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 تقديرو  شكر

 العظقم اهلل صدق "زيدنكمأل شكرمت لئن"  تعاىل قال

إىل  العرفان درجات وأعؾى االمًـان آوات بأمسى أتؼدم أن واالعًزاز الغيطة دواعي ملن انه

 يتوال بفا ينًأحاط اليت العظقؿة اجلفود عؾى الًؼدور كل معناصر  إوـاس. د ةالػاضؾ ةالدكًور

 انًظرته طاملا الذي املًواضع واالجناز العؿل هذا إلمتام الٌؿرات قطف يف ياسااساأل الدور اهل كان

 يف عؾقفا والؼائؿني والًدروسقة اإلداروة لؾفقىة بالشؽر أتوجه كؿا,االحرتام كل ،اسـوات مـذ

 أدوات ًَؽقمب قاموا الذون األاساتذة جلؿقع اجلزول بالشؽر أتؼدم أن وػوتين وال, الؼدس جامعة

 .الدرااسة

والذون د. ابراهقم عرمان ود. حمؿود رمضان جلـة املـاقشة  يلعضوشؽر والًؼدور بال أتؼدمكؿا  

 .كانت ملالحظاتفم اكرب األثر يف هذه الدرااسة

هذه  قؿن بًطيققاملعؾؿات الؾواتي  ،وبقًونقا لؾذكور لإلناثاشؽر مدراسيت بقًونقا ل وػوتين أن و

 يف اجناز هذا العؿل املًواضع. أوضاالػضل ن كان هل الؾواتيالًٍربة عؾى الطؾية 

الرفقعة  ةهذه الدرجإىل  كل من اساندني ووقف معي حًى وصؾتإىل  بالشؽر اجلزول أتؼدمكؿا 

 .من العؾم
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  الممخص

دراسة الحالة في تنمية عمميات العمـ والذكاء  استراتيجيةاستخداـ أثر  لمعرفة ىدفت الدراسة الحالية
 استخداـ تـ سةراالد ىدؼ ولتحقيؽ ،ي في مادة العموـساسلدى طمبة الصؼ السادس األ جتماعياال

 الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة تصميـ عمى القائـوالتصميـ شبو التجريبي  التجريبي المنيج
بيتونيا لمذكور  مدرسة مف وطالبة اً طالب( 157)  مف سةراالد عينة تكونت .بعدي - قبمي قياس مع
وشعبتيف ، ربع شعب )شعبتيف تجريبيتيفأإلى  العينة قسمتحيث ، في راـ اهلل لئلناثمدرسة بيتونيا و 

 .2016-2015 سيراالد العاـ مف األوؿ الفصؿ في وذلؾ ضابطتيف (

إلى  ضافةإ .جتماعيمذكاء االلاستبانة و  عمميات العمـل اختبار بإعداد الباحثة قامت البيانات ولجمع
 خكرو نبا معادلة باستخداـ البيانات تحميؿ تـ قدو   دراسة الحالة. استراتيجيةإعداد دليؿ لممعمـ وفؽ 

 . ANCOVAواختبار التبايف المغاير  ،21 ريتشاردسوف كودر معادلة ،الفا

في متوسطات عمميات العمـ داللة إحصائية  وذ ؽوجود فر  : اآلتية النتائجإلى  سةراالد توصمتقد و 
ولصالح المجموعة  ،مادة العمـو تعزى لطريقة التدريسلدى طمبة الصؼ السادس األساسي في 

في متوسطات عمميات العمـ  لدى طمبة الصؼ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  كما تبيف .التجريبية
 وأشارت النتائج إلى ولصالح اإلناث عمى الذكور. الجنس لمتغير السادس األساسي في العمـو تعزى 
في متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ السادس في مادة  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

 تكوف الفروؽ لصالح التجريبية اناث. تعزى لمتغيري الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما العمـو 
في متوسطات الذكاء االجتماعي لدى طمبة ؽ ذات داللة إحصائية جد فرو تو ال وأكدت النتائج  انو 

في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية   الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ تعزى لطريقة التدريس.
 الجنس لمتغير متوسطات الذكاء االجتماعي لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في العموـ تعزى 

في متوسطات الذكاء االجتماعي لدى  ود فروؽ ذات داللة إحصائيةوجو  االناثعمى  الذكور ولصالح
وجود فروؽ ذات داللة  .الطريقة والجنس لمتفاعؿ بيفتعزى  طمبة الصؼ السادس في مادة العموـ 

في متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ تعزى إحصائية 
أوصت   ائجمف نتدارسة في ضوء ما توصمت إليو ال  .التجريبيةولصالح المجموعة ،لطريقة التدريس

