف، األسالك مقطوعة،  المصباح: ( ثم يسجل تنبؤات الطلبة

زاء الدراة الكهربائية غير ، طريقة توصيل أجالبطارية تالفة
  ).حيحةص

  :المشكلة من خالل األسئلة التاليةيقدم المعلم 
في عدم سريان لها تأثير هل طريقة توصيل الموصالت  -1

  ؟في الدارة الكهربائيةالتيار الكهربائي 

في عدم سريان التيار  اسببيشكل هل المصباح التالف  -2

  ؟الدارة الكهربائيةالكهربائي في 

في عدم سريان التيار  اسببتشكل هل األسالك المقطوعة  -3 

  ؟الدارة الكهربائيةالكهربائي في 

في عدم سريان التيار  اسببتشكل هل البطارية التالفة  -4

  ؟الدارة الكهربائيةالكهربائي في 

 :الثانيةالخطوة ا

  :صياغة الفرضيات

نها لإلجابة عن األسئلة يستمع المعلم لفرضيات الطلبة التي يصيغو
  .دوينها، ويطلب منهم تالسابقة
رضية التي ، اكتب الفادا على األسئلة العلمية السابقةاعتم: المعلم
  .مناسبة لإلجابة عن كل سؤالتراها 
   :مثال

عدم سريان التيار  لها تأثير فيطريقة توصيل الموصالت  -1
  .في الدراة الكهربائيةالكهربائي 

المصباح التالف سبب في عدم سريان التيار الكهربائي في  -2
  .اة الكهربائيةالدر

األسالك المقطوعة سبب في عدم سريان التيار الكهربائي في  -3
  .الدراة الكهربائية

البطارية التالفة سبب في عدم سريان التيار الكهربائي في  -4
  .الدراة الكهربائية

  ؟نختبر الفرضيات ونتأكد من صحتها كيف: المعلم
  

  
  
  فرض الفروض -  
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 :ثالثةالخطوة ال

  : ربتصميم التجا

، كل مجموعة تكون مسؤولة يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات
  .ةعن اختبار صحة الفرضيات السابقة على حد

  :إلى الخطوات والعمليات التاليةثم يوجههم  
  :تحديد المتغيرات المستقلة -أ

تيار متغير مستقل يطلب المعلم إلى كل مجموعة من الطلبة اخ
  .)تغييرهالعامل الذي يمكن (واحد لدراسته 

؟ تختار كل مجموعة ماذا سنغير؟ ما العامل الذي سنستقصيه
حالة  البطارية، حالة (: العامل الذي يناسب السؤال في كل حالة

  )طريقة توصيل الموصالت في الدارة ،األسالك، حالة المصباح
  : تحديد المتغيرات التابعة -ب

بع واحد اختيار متغير تايطلب المعلم إلى كل مجموعة من الطلبة 
  ).عامل الذي يمكن قياسه أو مالحظتهال(لقياسه 

  ).إضاءة المصباح(ما الذي يمكن مالحظته؟ 
  :تحديد المتغيرات المضبوطة -ج

يطلب المعلم إلى كل مجموعة من الطلبة اختيار العوامل التي 
تريد ابقائها ثابتة في التجربة حتى ال تغير في األثر الذي يحدثه 

  .المتغير التابع متغير المستقل فيال
، تلف البطارية على إنارة المصباح في حالة دراسة أثر: مثال

، صحة سالمة األسالك(من ثبات العوامل التالية يجب التأكد 
ربائية، سالمة طريقة توصيل الموصالت في الدارة الكه

  .)المصباح
  :تحديد خطوات التجربة -د

بالرسم،  المعلم كل مجموعة إلى تحديد خطوات التجربة يوجه
  .إليجاد أثر العامل المستقل على العامل التابع الذي تم اختيارهما

   :يد المواد واألدوات الالزمةتحد - هــ 
  .تحديد المواد واألدوات الالزمة يطلب المعلم من كل مجموعة

يوفر المعلم األدوات الالزمة لجميع التجارب في : مالحظة* 
  . ما يحتاجون لتجربتهممنها الطلبة المختبر مسبقا ، ليختار 

  
  
  
  
  
تحديد المتغيرات  - 

  وضبطها
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 :رابعةالخطوة ال

  :إجراء التجربة

  .التجارب التي شاركوا في تصميمها يقوم الطلبة بإجراء
لتابع نتيجة ويتم مالحظة أثر التغير الذي طرأ على المتغير ا 

  .تغير العامل المستقل

  
  
  التجريب  - 
  المالحظة العلمية- 

 :الخطوة الخامسة

  :تسجيل وعرض النتائج

ائج التي حصلوا عليها، يحث المعلم الطلبة على تسجيل النت
  .بالطريقة المناسبة، مع رسم ما حصلوا عليه من نتائج

  
  
  التواصل - 

 :السادسةالخطوة 

  :تفسير االنتائج

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تفسير النتائج 
  .عليها من إجراء التجارب وتدوينها والمعلومات التي حصلوا

  
  
  .التفسير  - 

 :االستنتاج:بعةالخطوة السا

يطلب المعلم من كل مجموعة التوصل إلى استنتاج مناسب 
  .على المتغيرات التي تم اختيارها وكتابته، اعتمادا

  .إجابة السؤال المطروح: الحكم على الفرضيات
صحة الفرضيات على مدى يطلب المعلم من كل مجموعة الحكم 

  .يهاالمصاغة بناء على االستنتاجات التي توصلوا إل

  
  
  االستدالل  - 

 :كتابة التقرير

ير المكتوب يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تقديم التقر
التي واالستنتاجات ، وعرض النتائج عن النشاط االستقصائي

مع شتها ثم يقوم المعلم بمناق ،وصلوا إليها أمام زمالئهم الطلبةت
  .االستنتاجات وغلق الدرس بتلخيص الطلبة 

  
  التواصل  - 

  : التقويم

  :يطرح المدرس األسئلة التالية على الطلبة 

 ،، والدارة الكهربائيةالتيار الكهربائي، والكهرباء المتحركة: المفاهيم التاليةوضح المقصود ب -1
   ؟بلغتك الخاصة

، انتقال طرق الحصول عليها: المتحركة من حيث ساكنة والكهرباءقارن بين الكهرباء ال -2
  .لشحنات الكهربائية، االستخداماتا



نقل الطاقة 

 أي جهاز 

  ركة

لكيميائية 
، أنواعها
  بائية 
  ينها 

رة منها 
الت في 

لين بقطب 

  
رور التيار 

طة توصيل 

لموصالت لنق

أو( كهربائي 

هرباء المتحر

لك التفاعالت ا
بطاريات بأ
مولدات الكهرب
 ويمكن تخزين
خدامات كثير
ة ، تشغيل اآلال

  ...ع 

لكين موصول

 . )البطارية 
ح بمر، يسمح

مع نقط صولة

  ؟

ين عبر ال مع

 ، ومصباح

الكه

تنتج منمس 
في الب
ومن المو
متحركة

لها استخنها 
اإلضاءة
المصانع

لسلحة، ألن ا

ا(  الكهربائية 
 بشكل صحيح

ألسالك موص

22

؟، مع التفسير

  .ئية
ة في اتجاه

صدر كهربائي

 الساكنة

 واللم

 كثيرة من

 الدراة مفتوح

للطاقة صدر
ارة موصولة

، فاة مفتوحة

0

يء المصباح،

حنات الكهربائ
ات الكهربائية

مصمكون من
  .لكهربائية

الكهرباء ا

 بالدلك
  )التأثير(ث

 مكانها
 استخدامات

  وير

، ألنمصباح

 لعدم توفر مص
ن أجزاء الدأل
 

ح، ألن الدارة

ل التالية يضي

:  

حركة الشح: ة
حركة الشحنا

مسار مغلق م
صلة بالدارة الك

تنتج 
ثوالح

تبقى م بائية
لها

التصو

الم ال يضيء

،يء المصباح
، أل المصباح

. ارة مغلقةد
ضيء المصباح

من األشكالي 

:سئلة التقويم

رباء المتحركة
: الكهربائي

  .ة
م:  الكهربائية

ومواد موص ،)

 جه المقارنة

حصول عليها

شحنات الكهرب
  مات

ال: ) 1( كل 
  .واحد

ال يضي):  2 
يضيء):  3 

، والدي خاللها
ال يض):  4 

  .ي المصباح

 
 

في أ -3

  
إجابات أس

الكهر -1
التيار - 

يةالكهربائ
الدراة - 

)كهربائي
2-   

وج

طرق الح

انتقال الش
االستخدام

  
الشك -3

بطارية و
(الشكل 
(الشكل 

هربائيالك
(الشكل 

واحدة في
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  الدرس السابع 
  :..........اسم الطالبالدارة الكهربائية                ...............                 :التاريخ

  ..............:الشعبة           )7(نشاط  -تقرير الطالب            السادس      : الصف 

___________________________________________________________  

  :األهداف اإلجرائية
  .أن يركب دراة كهربائية بسيطة بشكل سليم -1
  .م أخطاء توصيل الدارة الكهربائيةأن يقو -2
  .الرموزأن يرسم دارة كهربائية ب -3
  .لقة والدارة الكهربائية المفتوحةأن يميز بين الدارة الكهربائية المغ -4

  

  :السؤال العلمي

  ؟الكهربائي في الدارة الكهربائية هل طريقة توصيل الموصالت لها تأثير في عدم سريان التيار
  

  : الفرضية

..............................................................................................  
  

  :تصميم التجربة

  . ........................................................................: المتغير المستقل -أ
  
  .......: ...................................................................المتغير التابع -ب
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  :الموصالت كما في األشكال التاليةأصل : خطوات العمل -هـ 

  

  :النتائج

  

  رسم الدارة الكهربائية التي يضيء فيها المصباح بالرموز

  

  

  

  
  

  :تفسير النتائج

  .................................... :المصباح ألن) يضيء/ يضيء  ال( في الشكل األول  -1
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...............................................................................................  
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..............................................................................................  
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...............................................................................................

...........................................................................................  
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...............................................................................................
...........................................................................................  
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.............
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  : النتائج بالرسم

   
  
  
  
  
  

 

  المصباح التالفرسم الدارة باستخدام المصباح السليمرسم الدارة باستخدام

  
  :تفسير النتائج

، المصباح........... سليم في تركيب الدارة الكهربائية، عند استخدام المصباح الكهربائي ال -1
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  :االستنتاجات
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.............................................................................................  
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.............................................................................................  
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.............................................................................................  
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.............
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.............

السادس     

_________

  : اإلجرائية
ميز بين الدار

  :لعلمي

الك المقطوعة

 :  

..............

  :لتجربة

: ير المستقل

..: غير التابع

غيرات المضبو

..............

ات والمواد ال

..............