بيية في تدريس العموـ واجراء دراسات وابحاث ش دراسة الحالة  استراتيجية استخداـ ضرورة ب الباحثة 
 .بيذه الدراسة ولمواد مختمفة



 د
 

The Effect of Using Case Study Strategy in the Development of Science 

Processes and Social Intelligence Sixth Grade Students in Science Class  
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Supervised  by : Dr. Inas Naser 

Abstract 

The current study aimed to determine the impact of using case study strategy in the 

development of science processes and social intelligence sixth grade students in science 

class, to achieve the objective of the study, using the experimental method and 

experimental design a semi-based design experimental group and control subjects with 

measurement-before and after. The sample of the study consisted of (157) students from 

the Beituniya boys school and Petuniagire school in Ramallah, where the sample is divided 

into four divisions (pilot divisions, polices divisions) in the first semester of the academic 

year 2015-2016. the researcher a has made test preparation for Science processes and the 

identification of social intelligence to collect data. In addition to setting up a teacher's 

Guide with strategy case study. Data were analyzed using Cronbach alpha, Coder 

Richardson 21, test divergence against ANCOVA. 

The study had the following results: There were statistically significant differences in the 

averages of science operations at the basic sixth grade in science due to the method of 

teaching students and in favor of the experimental group.  There were statistically 

significant differences in the averages of science processes underlying differences among 

sixth grade students in science related to gender in favor of females to males.   There were 

statistically significant differences in the averages of science operations at the sixth-grade 

students in science differences due to the variables of the way, gender and the interaction 

between them . The experimental differences in favor of females. There is no statistically 

significant differences in the averages of social intelligence with basic sixth grade in 

science due to the method of teaching students ..The existence of significant differences in 

the averages of social intelligence differences among the basic sixth grade students in 

science related to gender in favor of males to females. 

 .There were statistically significant differences in the averages of social intelligence of the 

sixth grade students in science are due to the interaction between the method and gerder 

differences. There were statistically significant differences in the averages of science 

operations at the basic sixth grade in science due to the method of teaching students the 
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differences, but the experimental group.  In light of the study the researcher recommended 

the need to use the case study strategy in teaching science and to conduct studies and  

research like this study for different subjects. 
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 :الفصل األول
 :مشكمة الدراسة وأىميتيا 

______________________________________________________ 

 المقدمة 1.1
ة واالستنساخ ية واليندسة الوراثيا الرقميس العموـ في عصر االتصاالت والفضاء والتكنولوجيشيد تدر ي

ات ية المعاصرة التي ألقت بظبلليا لمواكبة عمى عممية والتكنولوجيالتحوالت العممفي رًا يكباىتمامًا 
)ابو  اة كؿ فرديوي في حيلما تمعبو العموـ مف دور ميـ وح رـ وتعمـ العمـو في العالـ المعاصيتعم

 . (2012، رجب

 شيدىا المجتمع العالمي المعاصرياة والتي ية في شتى مناحي الحية والتكنولوجيكما إف التحوالت العمم
كب باقي المجتمعات منعزاًل عنيا واير و يسايوأصبح أي مجتمع ال ، رةية صغيكوف بقر يجعمتو أشبو ما 

دي مع ير التقمي( عمى ضرورة التعامؿ غ2001ؤكد الباز )يو . (1997، )نصر و بالتخمؼيمحكومًا عم
ات يد لمقابمة تحديؿ الوحيـ ىو السبيعتبر التعميحيث  ـ وتعمـ العموـيات العصر في مجاؿ تعميتحد

ة ي( أف مسألة مواجية ىذه التحوالت العمم1997ؤكد السائح )يكذلؾ  فيالقرف الحادي والعشر 
. فية القرف الواحد والعشر يج إنساف بعقميؿ تخر يمكف تجنبيا في سبيـ ال ير المفاىيية عبر تغيوالتكنولوج

 لذلؾ ;بو قـوي الذي الدور ةيألىم وذلؾ، ةيميالتعم المنظومة في يساساأل المكوف المعمـ عتبريكما 
 في وخاصة دوره عمى زيالترك خبلؿ مف ـيالتعم إصبلح بضرورة تنادي التي واألفكار تعالت األصوات

 . (2014)معالي يمايف الطمبة ؿيتحص تدني بسبب، اتياضيوالر  ـ العمـويتعم
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 أىداؼ أحد أف يؤكدوف عمى العممية التربية في المتخصصيفأف إلى  (2012كما يشير البعمي )
 المقدمة والمعمومات المعارؼ حفظ عمى التركيز مف بدالً  كيؼ يفكروف األفراد تعميـ ىو العمـو تدريس
 .المشكبلت حؿ في منيا واالستفادة الحياتية المواقؼ في توظيفياأو  ،واستيعابيا فيميا دوف إلييـ