..............
:طوات العمل

ب دارة كهربائ
والبطارية والم
؟يء المصباح

دل أسالك التو
اء الم هل أض

 
 

.:اريخالت
ا: الصف

______

األهداف

أن يم -1
  

السؤال ال

األسالهل 
  

الفرضية

.........
  

تصميم ال

المتغي -أ

  
المتغ -ب

  
المتغ -ج

.........
  
األدو -د

.........

.........
خط -هـ

أركب -1
السليمة و
هل يضي

أستبد -2
أالحظ؟ 
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  : النتائج بالرسم 
   
  
  
  
  

 

  رسم الدارة باستخدام األسالك المقطوعة  رسم الدارة باستخدام األسالك السليمة

  
  :ر النتائجتفسي

، ألن الدارة المصباح........... في تركيب الدارة،  األسالك السليمةعند استخدام  -1
. ...............  

، ألن الدارة المصباح........... في تركيب الدارة،  األسالك المقطوعةعند استخدام  -2
. ..............  

  
  :االستنتاجات

.............................................................................................  
.............................................................................................  

  
  : الحكم على صحة الفرضية

.............................................................................................  
.............................................................................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



_____  

  ؟ة

  

  

           

_________

ارة الكهربائية

  .الكهربائية

.قة التوصيل

.سليم، الصق

 )10(       

_________

  .المفتوحة

هربائي في الد

ي في الدارة 

، صحة طريق

عة، مصباح س

  صيل

  ، ماذاعة

23

  س السابع
  لكهربائية

نشاط –  الب

__________

ة الكهربائية ا

الكهر ان التيار

يلتيار الكهربائ

  .)ليمة  س

المة البطارية

وصيل مقطوع

م أسالك التوص

وصيل المقطو
  )صباح

6

الدرس

الدارة ال

ت تقرير الطا

__________

لقة والدارالمغ

 في عدم سريا

عدم سريان ال

،مقطوعة( 
  .ح

 المصباح، سال

يمة، أسالك تو

لشكل باستخدام

  ) صباح
ة بأسالك التو
 يضيء المص

إجابات

_________

ة الكهربائية ا

فت ة شكل سببا

شكل سببا في ع

حالة األسالك
ضاءة المصباح

سالمة: وطة

  :لالزمة
ليك توصيل س

 

ئية كما في ال
  .مصباح

يضيء المص(
السليمةوصيل
ال( ؟ مصباح

_________

  : اإلجرائية
ميز بين الدار

  :لعلمي

الك المقطوعة

 :  

شت  المقطوعة

  :لتجربة

ح: ير المستقل
إض: غير التابع

غيرات المضبو

ات والمواد ال

 سليمة، أسالك

:طوات العمل

ب دارة كهربائ
والبطارية والم
(يء المصباح

دل أسالك التو
أضاء الم هل 

 
 

______

األهداف

أن يم -1
  

السؤال ال

األسالهل 
  

الفرضية

األسالك
  

تصميم ال

المتغي -أ

المتغ -ب

المتغ -ج

  
األدو -د

بطارية 
  

خط -هـ

أركب -1
السليمة و
هل يضي

أستبد -2
أالحظ؟ 
  
  
  



  طوعة 

، ألن صباح

، المصباح 

وتكون ، ة

 في الدارة 

ألسالك المقط

المص يضيء 

ال يضيء، ة

ارة الكهربائية

ر الكهربائي

رة باستخدام ا

،ة الكهربائية

ائيةراة الكهرب

ربائي في الد

 سريان التيار

23

 
  
  
  
  

رسم الدار

 تركيب الدراة

ي تركيب الدر

ن التيار الكهر

سببا في عدم

7

 السليمة

ت الس ليمة في

 المقطوعة في

ي عدم سريان

شكل ست وعة

خدام األسالك ا

الك التوصيل

الك التوصيل

شكل سببا في

  : رضية

ألسالك المقطو

  : الرسم

 الدارة باستخ

  :نتائج

 استخدام أسال
  .غلقة

 استخدام أسال
  .مفتوحةرة 

  :جات

شت  المقطوعة
  .توحة

لى صحة الفر

األ.  صحيحة
  .ة

 
 

ائج باالنت

   
  
  
  
  

رسم

  
تفسير الن

عند -1
مغالدارة 

عند -2
ألن الدار

  
االستنتاج

األسالك
ة مفتارالد
  

الحكم عل

الفرضية
الكهربائية

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

238 
 

  :ثامنالدرس ال

  .رق التوصيل في الدارة الكهربائيةط: عنوان الدرس
  

  : األهداف اإلجرائية

  .لى التوالي والتوصيل على التوازيأن يتوصل إلى مفهوم التوصيل ع -1
التيار  تقسيم: على التوالي والتوصيل على التوازي من حيث أن يقارن بين التوصيل -2

  .ل الدارات الكهربائية في المنازل، وتوصيالكهربائي، وشدة اإلضاءة
  .م مشروع تمديد كهرباء منزلي بسيطأن يصم  -3
  

  :المفاهيم التي يتضمنها الدرس
  .التوصيل على التوالي، التوصيل على التوازي

  
  : مستهدفةمهارات عمليات العلم ال

المالحظة العلمية، واالستدالل، : لعلم التالية بصورة جزئيةيتوقع أن يكتسب الطالب عمليات ا
والتواصل، والتنبؤ،  وفرض الفروض، وتحديد المتغيرات وضبطها، والتفسير، والتعريف 

  .اإلجرائي، والتجريب
  

  :دوات المستخدمةالمواد واأل
، مفاتيح )2( ، بطاريات عدد، أسالك توصيل)5(عدد  ، قاعدة مصباح)5(مصابيح متماثلة عدد 

  .، مفك)4(كهربائية عدد 
  

  :تنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةإجراءات 
  

  المستهدفةعمليات العلم  النشاطات التعليمية

 :العصف الذهني
يقوم المعلم بمراجعة الطالب فيما تم تعلمه في الدرس السابق عن 

طرح األسئلة  الكهربائي من خاللالدارة الكهربائية والتيار 
  :التالية
  .التيار الكهربائي، والدارة الكهربائية: لمقصود بكل منما ا

؟ كيف نرسم دارة متى تكون الدارة مفتوحة؟ ومتى تكون مغلقة
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بالرموز مكونة من مصباح كهربائي وبطارية وأسالك توصيل 
ئي ؟ إذا قطع سلك التوهج في المصباح الكهرباومفتاح كهربائي

  ؟المصباح؟ لماذاهل يضيء 
ة من بطارية ومصباح يركب المعلم دارة كهربائية بسيطة مكون

كهربائي واحد، وثالثة أسالك توصيل، ومفتاح كهربائي، ثم يسأل 
كيف يمكن إضافة مصباح آخر للدارة؟ وهل يمكن إضافة : الطلبة

هل شدة إضاءة المصابيح تتأثر عند زيادة عدد أكثر من مصباح؟ 
؟ إذا تم توصيل المصابيح في الدارة الكهربائية بشكل بيحصاالم
ي طريقة توصيل ؟ ما هواز هل تتأثر شدة إضاءة المصابيحمت

  ؟ الدارات في المنزل؟ في الشوارع

  
  
  
  
  
  التنبؤ - 

 :تحديد المشكلة
  :المشكلة من خالل األسئلة التاليةيحدد المعلم 

ئية بشكل الكهربا هل يؤثر تركيب المصابيح في الدارة -1

  ؟متتالي على شدة اإلضاءة

ائية بشكل متواز هل يؤثر تركيب المصابيح في الدارة الكهرب -2

  ؟على شدة اإلضاءة

  

 :الثانيةالخطوة ا

  :صياغة الفرضيات

نها لإلجابة عن األسئلة يستمع المعلم لفرضيات الطلبة التي يصيغو
  .، ويطلب منهم تدوينهاالسابقة
على األسئلة العلمية السابقة ، أكتب الفرضية التي  اعتمادا: مالمعل

  .لإلجابة عن كل سؤالتراها مناسبة 
   :مثال

يؤثر تركيب المصابيح في الدارة الكهربائية بشكل متتالي ال  -1

  .على شدة اإلضاءة
يؤثر تركيب المصابيح في الدارة الكهربائية بشكل متواز ال  -2

  . على شدة اإلضاءة
  ؟بر الفرضيات ونتأكد من صحتهانخت كيف: المعلم

  
  
  فرض الفروض -  

 :ثالثةالخطوة ال

  : تصميم التجارب
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، كل مجموعة تكون مسؤولة يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات
  .اختبار صحة الفرضيات السابقةعن 

  :إلى الخطوات والعمليات التاليةثم يوجههم  
  :تحديد المتغيرات المستقلة -أ

موعة من الطلبة اختيار متغير مستقل يطلب المعلم إلى كل مج
  .)العامل الذي يمكن تغييره ( سته واحد لدرا

؟ تختار كل مجموعة ماذا سنغير؟ ما العامل الذي سنستقصيه
قة توصيل طري: (ل الذي يناسب السؤال في كل حالةالعام

  .)على التوالي، على التوازي: المصابيح 
  : تحديد المتغيرات التابعة -ب

اختيار متغير تابع واحد م إلى كل مجموعة من الطلبة يطلب المعل
  ).عامل الذي يمكن قياسه أو مالحظتهال(لقياسه 

  ).شدة إضاءة المصابيح ( ؟ ما الذي يمكن مالحظته
  :تحديد المتغيرات المضبوطة -ج

يطلب المعلم إلى كل مجموعة من الطلبة اختيار العوامل التي 
ى ال تغير في األثر الذي يحدثه تريد ابقائها ثابتة في التجربة حت

  .متغير المستقل في المتغير التابعال
سالمة األسالك، (لتأكد من ثبات العوامل التالية يجب ا: مثال

صحة طريقة توصيل الدارة، سالمة المصابيح، سالمة 
  .)البطاريات

  :تحديد خطوات التجربة -د

نشاط ل ورقة اليوجه المعلم الطلبة إلى خطوات التجربة من خال
ستفسار حولها خالل عمل ، مع توضيح أي االتي يوزعها عليهم

  .المجموعات
   :تحديد المواد واألدوات الالزمة - هــ 

  .تحديد المواد واألدوات الالزمة يطلب المعلم من كل مجموعة
يوفر المعلم األدوات الالزمة لجميع التجارب في : مالحظة* 

  . يحتاجون لتجربتهممنها الطلبة ما ، ليختار المختبر مسبقا
  
  

  
  
  

تحديد المتغيرات وضبطها 
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 :رابعةالخطوة ال

  :إجراء التجربة

، ويحثهم المعلم على مالحظة أثر يقوم الطلبة بإجراء التجارب
يجة تغير العامل المستقل التغير الذي طرأ على المتغير التابع نت

  .وتسجيله

  
  
  التجريب  - 
  المالحظة العلمية- 

 :الخطوة الخامسة

  :تسجيل وعرض النتائج

تسجيل النتائج التي حصلوا عليها،  يحث المعلم الطلبة على
  . وعرضها في جدول ليسهل تفسيرها

  
  
  التواصل - 

 :السادسةالخطوة 

  :تفسير االنتائج

يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تفسير النتائج 
  .عليها من إجراء التجارب وتدوينهاوالمعلومات التي حصلوا 

  
  
  .التفسير  - 

 :بعةالخطوة السا

  :االستنتاج

يطلب المعلم من كل مجموعة التوصل إلى استنتاج مناسب 
  .على المتغيرات التي تم اختيارها وكتابته، اعتمادا

  : الحكم على الفرضيات
يطلب المعلم من كل مجموعة الحكم  على مدى صحة الفرضيات 

  .ليهاى االستنتاجات التي توصلوا إالمصاغة بناء عل

  
  
  االستدالل  - 
  التعريف اإلجرائي  - 

 :كتابة التقرير

ير المكتوب يحث المعلم الطلبة في كل مجموعة على تقديم التقر
التي واالستنتاجات ، وعرض النتائج عن النشاط االستقصائي

مع ثم يقوم المعلم بمناقشتها  ،بةتوصلوا إليها أمام زمالئهم الطل
  .ستنتاجاتاالوغلق الدرس بتلخيص الطلبة 

  
  التواصل  - 

  
  :التقويم

  : يطرح المعلم األسئلة التالية

لتوصيل على التوازي التوصيل على التوالي وا: المقصود بكل من المفاهيم التاليةوضح  -1
  ؟بلغتك الخاصة



لكهربائي، 

 مسار 

تيار جزأ ال

  ي

  ع 

مصابيح، 

تقسيم التيار ال

  :  بطريقة

  .يطي بس

تيار فييمر ال

ين ، حيث يتج

 على التوازي

د نقطة التفرع
  وية وقوية 

  ستخدم

ة في جميع الم

ت: ي من حيث

رية موصولة

كهرباء منزلي

آلخر ، حيث ي

يطتض بين نق

التوصيل

يتجزأ عند
متساو
تس

متساوية وقوية
  .ى
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 على التوازي
  . المنزل

صباحين وبطار

  .، فسر ذلك
تمديد كركيب

 الواحد تلو اآل

بعضها مع بعض

 ى التوالي

 زأ
  وضعيفة

 خدم

على إضاءة م
صابيح األخر

42

والتوصيل ي
لكهربائية في

ن مصمكونة م

على التوازي،
وعا يتضمن تر

أجزاء الدارة

جزاء الدارة ب

صيل علىالتو

ال يتجز
غير متساوية
ال تستخ

ازي نحصل ع
ى إضاءة المص

ل على التوالي
يل الدارات اص

ئية بالرموز م
  التوازي  -

يح الشوارع ع
ئك نفذ مشرو

وصل أ: والي
 

وصل أج: زي
  .ت مختلفة

 ة

 ربائي

 ة

هربائية

 

            

بيح على التوا
يؤثر على ح ال

ن بين التوصيل
، وتوصضاءة

م دراة كهربائ
-ي        ب

توصيل مصابي
اون مع زمالئ

  :لتقويم

صيل على التو
.كون متساويا

صيل على التواز
ي في مسارات

وجه المقارنة

يم التيار الكهر

شدة اإلضاءة

ل الدارات الكه

في المنازل

             

المصاب وصل
 تعطل مصباح

 
 

قارن -2
وشدة اإلض

أرسم -3
التوالي - أ

يتم تو -4
بالتعا -5
  

إجابات ال

التوص -1
واحد ويك

التوصي - 
الكهربائي

2-   

تقسي

توصيل

3-   
  
   - أ  
  
  
  -ب  
  
  
  
عند -4

كذلك إذا
  



.........  

.......  

_____  

يار، وشدة 

  

  

.......  

.......  

.........  
..........  
.........  
.........  

، مفاتيح )2

  )أ  

:.سم الطالب
.......:شعبة 

_________

  .التوازي
يث تجزئة التي

؟إلضاءةشدة ا

؟دة اإلضاءة

.............

.............

.............
..............
.............

.............

2( ريات عدد

 
(شكل       

ا     هربائية 
الش       ) 1

_________

وصيل على ا
حيث وازي من

متتالي على ش

متواز على شد

..............

..............

..............

.............
.............
.............

، بطارتوصيل

  
  ،ي

 هل يضيء
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  س السابع 
ي الدارة الكه

1 (نشاط  – 

__________

ى التوالي والتو
لى التوصيل ع

  .زل

بائية بشكل م

ائية بشكل مب

.............

.............

.............
.............
..............
.............

، أسالك ت)5(

،باح كهربائي
فتاح كهربائي

،)1ح(ربائي
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الدرس

ق التوصيل في

قرير الطالب

__________

لى التوصيل ع
لتوالي والتوص
ائية في المناز

 الدارة الكهرب

 الدارة الكهرب

.............

.............

.............

.............
.............

.............

(مصباح عدد

ونة من مصبا
 توصيل، ومف
المفتاح الكهر

.......     

طرق.       

تق           

_________

ب إلى مفهوم
وصيل على ال
دارات الكهربا

المصابيح في

المصابيح في

.............

.............

.............
.............

......: .وطة
.............

  :لالزمة
، قاعدة م)5(
   .فك
:   

وية بسيطة مكئ
رية، وأسالك

، ثم أغلق )
.............

.............

السادس     

_________

   : اإلجرائية

توصل الطالب
قارن بين التو

ل الد وتوصي

   :لعلمية
يؤثر تركيب ا

يؤثر تركيب ا

 :  
.............
.............

  :لتجربة

: ير المستقل
: ..غير التابع

غيرات المضبو

..............
ات والمواد ال

 متماثلة عدد
، مف)4( عدد 

:طوات العمل

ب دارة كهربائ
مصباح، وبطار

)أ (  الشكل
..؟ )1( رقم 

 
 

.:التاريخ
:الصف 

______

األهداف

أن يت -1
أن يق -2

،اإلضاءة
  

األسئلة ال

هل ي -1

هل ي -2

  

لفرضيةا

1- .....
2- .....
  

تصميم ال

المتغي -أ

المتغ -ب

المتغ -ج

.........
األدو -د

مصابيح
كهربائية

خط -هـ

ركب -1
وقاعدة مص

كما في
المصباح



             

             

             
(  

  )ج 

   

             

             
ب ( شكل  

ج( شكل    

             

)د ( شكل  

  ؟)1(

             
             

  يع

......  
  ، ) 3ح

......  
  ،) 2ح

......  
             

   
.........  
  ؟  تالحظ

.........  
  ؟ الحظ

........  
   

            
.......  
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(مصباح رقم 
. ........   
  ،هربائية

  ا تالحظ؟
  ؟ )2( رقم

  ..........
             
 ثم أغلق جمي

.............
ح( ح المفتاح

.............
ح(  ح المفتاح

.............
             

؟ ماذا تالحظ
.............

ماذا)  1( م
.............

ماذا تال) 2(م
.............

،)د ( لشكل
؟            
.............
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يضيء المهل
.............
لى الدارة الكه

، ماذا)1ح(ح
صيل المصباح
.............
             

،) ج ( شكل

.............
، وافتح) 2ح( 

.............
، وافتح) 3ح( 

.............
             

فقط،)  3ح( 
.............

 المصباح رقم
.............
 المصباح رقم
.............
ارة كما في ال

؟اإلضاءة شدة
.............

             

؟ ه)1ح(ربائي
..، لماذا؟ ...
بائيا آخر إلهر

ثم أغلق المفتا
اءة عند توص

.............
             
ئية كما في الش

  ظ ؟
.............

والمفتاح)  1
..............

والمفتاح)  1
..............
             

المفتاحو)  2
.............

صل، ثم افيح
.............

افصل، ثم يح
.............

للد)  3( رقم
 هل اختلفت ش
.............

             

 المفتاح الكهر
..............
ف مصباحا كه

، ث)ب(لشكل 
ضات شدة اإل

..............
             
ب دارة كهربائ
حظ ، ماذا تال

..............
ح( ق المفتاح

.........حظ؟ 
ح( ق المفتاح

.........حظ؟ 
             

ح( ق المفتاح
..............
ق جميع المفاتي
..............
ق جميع المفاتي
..............
ضف مصباح ر
،جميع المفاتيح

..............

             

 
 

إفتح -2
.........

أضف -3
كما في ال
هل اختلفت
.........
        

ركب -4
المفاتيح 

.........
أغلق -5

ماذا تالح
أغلق -6

ماذا تالح
        

  
أغلق -7

.........
أغلق -8

.........
أغلق -9

.........
أض - 10

وأغلق ج
.........
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  : النتائج

  طريقة التوصيل على التوالي 

رقم  لشكلا

 الخطوة

مصباح رقم الحالة

)1(  

مصباح رقم 

)2(  

  شدة اإلضاءة

  

  

  )أ ( 

    _____  )1ح(عندإغالق مفتاح  1

    _____  )1ح(عند فتح مفتاح  2

      )1ح(عند غلق مفتاح  3 )ب ( 

  

  طريقة التوصيل على التوازي

رقم  الشكل

 الخطوة

مصباح الحالة

 )1(رقم 

مصباح 

 )2(رقم 

مصباح 

 )3( رقم

شدة 

  اإلضاءة

  

  

  

  

  

 )ج ( 

  عند إغالق جميع المفاتيح  4
  

  _____    

    فقط)2ح(و)1ح(عند إغالق  5
  

_____    

  فقط)3ح(و)1ح(عند إغالق  6
  

  _____    

  فقط)3ح(و)2ح(عند إغالق  7
  

  _____    

عند إغالق جميع المفاتيح  8
  ) 1(وفصل المصباح رقم 

   _____    

جميع المفاتيحعند إغالق  9
  )2(وفصل المصباح رقم 

   _____    

)3(توصيل مصباح رقم 10  )د ( 
  وإغالق جميع المفاتيح 
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  :تفسير النتائج
الواحد تلو اآلخر على نفس الخط  كما في ) 2(و) 1(عند توصيل المصباحين رقم  -1

بة من القطب حيث تسري نفس الشحنات السال.............. ، أصبحت اإلضاءة )ب(الشكل
  .خالل األسالك............ القطب ، ثم تعود إلى للبطارية في كل مصباح.......... ...
، كانت )ج ( بشكل متواز كما في الشكل ) 2(ورقم ) 1(عند وصل المصباحين رقم  -2

ة من ، حيث تسري الشحنات الكهربائيفي مسارين............ ن التيار ، أل............اإلضاءة 
ء يمر في جز: تتجزأ إلى جزئين) س(إلى النقطة  ، وعندما تصلللبطارية........... لقطب ا