 في العممية الطريقة اكتساب عمى المتعمميف مساعدة عمى العمـو يركز تدريس أف ينبغي ذلؾ ولتحقيؽ
 . (1996)زيتوف وعممياتو العمـ طرؽ والتركيز عمى، والتفكير البحث

( أف مناىج العموـ مف المجاالت الخصبة لتنمية التفكير لدى الطمبة لما تتميز 2001الدردور )  ويرى
حيث ُيطوِّر االتجاه ، ؿ فيما تتصدى لو مف ظواىر وأحداث طبيعيةوتحد لمعق، بو مف إثارة لمتفكير

التي يجربيا الطمبة في مادة  االستدالالتالناقد لممعرفة العممية وُينمَّى مف خبلؿ االفتراضات أوال 
 ( بأف مناىج العمـو تنمي التفكير Huberty & Davis,1998)  ويؤكد ىيوبرتي وديفز ، العموـ

 . االستنتاجات الصحيحةإلى  الظواىر العممية والنظر إلييا نظرة ناقدة لموصوؿالرتباطيا بتفسير 

 عشر وتضـ يةأساسعمـ  عمميات األوؿ: قسميفإلى  العمـ عمميات ( بتصنيؼ1994) زيتوف قاـ وقد
 واستخداـ، والتنبؤ، واالستدالؿ، واالستقراء، واالستنباط، والتصنيؼ، والقياس، المبلحظة: ىي عمميات
 خمس وتضـ تكاممية عمـ عمميات والثاني واالتصاؿ، والزمانية المكانية العبلقات واستخداـ، األرقاـ
 والتجريب، الفروض وفرض، المتغيرات وضبط، االجرائية والتعريفات، البيانات تفسير: ىي عمميات
، والقياس، المبلحظة وىي يةأساس عمـ عمميات ثماني في تصنيؼ زيتوف مع (2002) عمي واتفؽ

، واالتصاؿ، والزمانية المكانية العبلقات واستخداـ، األرقاـ واستخداـ، والتنبؤ، واالستدالؿ، والتصنيؼ
ية وخمس ساساأل عمـ عمميات ثماف في (2005)اتفؽ  اليويدي بينما، المتكاممة العمـ وجميع عمميات

 . واالستقصاء، البياني والرسـ، النمذجة: وىي ثبلث في واختمؼ، متكاممةال عمـال عمميات

مّما يقتضي إقناعيـ  لذا مف واجب التربوييف البحث عف طرؽ تدريس تزيد مف دافعية الطمبة لمتعمـ
 تعوف بيا لفترة طويمة مف الزمف لمقياـ بعمؿ يساعدىـ ويدفعيـ تمقائيا ليذه العممية ويجعميـ يستم

السعي إليجاد  يـواجب جاء مف ،التعميـعناصر عممية أىـ  مف (. وكوف المعمميف 1999، عدس)
 (؛ بحيث تجعؿ2004، عبيد) طرؽ تدريس جديدة خبلقة تحفز الطمبة وتزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ

في ىذا السياؽ يرى . و (2003، رغبة في تحقيؽ أىدافو المرجوة )أبو زينة، لدرسامحبيف  الطبلب مف
ثـ بربط الدرس موضوع التعمـ بحياتيـ ، اه الطمبةالتربويوف أف ىذه الطرائؽ يجب أف تبدأ بإثارة انتب

ستراتيجية دراسة عؿ افيتكوف لدييـ ثقة بالنفس ويحدث التعمـ. ول، وباىتماماتيـ وبأىدافيـ وباحتياجاتيـ
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تتميز بالمتعة حيث  .في التعميـ أحد ىذه االستراتيجيات التي يمكف ليا تحقيؽ اليدؼ المنشود الحالة
وابو  ،)السويممييف وىي وسيمة مف وسائؿ نشر الثقافات والمعارؼ، والوضوحوالتشويؽ مع السيولة 

 . (357ص  ،2014، الشيخ

 Case Study الحالة دراسة استراتيجيةبيا المعمـ  يستعيف التي التحميمية واآلليات التقنياتأىـ إف مف 
الدولية  والعبلقات والطب النفس وعمـ السياسية والعمـو ةجتماعياال كالعمـو معارؼ في تدريس عدة