) ص(، ثم يلتقيان في النقطة ........................، وجزء يمر في ......................
  .للبطارية.............. ى القطب ليكونا الشحنة الكلية التي بدورها تعود إل

  
  :االستنتاجات

.............................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  

  
  : اتالحكم على صحة الفرضي

.............................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



_____  

  .ا
يار، وشدة 

  

  

المصابيح، 

، مفاتيح )2

  )أ  

_________

التوازي عمليا
يث تجزئة التي

؟شدة اإلضاءة

؟دة اإلضاءة

  . اإلضاءة
  .اإلضاءة 

  .)زي 

رة، سالمة ا

2(عدد  ريات

 
(شكل       

  ربائية 

) 11 (  

_________

وصيل على ا
حيث وازي من

متتالي على ش

متواز على شد

الي على شدة
واز على شدة

ي، على التواز

 توصيل الدا

، بطارتوصيل

  
  ،ي

 هل يضيء
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  س الثامن
ي الدارة الكهر

(نشاط  –  لب

__________

والي والتوى الت
صيل على التو

  .زل

م بائية بشكل

ائية بشكل مب

ئية بشكل متتا
ئية بشكل متو

على التوالي(

صحة طريقة

، أسالك ت)5(

،باح كهربائي
يفتاح كهربائ

،)1ح(ربائي
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الدرس

ق التوصيل في

تقرير الطال ت

__________

 التوصيل على
لتوالي والتوص
ائية في المناز

 الدارة الكهرب

 الدارة الكهرب

ئلكهربالدارة ا
لدارة الكهربائ

(ح ل المصابي
  .مصابيح

ة األسالك، ص

(مصباح عدد

كونة من مصبا
، ومف توصيل

المفتاح الكهر
.        )اح

طرق

إجابات

_________

ب إلى مفهوم
وصيل على ال
دارات الكهربا

المصابيح في

المصابيح في

مصابيح في ال
مصابيح في ال

طريقة توصيل
شدة إضاءة المص

سالمة: بوطة

  :لالزمة
، قاعدة م)5(
  .فك
  

ة مكوية بسيطئ
رية، وأسالك

، ثم أغلق )
ضيء المصبا

_________

   : اإلجرائية

توصل الطالب
قارن بين التو

ل الدوتوصي 

   :لعلمية
يؤثر تركيب ا

يؤثر تركيب ا

 :  
ؤثر تركيب الم
ؤثر تركيب الم

  :لتجربة

ط: ير المستقل
ش: غير التابع
ضبغيرات الم

  .بطاريات
ات والمواد ال

 متماثلة عدد
، مف)4( عدد 

:طوات العمل

ب دارة كهربائ
مصباح، وبطار

)أ (  الشكل
يض(؟ )1( رقم 

 
 

______

األهداف

أن يت -1
أن يق -2

،اإلضاءة
  

األسئلة ال

هل ي -1

هل ي -2

  

الفرضية

ال يؤ -1
ال يؤ -2
  

تصميم ال

المتغي -أ

المتغ -ب

المتغ -ج

سالمة الب
األدو -د

مصابيح
كهربائية

خط -هـ

ركب -1
وقاعدة مص

كما في
المصباح



             

  

  )ج 

   

             

             
)ب ( شكل 

ج( شكل    

             

)  د ( شكل 

  ؟ )1(

             
             

يع المفاتيح، 

  ، ) 3ح

  ،) 2ح

             

  ؟ 

  ؟ الحظ

  ؟ الحظ

            

ش             
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(مصباح رقم 
   ).ة

  ،هربائية
  ا تالحظ؟

  ؟ )2( رقم
             
             

أغلق جمي  ثم

.(  
ح( ح المفتاح

 
ح( ح المفتاح

 
            

؟، ماذا تالحظ
  .)يئان
ماذا تال) 1(م

ماذا تال) 2(م

  ، )د ( شكل
؟            
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يضيء المهل
 الدارة مفتوحة
لى الدارة الكه

، ماذا)1ح(ح
صيل المصباح
           
             

،)ج ( لشكل

) )2(باح رقم
، وافتح) 2ح( 
).فقط) 1(قم

، وافتح) 3ح( 
.)فقط) 2(قم

             

فقط،)  3ح( ح
ال يضي) 2(قم

 المصباح رقم

 المصباح رقم
 

ة كما في الشك
؟شدة اإلضاءة

             

، ه)1ح(ربائي
ألن( لماذا؟

بائيا آخر إلهر
ثم أغلق المفتا
اءة عند توص

(           .
             
ئية كما في ال

والمصبا) 1(
والمفتاح)  1

 المصباح رقم
والمفتاح)  1

 المصباح رقم
             

و المفتاح)  2
و المصباح رق
يح، ثم إفصل

 .)مضيئا) 2
إفصل ، ثميح
.)مضيئا) 1(

للدار) 3(رقم
 هل اختلفت ش

  .)ضاءة

            

 المفتاح الكهر
،)يء المصباح

ف مصباحا كه
، ث)ب(لشكل 

ضات شدة اإل
)شدة اإلضاءة
             

ارة كهربائب د
  ؟ حظ

المصباح رقم
ح( ق المفتاح

يضيء( حظ؟ 
ح( ق المفتاح

يضيء( حظ؟ 
             

ح( ق المفتاح
و) 1(ح رقم

ق جميع المفاتي
2(مصباح رقم
ق جميع المفاتي

(رقم  مصباح
ضف مصباح ر
جميع المفاتيح،
ف شدة اإلض

             

 
 

إفتح -2
ال يضي(
أضف -3

كما في ال
هل اختلفت

خفت ش( 
        

ركب -4
ماذا تالح

يضيء (
أغلق -5

حماذا تال
أغلق -6

حماذا تال
        

  
أغلق -7
لمصباا( 
أغلق -8
يبقى الم( 
أغلق -9
يبقى الم( 

أض - 10
وأغلق ج

لم تختلف( 
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  : النتائج

  طريقة التوصيل على التوالي 

رقم  الشكل

 الخطوة

مصباح رقم الحالة

)1(  

مصباح 

  )2(رقم 

  شدة اإلضاءة

  

  

  )أ ( 

  قوية  _____ مضيء )1ح(عندإغالق مفتاح  1

  ال يوجد إضاءة  _____ غير مضيء )1ح(عند فتح مفتاح  2

  ضعيفة وغير متساوية  مضيء مضيء )1ح(عند غلق مفتاح  3 )ب ( 
  )قلت شدة اإلضاءة(

  

  طريقة التوصيل على التوازي

رقم  الشكل

 لخطوةا

مصباح الحالة

 )1(رقم 

مصباح 

 )2(رقم 

مصباح 

 )3(رقم 

شدة 

  اإلضاءة

  

  

  

  

  

 )ج ( 

قوية   _____  مضيء مضيء عند إغالق جميع المفاتيح  4
  ومتساوية

غير  مضيء فقط)2ح(و)1ح(عند إغالق  5
  مضيء

  قوية   _____

غير فقط)3ح(و)1ح(عند إغالق  6
  مضيء

  قوية   _____  مضيء

غير فقط)3ح(و)2ح(غالقعند إ  7
  مضيء

غير 
  مضيء

ال يوجد   _____
  إضاءة

عند إغالق جميع المفاتيح  8
  ) 1(وفصل المصباح رقم 

غير
  مضيء

  قوية   _____  مضيء

عند إغالق جميع المفاتيح  9
  )2(وفصل المصباح رقم 

غير  مضيء
  مضيء

  قوية  _____

)3(توصيل مصباح رقم 10  )د ( 
  يح وإغالق جميع المفات

قوية   مضيء  مضيء مضيء
  ومتساوية 
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  :النتائجتفسير 
الواحد تلو اآلخر على نفس الخط  كما في ) 2(و) 1(عند توصيل المصباحين رقم  -1

 السالب، حيث تسري نفس الشحنات السالبة من القطب ضعيفة، أصبحت اإلضاءة )ب(الشكل
  .الكخالل األس الموجب، ثم تعود إلى القطب للبطارية في كل مصباح

، كانت  )ج ( بشكل متواز كما في الشكل ) 2(ورقم ) 1(عند وصل المصباحين رقم  -2
 السالب، حيث تسري الشحنات الكهربائية من القطب في مسارينتجزأ ، ألن التيار قويةاإلضاءة 

، )1(المصباح رقم جزء يمر في : تتجزأ إلى جزئين )س(للبطارية، وعندما تصل إلى النقطة 
ليكونا الشحنة الكلية التي بدورها  )ص(، ثم يلتقيان في النقطة )2(المصباح رقم ي وجزء يمر ف

  .للبطارية الموجبتعود إلى القطب 
  

  :االستنتاجات

يفة عند توصيل المصابيح الواحد تلو اآلخر على نفس الخط  تتأثر شدة اإلضاءة وتصبح ضع -1
  .هذه بالتوصيل على التواليلتوصيل ، و تسمى طريقة اوغير متساوية في كل المصابيح

تيار الكهربائي في مسارات مختلفة، وال تتأثر ، يتجزأ العند توصيل المصابيح بشكل متواز -2
  .لتوصيل هذه بالتوصيل على التوازي، و تسمى طريقة اشدة اإلضاءة

ية المصابيح المصولة ، إذا تعطل مصباح ال تتعطل بقعند توصيل المصابيح على التوازي -3
  .التوازيعلى 

  
  : صحة الفرضيةالحكم على 

  :الفرضية األولى خاطئة حيث
  .حيث يضعفهايؤثر تركيب المصابيح في الدارة الكهربائية بشكل متتالي على شدة اإلضاءة 

  :الفرضية الثانية صحيحة حيث
فتبقى قوية ال يؤثر تركيب المصابيح في الدارة الكهربائية بشكل متواز على شدة اإلضاءة 

  .يةومتساو
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  :تاسعالدرس ال

  .السالمة العامة: عنوان الدرس
  

  : األهداف اإلجرائية

  .مة عند استخدام التيار الكهربائيإجراءات السالمة العاالطالب أن يناقش  -1

  .فسر أسباب حدوث التماس الكهربائيأن ي -2
  

  :المفاهيم التي يتضمنها الدرس
  .التماس الكهربائي

  
  : فةلمستهدمهارات عمليات العلم ا

المالحظة العلمية، واالستدالل، : مليات العلم التالية بصورة جزئيةيتوقع أن يكتسب الطالب ع
  .والتواصل، والتنبؤ،  وفرض الفروض، والتفسير، والتجريب

  
  :دوات المستخدمةالمواد واأل

  .، مفك)2( ، بطاريات عدد، أسالك توصيل)2(، قاعدة مصباح عدد )2(مصابيح متماثلة عدد 
  

  :تنفيذ الدرس والنشاطات التعليميةإجراءات 
  

  المستهدفةعمليات العلم  النشاطات التعليمية

 :العصف الذهني
تعلمه في الدرس السابق عن تم يقوم المعلم بمراجعة الطلبة فيما 

  :لمتحركة من خالل األسئلة التاليةالكهرباء ا

ات طرق توصيل الدار، ماهي ما المقصود بالكهرباء المتحركة
صيل الدارات المستخدمة في ؟ ما هي طريقة توالكهربائية

  ؟المنزل؟ لماذا
ثم يمهد المعلم للدرس من خالل سرد خبر عن حادث حريق في 
أحد المنازل نتج عن تماس كهربائي؟ فما هو التماس الكهربائي؟ 

هل األسالك المستخدمة في التمديدات مكشوفة أم  ؟وكيف يحدث
؟ ماذا يحدث إذا كانت األسالك؟ لماذامغطاة؟ ماذا يغطي هذه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  التنبؤ  - 
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 ؟األسالك المستخدمة مكشوفة
  .  يستمع المعلم إلجابات الطلبة، ويسجلها

 :تحديد المشكلة
  :شكلة من خالل طرح التساؤل التالييحدد المعلم الم

ائية يسبب تماسا هل تالمس األسالك المكشوفة في الدارة الكهرب

  ؟كهربائيا

  

 :الثانيةلخطوة اا

  :صياغة الفرضيات

ن السؤال يستمع المعلم لفرضيات الطلبة التي يصيغونها لإلجابة ع
  .، ويطلب منهم تدوينهاالسابق
اعتمادا على السؤال العلمي السابق، اكتب الفرضية التي : المعلم 

  .لإلجابة عن السؤالتراها مناسبة 
   :مثال*
الكهربائية ال يسبب  تالمس األسالك المكشوفة في الدارة -1

  .اكهربائي اتماس
  ؟نختبر الفرضيات ونتأكد من صحتها كيف: المعلم 

  
  
  فرض الفروض -  

 :الخطوة الثالثة

  :صحة الفرضيات إجراء التجارب الختبار

، ويوزع عليهم أوراق العمل يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات
اط ، ثم يطلب منهم تنفيذ النش)12(الخاصة بالنشاط العملي

  .فرضياتهم والتوصل إلى استنتاجات ليتمكنوا من اختبار
م ، ويحثهناء العمل ويجيب على استفساراتهميوجه المعلم الطلبة أث

  .على تسجيل مالحظاتهم و تفسيرها
  

  

  التجريب - 
  
  
  
  المالحظة   - 
  التفسير  - 

 :الخطوة الرابعة

  :تسجيل النتائج

جدول ليسهل تفسيرها يطلب المعلم من الطلبة تنظيم نتائجهم في 
  .ن ثم التوصل إلى استنتاجات حولهاوم
  
  

  
  
  التواصل  - 



  

هرباء في 

 سير البيانات 

  ستدالل 

  واصل 

هعامل مع الك

لنتائج 

  
  
تفس - 

 على 

ضيات 

  
  
االس - 

كتوب 
التي  

مع ها 

  

التو - 

خاطئة في التع
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ى تفسير الن

تاجات بناء

 صحة الفرض
  .يها

ير المك التقر
االستنتاجات
معلم بمناقشته

 سلوكيات خ

3

مجموعة على
  .وينها

نتل إلى است

على مدىكم
ي توصلوا إلي

تقديم عة على
النتائج و ض

ثم يقوم الم  
  .ستنتاجات

  :لطلبة

ن تجد ثمانية

 في كل م
صلوا عليها وتد

  :ت

طلبة التوصل
  .ينها

:  

مجموعة الحك
الستنتاجات التي

ي كل مجموع
، وعرضصائي

،مالئهم الطلبة
االس بتلخيص

التالية على ال

لية حاول أن
ح

 :الخامسة

  :نتائج

معلم الطلبة
ات التي حصل

 :السادسة

إلى استنتاجات

علم من الطلم
 للنتائج، وتدوي

اتلى الفرضي

معلم من كل م
ى اال بناء عل

 :قرير

علم الطلبة في
شاط االستقص
 إليها أمام زم
وغلق الدرس

  

معلم األسئلة 

لتال الصورة ا
 مع توضيح

 
 

الخطوة ا

تفسير الن

يحث الم
لوماوالمع

االخطوة 

التوصل إ

يطلب ال
تفسيرهم
الحكم عل

يطلب الم
المصاغة

تابة التقك

يحث المع
عن النش

وصلوات
والطلبة  

  

:التقويم

ميطرح ال

في -2
المنزل،
  .السبب

  
  
  
  
  
  
  
  



  .  المنزل

.  
  

25

 الكهرباء في

. نقطة واحدة
.م في الصف

4

ثناء استخدام

وموزعات في
 الطلبة والمعلم

يات إيجابية أث
  :ية

عدة قوابس و
ابات بينإلج

ح ثالثة سلوكي
ش العبارة التالي
عدم استخدام

قشة ايتم منا 

  :لتقويم

 
 

اقترح -2
ناقش -3
يجب ع - 

:مالحظة
  

إجابات ال

1-   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



........  

.......  

______  

.......  

  .، مفك

:...سم الطالب
.......:شعبة 

_________

  ؟يا

.............

)2(يات عدد 

  )أ ( ل 

  )ب(ل 

اس            
الش       ) 1

_________

تماسا كهربائي

.............

، بطاريوصيل

  

شكل         

 

شكل          
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  س التاسع  
    ة العامة

2 (نشاط  – 

_________

ربائية يسبب ت

.............

، أسالك تو)2

الحظ؟ ماذا أ
...........  
            

             

 ،ة الكهربائية
  ،ضهما
  ؟صباح

   .........

5

الدرس

السالمة      

قرير الطالب

__________

 . الكهربائي

الكهر ي الدارة

.............

2(صباح عدد

، م)أ ( لشكل
.............
             
             

ن سلكي الدارة
لسلكين ببعض
هل أضاء المص

.............

           .

تق           

_________

حدوث التماس

ك المكشوفة في

.............

  :ستخدمة
، قاعدة مص)2(

كما في الائية
.............
             
             

اء كل منغط
كشوفين من ال
ماذا أالحظ؟ ه
.............

.............

السادس     

_________

  :  اإلجرائية

فسر أسباب ح

   :لعلمية
المس األسالك

 :  
..............

دوات المسواأل

( متماثلة عدد

  :العمل

كهربا ب دارة
..............
             
             

ف جزءا من غ
ين المكس الجزئ
، م)ب(لشكل 

..............

 
 

.:التاريخ
:الصف 

_____

األهداف

فأن ي -1
  

األسئلة ال

هل تال - 
  

الفرضية

.........
  
المواد و 

مصابيح
  

خطوات ا

أركب - 1
.........
        
        

  
أكشف -2

ثم أالمس
كما في ال
.........
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  : النتائج

  
 )ب (  )أ( الشكل

  

  

  الدراة بالرسم

   

  

  

  

  

   حالة المصباح

     
  :لنتائجتفسير ا

، ألن الدارة المصباح............ ، )أ ( ة الكهربائية كما في الشكل عند تركيب أجزاء الدار -1
 ................  

، وذلك المصباح.............. ، )ب ( ة الكهربائية كما في الشكل عند تركيب أجزاء الدار -2
للبطارية ........... إلى القطب  ...........بسبب مرور معظم الشحنات الكهربائية من القطب 

، حيث قد .......................لة تسمى ، ومثل هذه الحا...............دون أن تمر خالل 
  .شرارة كهربائية قد تسبب الحرائق تحدث

  
  :االستنتاج

.............................................................................................  
.............................................................................................  

  
  :الحكم على صحة الفرضية

.............................................................................................  
   
  
   
  
  



_____  

، )2( عدد 

_________

  يا ؟

.  

 ، بطاريات

  )أ ( ل 

  )ب(ل 

 12 (  

_________

تماسا كهربائي

.اكهربائي اماس

سالك توصيل

شكل         

 

شكل          
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  س التاسع  
  ة العامة

(نشاط  – لب

__________

 

ربائية يسبب ت

ية ال يسبب تم

، أس) 2( دد

  حظ؟ماذا أال

             

 ،ة الكهربائية
  ،ضهما
  ؟صباح

            

7

الدرس

السالمة

ت تقرير الطال

__________

. الكهربائي

ي الدارة الكهر

دارة الكهربائية

دة مصباح عد

، م)أ ( لشكل

             

ن سلكي الدارة
لسلكين ببعض
هل أضاء المص

             

جاباتإ

_________

 

حدوث التماس

ك المكشوفة في

كشوفة في الد

  :ستخدمة
، قاعد)  2( 

كما في الائية
 

             

اء كل منغط
كشوفين من ال
ه ؟ماذا أالحظ

)       ضيء

_________

:  اإلجرائية

فسر أسباب ح

   :لعلمية 
المس األسالك

 :   
س األسالك المك

دوات المسواأل

 متماثلة عدد

  :العمل 

كهربا ب دارة
).ح مضيء

             

ف جزءا من غ
ين المكس الجزئ
، م)ب(لشكل 

صباح غير مض

 
 

______

األهداف

أن يف -1
  

األسئلة ال

هل تال - 
  

الفرضية

تالمس - 
  
المواد و 

مصابيح
  .مفك 

  
خطوات ا

أركب - 1
المصبا( 
  

        
  
أكشف -2

ثم أالمس
كما في ال

صال، الم(
  
  
  



ألن الدارة 

ذلك بسبب 
ن أن تمر 
هربائية قد 

.  

 )ب ( 

  

 ر مضيء

، ألالمصباح 

، وذالمصباح
للبطارية دون

شرارة كه ث

  

.اكهربائي اماس

)

غير

يضيء، )أ  

ال يضيء، ) 
السالبقطب 

حيث قد تحدث

.اكهربائي ااس

بائية يسبب تم

25

( في الشكل

ب(  الشكل
إلى الق موجب

، حا كهربائيا

ئية يسبب تما

 الدارة الكهرب

  

8

 )أ(

  

 مضيء

ف هربائية كما

ربائية كما في
الممن القطب
تماسا تسمى

الدارة الكهربا

 المكشوفة في

ة الكهاء الدار

ة الكهرء الدار
ت الكهربائية م
ل هذه الحالة

لمكشوفة في ا

  :رضية

مس األسالك

  

 الشكل

  

  

  راة بالرسم

 ة المصباح

  :نتائج

 تركيب أجز

 تركيب أجزاء
عظم الشحنات

، ومثلمصباح
  .قحرائ

  :ج

س األسالك ال

لى صحة الفر

تالم، ف خاطئة

 
 

: النتائج

  

الدر

حالة

     
نتفسير ال

عند -1
  .مغلقة

عند -2
مرور مع

المخالل 
تسبب الح

  
االستنتاج

تالمس -1
  

الحكم عل

الفرضية
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  عمليات العلم معايير أداء
  لممستوى أداء عمليات الع عمليات العلم

  غير مالحظ  مقبول جيد متميز

يستخدم الحواس  -  المالحظة
  جميعها معا  

يصف خصائص  -
  األشياء بدقة 

يبادر إلى وصف  -
ــي   ــرات الت التغي
تحدث على األشياء 

  بالتفصيل
ــى   - ــرف إل يتع

نمطيـــة تتـــابع 
  األحداث    

يستخدم أكثر من  -
  حاسة واحدة

ــى   - ــرف إل يتع
خصائص األشـياء  
ــد توجيهـــه  بعـ

مالحظة بشـكل  بال
  أدق 

يصف التغيرات  -
التي تحـدث علـى   
األشــياء إذا طلــب 

  منه ذلك 
ــى   - ــرف إل يتع

نمطيـــة تتـــابع 
األحداث إذا طلـب  

  منه ذلك 

يســتخدم حاســة  -
  واحدة 

ــى   - ــرف إل يتع
خصائص األشـياء  
بعد تقديم المساعدة 

  له 
ــى  -  ــرف إل يتع

نمطيـــة تتـــابع 
ــم  ــداث إذا ت األح

  اإلشارة إليها 

ســة يســتخدم حا -
غير مناسـبة ، وال  
ــتطيع وصــف  يس
خصائص األشـياء  
ــي  ــرات الت والتغي

  تحدث عليها 

يقتــرح معــايير-  التصنيف
  للعملية التصنيفية 

ــف  - يصــــ
الخصائص الرئيسية 
التي تقـوم عليهـا   
ــنيف   ــة تص عملي

  األشياء 
يصنف األشـياء   -

إلى عدة مجموعات 
  بدقة 

يصنف األشـياء-
وفق معايير معطاة 

 بدقة  إلى مجموعتين
   

يحتــاج إلــى   -
مساعدة في تصنيف 
ــمن   ــياء ض األش
ــق  مجموعــات وف

  معايير معطاة  
  

ال يستطيع  تصنيف 
ــمن   ــياء ض األش
ــق  مجموعــات وف

  معايير معطاة  

  التواصل

  )االتصال(

المعلومـاتينقل-
بطريقة دقيقة لمـن  

  حوله
ينجح في إعطاء  -

صورة واضحة عما 
  يفكر فيه وكيف 

ــي  - ــنجح ف ي
ــاء صــ  ورة إعط

واضحة عما يفكـر  
فيه وكيـف يفكـر   
باســتخدام التعبيــر 

  اللفظي من خالل 

 يعبر لفظيا عمـا  -
يفكر باإلجابة على 

وبعد ، أسئلة مباشرة
  إعطاءه الدليل 

يحتاج لمسـاعدة   -
  في جدولة البيانات 

اليستطيع التعبير  -
  لفظيا عما يفكر 

ــجل  - ال يســـ
  المالحظات 

األشكال والصور  -
  غير واضحة 
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  مستوى أداء عمليات العلم عمليات العلم

  غير مالحظ  مقبول جيد متميز

  التواصل

  )االتصال(
ــتخدام ــر باس يفك

التعبير اللفظي مـع  
  إعطاء التفاصيل 

يجدول البيانـات   -
العلمية بشكل منظم  

يرسم األشـكال   -
والصــور العلميــة 

  بوضوح
يسجل المعلومات  -

  تسجيال دقيقا 
كـال مـن    يحدد -

ــ ر المســتقل المتغي
والتابع  من البيانات 

 .في جدول يقدم له 

اإلجابة على أسـئلة
  معطاة  

يجدول البيانـات   -
  العلمية بشكل منظم 

يرسم األشـكال   -
والصــور العلميــة 

  بوضوح
يسجل المعلومات  -

  تسجيال دقيقا
  

رسمه لألشـكال   -
والصــور العلميــة 

  يحتاج لتوضيح 
ــات  - المعلومــ

والبيانات  المسجلة 
الجدول تتطلـب   في

  توضيحا من قبله

البيانات المسجلة  -
في الجدول ليس لها 
  عالقة بالمالحظات

يتنبأ بشكل دقيق-  التنبؤ
ــالل   ــن خـ مـ
المعلومات الـواردة  

  في جدول 
ــدوث  - ــع ح يتوق

ــة  ــواهر طبيعي ظ
معينة مـن خـالل   
استكمال واسـتقراء  
مجموعــة مــن  
األحــــــداث  

  والمشاهدات

يتنبأ من خـالل-
الـواردة  المعلومات 
  في جدول 

ــدوث  - ــع ح يتوق
ــة  ــواهر طبيعي ظ
معينة مـن خـالل   
استكمال واسـتقراء  
مجموعــة مــن  
األحــــــداث  

  والمشاهدات

يشــكل تنبــؤات  -
بسيطة والتـي قـد   
تكون أحيانا غيـر  

  مناسبة لألدلة 
يحتاج إلى نماذج  -

ــى  ــاعدته عل لمس
  التنبؤ

تنبؤاته لـيس لهـا   
عالقة باألدلة ودائما 

  غير صحيحة 

ينشئ عالقـات-  اللاالستد
ــياء  ــين األشـ بـ
ــد   ــداث قي واألح

  المشاهدة 
يقدم معلومـات   -

مناســبة للقيــام  
  باالستدالل 

  

ينشئ عالقـات -
ــياء  ــين األشـ بـ
ــد   ــداث قي واألح

  المشاهدة
يقدم معلومـات   -

مناســبة للقيــام  
  باالستدالل

  

يحتاج لمسـاعدة   -
في إنشاء عالقـات 
ــياء  ــين األشـ بـ
ــد   ــداث قي واألح

  المشاهدة 
علوماته غيـر  م -

ــام  ــة للقيـ كافيـ
  .باالستدالل 

ال يستطيع  إنشـاء  
عالقــات  بــين  
األشياء واألحـداث  

  قيد المشاهدة
ال يستطيع تقديم  -

معلومات ومسوغات 
  لبناء االستدالل 
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  مستوى أداء عمليات العلم عمليات العلم

  غير مالحظ  مقبول جيد متميز

يقدم مسـوغات-  االستدالل
كافيــة عنــد بنــاء 

  الستدالل ا
االستنتاج يعكس  -

بوضــوح الســؤال 
األصــلي الخــاص 

  بالمشكلة 
ــى   - ــل إل يتوص

االستنتاجات بشـكل  
  مستقل 

يستطيع أن يطور  -
أسئلة أخرى بنـاء  

  على استنتاجاته

ــض- ــدم بع يق
المسوغات عند بناء 

  االستدالل
االستنتاج يعكس  -

بوضــوح الســؤال 
األصــلي الخــاص 

  بالمشكلة
ــى   - ــل إل يتوص

تاجات بشـكل  االستن
  مستقل

يستطيع أن يطور  -
أسئلة أخرى بنـاء  
ــتنتاجاته  ــى اس عل

  بمساعدة المعلم

يحتاج إلى تقديم  -
المسوغات له للقيام 

  باالستدالل 
االستنتاج غيـر   -

كاف لإلجابة علـى  
  السؤال األصلي 

ال يســـتطيع أن  -
يطور أسئلة أخرى 
  بناء على استنتاجاته

ــتطيع  - ال يســ
التوصـــل إلـــى 

  اجات صحيحةاستنت

تحديد المتغيرات

  وضبطها

يحدد العوامل التي  -
تؤثر والعوامل التي ال 
تــؤثر علــى نتيجــة 
تجربــة مــا بشــكل 

  مستقل  
يحدد المتغير التابع  -

  والمتغير المستقل 
يحدد المتغيـرات   -

التي عليـه ضـبطها   
  بشكل مستقل 

يحدد العوامل التي  -
تؤثر والعوامل التي ال 
تــؤثر علــى نتيجــة 
تجربة ما من خـالل  

  بعض التوجيه 
يحدد المتغير التابع  -

  والمتغير المستقل 
يحدد المتغيـرات   -

التي عليه ضبطها مع 
  بعض التوجيه 

يجد صعوبة فـي   -
تحديد  العوامل التـي  
تؤثر والعوامل التي ال 
تــؤثر علــى نتيجــة 
تجربة ما دون تقـديم  
  المساعدة والتوجيه له 

ال يستطيع تحديـد   -
ــ ــابع ، المتغي ر الت

ــتقل  ــر المس والمتغي
ــرات  والمتغيــــ
المضــــبوطة دون 

  مساعدة المعلم 

ال يستطيع  تحديد  -
العوامل التـي تـؤثر   
والعوامل التي ال تؤثر 
  على نتيجة تجربة ما 

ال يستطيع تحديـد  -
ــابع ،   ــر الت المتغي
ــتقل  ــر المس والمتغي
والمتغيرات التي عليه 

  ضبطها 
  
  

يصوغ فرضـية    - فرض الفروض
مناسبة عندما تقدم له 
مشكلة أو سؤال بنـاء  
على المعرفة علميـة  
ــة  ــدالئل المنطقي وال

  وبشكل مستقل 

يصوغ فرضـية    -
مناسبة عندما تقدم له 

ؤال  بناء مشكلة أو س
على المعرفة العلمية 

، مع دالئل المنطقيةالو
بعــض االرشــاد   

  والتوجيه 
 

يصوغ فرضية لها   -
ــة  ــؤال أو عالق بالس
االستناد ، دون المشكلة

إلى المعرفة العلميـة  
  والدالئل المنطقية 

يصوغ فرضية ليست 
لها عالقة بالسؤال أو 
المشكلة وال تستند إلى 
المعرفــة العلميــة أو 

  الدالئل المنطقية 
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  مستوى أداء عمليات العلم عمليات العلم

  غير مالحظ  مقبول جيد متميز

يجمع البيانـات- تفسير البيانات
ــكل ــا وبش  إجرائي

مستقل وينشىء منها 
جداول بيانات ، ثم 
ــات   ــر البيان يفس
ــجلة  ــة المس العلمي
بشكل واضح يقوده 
ــتنتاجات  ــى اس إل

  صحيحة ومنطقية 
يكون تفسـيرات   -

ــات  صــالحة للبيان
  العلمية المعطاة 

يحكم على صحة  -
تلك البيانات ومدى 
ارتباطها بالسـؤال  

  األصلي 

يجمع البيانـات-
ــا  وبشــكل  إجرائي

نشىء منها مستقل وي
جداول بيانات ، ثم 
ــات   ــر البيان يفس
ــجلة  ــة المس العلمي
بشكل واضح مـع  
ــه   ــض التوجي بع
ليتمكن من التوصل 
ــتنتاجات  ــى اس إل

  صحيحة ومنطقية 
يكون تفسيرات   -

ــات  صــالحة للبيان
العلمية المعطاة مع 

  بعض التوجيه 
  

يحتاج إلى بعض  -
العبارات الموجهـه  
ــات  ــير البيان لتفس

لمسجلة المعطاة  أو ا
في  الجدول والربط 
بينها بشكل منطقي 
يمكنه من  التوصل 
ــتنتاجات  ــى اس إل

  صحيحة

ال يســــتطيع   -
تفسير البيانات التي 
جمعها أو المعطـاة  
له والـربط بينهـا   
بشكل  منطقي يمكنه 
من التوصـل إلـى   
 استنتاجات صحيحة 

ــا- التعريف اإلجرائي ــي تعريف يبن
ئيا بداللة إجراء إجرا

، مسـتقل  ما وبشكل
مع التمييـز بـين   
التعريف اإلجرائـي  
ــر  ــف غي والتعري
اإلجرائي لمصطلح 

  أو مفهوم علمي 
  

ــا - ــي تعريف يبن
جراء إجرائيا بداللة إ

ــض  ــع بع ــا م م
، التوجيه واالرشـاد 

مميزا  بين التعريف 
اإلجرائي والتعريف 
ــي   ــر اإلجرائ غي
لمصطلح أو مفهوم 

  علمي 
  

يجد صعوبة في  -
ــين  ــز بـ التمييـ

ف اإلجرائـي  التعري
ــر  ــف غي والتعري
اإلجرائي لمصطلح 

  أو مفهوم علمي 
ويحتاج إلى اإلرشاد 
ــاء  ــه لبن والتوجي
ــي  ــف إجرائ تعري

  بداللة إجراء ما 

ال يستطيع التمييـز  
ــف   ــين  التعري ب
اإلجرائي والتعريف 

ــ ــي غي ر اإلجرائ
لمصطلح أو مفهوم 

، و ال يستطيع علمي
بناء تعريف إجرائي 

  بداللة إجراء ما 

يصمم نشاطا علميا  -  ريبالتج
ــة   ــة علمي أو تجرب

  بمتغيرات مضبوطة 
ــوات   - ــع خط يتب

معطاة للقيام بتجربـة  
  أو نشاط علمي 

ــاطا   - ــمم نش يص
علميا أو تجربة علمية 
بمتغيرات مضـبوطة  

  مع بعض التوجيه
ــوات   - ــع خط يتب

  معطاة للقيام بتجربة 

تصـميم   ال يمكنه -
نشاط علمي أو تجربة 

، لكنـه يتبـع   علمية
خطوات معطاة للقيام 
ــاط   ــة أو نش بتجرب
علمي وينفذها بنجاح 

  مع متابعة 

ال يمكنه تصـميم    -
نشاط علمي أو تجربة 

  علمية 
ال ينجح في تتبـع   - 

ــوات   ــذ  خط وتنفي
معطاة للقيام بتجربـة  

  أو نشاط علمي دون 
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  مستوى أداء عمليات العلم عمليات العلم

  غير مالحظ  مقبول جيد متميز

 ينفذها بنجاحو  التجريب
يحدد األخطـاء   -

التجريبية في أثنـاء  
  عملية االستقصاء 

يكون استنتاجات  -
  دقيقة

ــي ــاط علم أو نش
  وينفذها بنجاح 

يحدد األخطـاء    -
التجريبية في أثنـاء  
عملية االستقصـاء  
  مع بعض المساعدة

يكون استنتاجات   -
  دقيقة

  وتوجيه المعلم 
ال يستطيع تحديد  -

ء األخطاء  في أثنـا 
عملية االستقصـاء  
  دون مساعدة المعلم 

ــى   - ــل إل يتوص
استنتاجات صحيحة 
بعد توجيهه وإرشاده 

  من قبل المعلم    

  مساعدة المعلم 
ــى   - ــل إل يتوص

ــر  ــتنتاجات غي اس
  صحيحة
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  مقياس تقدير أداء عمليات العلم

  
  مستوى أداء عمليات العلم عمليات العلم

 متميز

 )4(  

 جيد

) 3 (  

  مقبول

 )2 (  

  غير مالحظ

 )1 (  

        المالحظة
        التصنيف
  التواصل

  )االتصال(

      

        التنبؤ
        االستدالل

تحديد المتغيرات

  وضبطها

      

       فرض الفروض
       تفسير البيانات

التعريف 

  اإلجرائي

      

        التجريب
         درجة 40: المجموع
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  لطالب ضمن المجموعات االستقصائيةمعايير سلوك ا
  ضعيف  جيد  جيد جدا  ممتاز  المعايير

راد   -1 التعاون مع أف
اء   ة أثن المجموع

  العمل 

ل  كل فاع ل بش يعم
ق،  ن فري زء م آج
ارك  تمع ويش  يس

اعد دعم  ويس وي
رين  ود اآلخ جه
ات   رم وجه ويحت
م،  رهم وآرائه نظ
ل  اول أن يجع ويح
 اآلخرين يعملون معا 

اون   ام يتع كل ع بش
م   م رين معظ ع اآلخ

ت،  تمع الوق يس
ارك  اعد  ويش ويس

ود   دعم جه وي
رين  رم   اآلخ ويحت

رهم   ات نظ وجه
  وآرائهم

اون   تطيع أن يتع يس
رم   مع اآلخرين ويحت
وجهات نظرهم لكن   
ض   اج بع د يحت ق
ذآير  ى الت ان إل األحي

  .بضرورة التعاون 
  
  

ع  اون م ال يتع
رم   رين وال يحت اآلخ
ات   تالف وجه اخ

ر وال  ع النظ يتمت
  فريق العمل آ بروح

  

ى   -2 ز عل الترآي
  المهمة 

ة   ى المهم ز عل يرآ
ه  ة إلي ا  الموآل وم

ن  ه م ام ب ب القي يج
وات   ول  خط للوص

ع   دف ويتمت ى اله إل
  بالمسؤولية الفردية  

ة   ى المهم ز عل يرآ
ه     ام ب ب القي ا يج وم
م     وات معظ ن خط م

ت  ع الوق ويتمت
  بالمسؤولية الفردية 

ذآير   ى ت اج إل يحت
وات ب ة والخط المهم
   مطلوبة إلنجازها ال

يرآز على الهدف   ال
ة  ة المطلوب والمهم
رين   ل اآلخ ويجع

ل  ون بالعم دال يقوم ب
  عنه

اءة   جودة العمل  -3 ه بكف تج عمل ين
تقل   عالية وبشكل مس

ي   ويساعد اآلخرين ف
   اتقان عملهم  

اءة  ه بكف تج عمل ين
  واتقان  

ى    اج إل ه يحت عمل
ة دقيق مراجع  وت

ل   ن قب ديل م وتع
  ة أعضاء المجموع

ال ينجز عمله باتقان  
راد  اج أف ويحت
ادة    ى إع ه إل مجموعت

  عمله مرة أخرى 
ه ،  يماطل ال   إدارة الوقت    -4 في عمل

اءة   ه بكف دير وقت ي
تقل   كل مس وبش
رين  ذآر اآلخ وي
زام  رورة اإللت بض
ز  ت وينج بالوق
ت   ي الوق ه ف مهمت
ل    ا يجع دد مم المح
ي   ه تنه مجموعت
 عملها بالوقت المحدد

ي  ه،ال يماطل ف  عمل
ه  جوال تحتاج م موعت

افي   ت إض ى وق إل
  إلنجاز المهمة 

از   ي إنج ل ف يماط
ه ى   عمل اج إل ويحت

رورة  ذآير بض ت
ت   زام بالوق اإللت

دد  ل   المح ا يجع مم
اج  ه تحت مجموعت
ت   ى وق ا إل أحيان
از  افي إلنج إض

  المهمة 

ي  ه ف ز عمل ال ينج
دد   ت المح الوق

ل و ي  يماط را ف آثي
تدعي   إنجازه  مما يس

ى   ة إل المجموع
ه   دخل وإنهاءعمل الت

وقت إضافي  و طلب 
  إلنهاء المهمة 

الهدوء وانخفاض  -5
  الصوت

وت    دث بص يتح
نخفض ع  م م

رين  غي  اآلخ ويص
ام   ديثهم باهتم ى ح إل
كل  رك بش ويتح

  هادئ في المختبر 

وت    دث بص يتح
نخفض ع  م م

ى   ة عل المحافظ
ل   ي العم دوء ف اله
ت   م الوق معظ
ى  غي إل ويص

   اآلخرين 

ذآير   ى ت اج إل يحت
ر ض بض ورة خف

غاء   وت واإلص الص
ل  رين والعم لآلخ
 بهدوء داخل المختبر 

يتحدث بصوت عال   
جيج  ر الض ويثي

ى  وال والفوض
  .يصغي لآلخرين

ى   -6 اظ عل الحف
ي  ة ف المة العام الس

  المختبر 

وانين السالمة  ع ق يتب
ر  ي المختب ة ف العام
ؤولية  ر مس ويظه
اظ  اه  الحف رة اتج آبي

ى  المة  عل س
  والبيئة اآلخرين 

وانين السالمة يت ع ق ب
ر  ي المختب ة ف العام

ر   معظم الوقت ويظه
اه   ؤولية اتج مس
المة   ى س اظ عل الحف

  اآلخرين والبيئة 

ذآير   ى ت اج إل يحت
المة  وانين الس بق

ة  ي  العام ف
ر المختبر ويظه

ؤولية  ض المس بع
ى    اظ عل اه الحف اتج
رين  المة اآلخ س
بب  ه ال يس ولكن

رين لاألذى  أو آلخ
  البيئة 

  

واني  ع ق ن ال يتب
ي  ة ف المة العام الس

وال يظهر أي المختبر
اه   ؤولية اتج مس
المة   ى س اظ عل الحف

ا يسبب    اآلخرين  مم
ه و  األذى لنفس

رين ة  اآلخ وللبيئ
  المحيطة 
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  ضعيف  جيد  جيد جدا  ممتاز  المعايير
تخدام -7 أدوات  اس

  ومعدات المختبر
  
  
  
  

تخدم أدوات  يس
ر  دات المختب ومع
ة   بكفاءة ومهارة عالي
تقل  كل مس  وبش
ى    ل شيء إل د آ ويعي
 مكانه بعد االستعمال 

تخدم أدوات  يس
ر  دات المختب ومع
اج  ن يحت ان لك باتق
إلى توجيهه من وقت 

ر  ل   آلخ د آ ويعي
د     ه بع ى مكان شيء إل

  االستعمال

ه  ى توجي اج إل يحت
د  راف عن وإش
زة   تخدام األجه اس

ا ل  وأحيان د آ ال يعي
د     ه بع ى مكان شيء إل

  االستعمال

تخدام  تطيع اس ال يس
ر  األ جهزة في المختب

ؤ   ق وآف كل الئ و بش
ى   ال يعيد آل شيء إل
  مكانه بعد االستعمال
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  سلوك الطالب ضمن المجموعات االستقصائية مقياس تقدير

  

  ممتاز  المعايير
4  

  جيد جدا
3  

  جيد
2  

  ضعيف
1  

          التعاون مع أفراد المجموعة أثناء العمل  -1
          ة الترآيز على المهم -2
          جودة العمل  -3
          إدارة الوقت    -4
          الهدوء وانخفاض الصوت -5
          الحفاظ على السالمة العامة في المختبر  -6
          أدوات ومعدات المختبر استخدام -7

          درجة 28: المجموع 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ة / م ترح
 في العلوم 

رفة وسعة 
ين س وتدو

   

  ان حسيني

  

المح..........
 في تدريس

  "علوم 
م من معرعنك

تحكيم المقياس

كر واالحترام

سليما" دعزمي

 مليات العلم 

.............
العملياتي ءصا

هاتهم نحو الع
را لما عرف 
تكم التكرم بت

مع فائق الشك 
  الباحثة    

داود"عبير 

26

مقياس عميم

.............
نحى اإلستقص
ألساسي واتجاه

، ونظر العلم
ى من حضرت

  

             
             

8

كتاب تحكي): 

  

  ب التدريس

.............
ر استخدام من
ف السادس األ
قياسا لعمليات
والتعليم يرجى

.  
.م المحددة له

   .لة
  

             
             

6(ملحق 

  

برنامج أساليب

.............
أثر"  بعنوان

ى طلبة الصف
ذا الغرض مق
جال التربية و

  :ي التالية
س ما أعد له
ل لعملية العلم

   .غة اللغوية
   
   .ل

إلجابات األسئل
.ال والصور

 .ماتح التعلي

             
        

  قدس 

راسات العليا

/وم التربوية

...ة / لمحكم
احثة بدراسة

ليات العلم لدى
لهذت الباحثة
مجودراية في
واحيكم في الن

ة المقياس لقياس
تمثيل كل سؤال
سالمة الصياغ
.تساق البدائل

ح فكرة السؤال
لدقة العلمية إل
وضوح األشكا
كفاية ووضوح

             

 
 

القجامعة 
  

عمادة الد
  

كلية العلو
  
  
  

ال حضرة
تقوم البا 

تنمية عمل
وقد أعدت
اطالع و
مالحظاتك

مالئمة - 
مدى تم - 
مدى س - 
مدى ات - 
وضوح - 
مدى ال - 
مدى و - 
مدى ك - 
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  قائمة أسماء المحكمين ): 7(ملحق 

  
مقياس  المؤسسة التعليمية االسم  الرقم

عمليات 
  العلم

نة استبا
االتجاهات 
  نحو العلوم

دليل 
  المعلم

-   √  √ جامعة القدس عفيف زيدان.د  1
-   √  √جامعة القدس إبراهيم عرمان.د  2
-   √  √ جامعة القدس  زياد قباجة.د  3
√   √  √جامعة القدس إناس ناصر.د  4

خولة الشخشير.د  5
  صبري

-   √  √ جامعة بيرزيت

-   √  √ جامعة بيرزيت عبداهللا بشارات.د  6
  ) ساليب التدريسأفي ير ماجست(  رشا عمر.أ  7

 مركز/دائرة المباحث العلمية
  المناهج

√  -   √

ساليب التدريس، و أماجستير في( إيمان الريماوي.أ  8
) ماجستير صحة عامة ومجتمعية

  مركز المناهج /قسم الصحة والبيئة

√  -   -

/النوعيةدائرة المباحث أحمد سياعرة.أ  9
  مركزالمناهج

√  -   √

مدرسة الرجاء /س فيزياءبكالوريو حمد أبو خليلأ.أ  10
  اإلنجيلية اللوثرية

√  -   -

مدرسة الرجاء /بكالوريوس أحياء رجاء بصير.أ  11
  اإلنجيلية اللوثرية

√  -   -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



م في محافظة رام اهللا والبي  يرة

27

  

تربية والتعليم

  

0

هيل المهمة ممن مديرية الت كتاب تسه): 8

 
 

8(ملحق 
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  فهرس الجداول

  
رقم 

  الجدول 

  الصفحة عنوان الجدول

  18 .مستويات من التعلم باالستقصاء  1.2
   .االستقصاء كعملية نمائية تطورية  2.2
  20  الخصائص األساسية لالستقصاء الصفي وتبايناتها  أ-3.2
  21  .الخصائص األساسية لالستقصاء الصفي وتبايناتها  ب-3.2

  80  .م 2012/  2011توزيع مجتمع الدراسة تبعا للشعب والجنس لعام   1.3
وزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المعالجة والجنس ومستوى ت  2.3

  التحصيل في العلوم
81  

  86 توزيع فقرات مقياس عمليات العلم  3.3
  93 تصميم الدراسة  4.3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في   1.4

س مقياس عمليات العلم القبلي والبعدي موزعة حسب المجموعة والجن
  .ومستوى التحصيل 

96  

ألداء الطلبة في مقياس )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير  2.4
عمليات العلم حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل 

  .بينها 

97  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء الطلبة لمقياس   3.4
  .عمليات العلم حسب المجموعة

  

97  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء الطلبة لمقياس   4.4
  .عمليات العلم حسب المجموعة

98  

لداللة الفروق بين مستويات التحصيل في أداء )LSD(نتائج اختبار  5.4
  .الطلبة لمقياس عمليات العلم 

99  

لطلبة لمقياس المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء ا  6.4
  .عمليات العلم حسب التفاعل بين المجموعة والجنس

  

99  
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رقم 

  الجدول 

  الصفحة عنوان الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة في   7.4
استبانة االتجاهات نحو العلوم القبلية والبعدية موزعة حسب المجموعة 

    .والجنس ومستوى التحصيل 

101  

التجاهات الطلبة نحو العلوم )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التغاير  8.4
  .حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينها 

102  

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية التجاهات الطلبة   9.4
  .نحو العلوم حسب المجموعة

103  
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  فهرس األشكال

  

 الصفحة  عنوان الشكل رقم الشكل 

التفاعل بين المجموعة والجنس لمتوسطات أداء الطلبة لمقياس   1.4
  .عمليات العلم 

100  
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  فهرس المالحق
  

رقم 

  الملحق 

  الصفحة محتوى الملحق

  127 مقياس عمليات العلم  1
  136  ورقة اإلجابة النموذجية لمقياس عمليات العلم  2
  137  النسخة النهائية /استبانة اتجاهات الطلبة نحو العلوم  3
  140 النسخة األولية/مقياس االتجاهات العلمية  4
  143 دليل المعلم  5
  266 كتاب تحكيم مقياس عمليات العلم  6
  267 قائمة أسماء المحكمين  7
ام اهللا كتاب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم في محافظـة ر   8

  والبيرة
268  
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  فهرس المحتويات

  
 الصفحة المحتوى  الرقم

  أ اإلقرار  
  ب شكر وتقدير  
  ج الملخص باللغة العربية  
  هـ الملخص باللغة اإلنجليزية  
   مشكلة الدراسة وأهميتها:الفصل األول  
  1 المقدمة  1.1
  5 مشكلة الدراسة  2.1
  6 أهداف الدراسة  3.1
  6 أسئلة الدراسة  4.1
  7 فرضيات الدراسة  5.1
  7 أهمية الدراسة  6.1
  8 محددات الدراسة  7.1
  9 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية  8.1
    اإلطار النظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني  
  11 اإلطار النظري  1.2

  12 المدخل االستقصائي  1.1.2
  31 قصاء العملياتيمنحى االست  2.1.2
  43 عمليات العلم  3.1.2
  53 االتجاهات نحو العلوم  4.1.2
  57 الدراسات السابقة  2.2

الدراسات التي تتعلق بطريقة االستقصاء وأثرهـا فـي   :المحور األول  1.2.2
  تدريس العلوم

57  

الدراسات التي تتعلق بعمليات العلم وتنميتها من خـالل  :المحور الثاني  2.2.2
  تدريس العلوم

62  

الدراسات التي تتعلق بطريقة االستقصـاء العمليـاتي و   :المحور الثالث  3.2.2
  تنمية مهارات عمليات العلم و واتجاهات الطلبة نحو العلوم

72  
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 الصفحة المحتوى  الرقم
  75 التعقيب على الدراسات السابقة  4.2.2
   طريقة الدراسة وإجراءاتها:الفصل الثالث  
  80 هج الدراسةمن  1.3
  80 مجتمع الدراسة  2.3
  81 عينة الدراسة  3.3
  82 أدوات الدراسة  4.3

  82 التعليميةالمادة  1.4.3
  82 إعداد المادة التعليمية 1.1.4.3
  84 صدق المادة التعليمية وثبات تحليلها 2.1.4.3
  84 مقياس عمليات العلم  2.4.3

  85 علمخطوات إعداد مقياس عمليات ال 1.2.4.3
  87 صدق مقياس عمليات العلم 2.2.4.3
  87 التطبيق التجريبي لمقياس عمليات العلم  3.2.4.3
  87 ثبات مقياس عمليات العلم 4.2.4.3
  88 حساب زمن مقياس عمليات العلم 5.2.4.3
  88 تصحيح مقياس عمليات العلم  6.2.4.3
  88 استبانة االتجاهات نحو العلوم  3.4.3

  88 دق استبانة االتجاهات نحو العلومص 1.3.4.3
  89  التطبيق التجريبي الستبانة االتجاهات نحو العلوم 2.3.4.3
  89 ثبات استبانة االتجاهات نحو العلوم 3.3.4.3
  89 تحديد زمن االستبانة 4.3.4.3
  89 تصحيح استبانة اتجاهات الطلبة نحو العلوم 5.3.4.3

  90 إجراءات تطبيق الدراسة  5.3
  92 متغيرات الدراسة  6.3
  93 تصميم الدراسة  7.3
 المعالجة االحصائية  8.3

  
  

94  
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 الصفحة المحتوى  الرقم

   نتائج الدراسة:الفصل الرابع  
  95 النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.4
  101 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.4
  104 تلخيص نتائج الدراسة  3.4

  104  ئج المتعلقة بأداء الطلبة في مقياس عمليات العلم تلخيص النتا  1.3.4
  105  النتائج المتعلقة باتجاهات الطلبة نحو العلومتلخيص  1.3.4
   مناقشة النتائج والتوصيات:الفصل الخامس  
  106 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.5
  112 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.5
  116 لتوصياتا  3.5
  117 المقترحات  4.5
  118 المراجع باللغة العربية  
  124 المراجع باللغة اإلنجليزية  
  127 المالحق  
  269 فهرس الجداول  
  271 فهرس األشكال  
  272 فهرس المالحق  
  273 فهرس المحتويات  

 
 

 