 بدايتيا طبقت في الحالة دراسة أف المعروؼ ومف. والتعميـ والتربية والطب االقتصاد وعمـ التقويـ وعمـ
 تطبؽ ولـ، وعمـ اإلدارة واالقتصاد والطب االجتماع وعمـ النفس عمـ وبحوث العممي البحث مجاؿ في
 )القرف الماضي القرف مف السنوات المتأخرة في إال والتقويـ التدريس وطرائؽ والتعميـ التربية مجاؿ في

 مجاؿ في العشريف القرف مف في الخمسينيات إال تظير لـ الحالة دراسة أف يعني وىذا )العشريف
 والعممي اإلحصائي والتوثيؽ والتحقيؽ عمى التجريب القائمة والسيكولوجية ةجتماعياال الدراسات
 . (2003، )الحيمة واألرشفة

المشاكؿ التي يواجييا االنساف في محيطة عف  مف مجموعاستراتيجية لتدريس تشكؿ دراسة الحالة 
طريؽ تحويميا إلى ظواىر رمزية افتراضية أو واقعية في شكؿ خطابات سردية أو وصفية محبكة بشكؿ 

صوؿ التي ينبغي معالجتيا بطريقة عممية موضوعية مف أجؿ الو  اإلشكاليةمعقد ومتضمنة لوضعيات 
 (.2010،وآخروف عطوة)  المبلئمة بصددىا تالقراراإلى الحموؿ المناسبة باتخاذ 

 أجؿ مف لحؿ المشكبلت وتحميميا البيانات جمع في الطالب يستخدميا ميارات ىي العمـ وعمميات
 العمـ فعمميات (2012، القطوش)  النتائج وتفسير، لمتفكير المثيرة لؤلسئمة إجاباتإلى  التوصؿ
 اإلجرائية المتغيرات والتعريفات وضبط الفرضيات كصياغة الثانوية لممرحمة تدرس التي المتكاممة
 وتدرس والتفسير، والتصنيؼ، كالمبلحظة يةساساأل العمـ عمميات وىي سابقة متطمباتإلى  تحتاج
العمـ ( أف تعمـ عمميات 2003البعمي ) كما يؤكد  .Tobin & Capie,1982))  يةساساأل لممرحمة

وتنمي لديو بعض ، يساعد الطالب في تعمـ المفاىيـ الجديدة وتطبيؽ ما تـ تعممو في مواقؼ جديدة
والخروج بتفسيرات منطقية ، وتحميميا، وجمع البيانات، المبلحظة الدقيقة: العمميات العقمية مثؿ

، لعمميةوالدقة ا، حب االستطبلع: وكذلؾ بعض االتجاىات العممية المرغوبة مثؿ، لمظواىر
 . والموضوعية
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، تنمية الميارات العقمية العميا ومف أىـ األىداؼ التي يسعى تدريس العمـو لتحقيقيا ،وبناء عمى ما تقدـ
وكذلؾ تزويد الطبلب بالمعرفة العممية بصورة وظيفية ممثمة ، بما في ذلؾ ميارات عمميات العمـ

 عممياتل وتشكؿ  . (2014، )المطرفي .لعمميةالحقائؽ والمفاىيـ والقوانيف والنظريات والتعميمات ا
 البد بؿ، واحد جناح عمى يقـو ال فالعمـ، العممية والتربية العمـو تدريس صعيد عمى كبيرة العمـ أىمية

 دور يصبح حتى، متكامؿ بشكؿٍ  العمـو تدريس تحقيؽ أىداؼ أجؿ مف مكوناتو بجميع االىتماـ مف
 ميارات المتعمـ واكتساب، بنفسو المعموماتإلى  التوصؿ ويستطيع، عممية التدريس في إيجابياً  المتعمـ

 لطرائؽ تدريس فقرياً  عموداً  تشكؿ العمـ عمميات فإف وبيذا، الذاتي التعمـ عمى والقدرة، التفكير العممي
 لمعممي القومية الرابطة أطمقتيا الدعوة التي خبلؿ مف ذلؾ ويتضح .( 2008، جحجوح أبو  ( العمـو
 National Science) العمـ عمميات ضرورة تضميف األمريكية المتحدة الواليات في العمـو

Teacher Association (NSTA ) المنياج أسس بناء مف العمـ عمميات وعدّ ، مناىج العموـ في 
 .(Ulerick, 2000)  الطمبة العمميات لدى ىذه تحقؽ لضماف، التربوي

 ـبإقامتيقدرة الفرد عمى الدخوؿ نمط مف أنماط الذكاء الذي يختص ب جتماعيالذكاء اال ويعتبر
يرتبط بقدرة الفرد عمى التعمـ مع اآلخريف وعمى  كما، ة إيجابية متبادلة مع اآلخريفاجتماعيعبلقات 

أي أنو بقدر ما يكوف اإلنساف متمتعا بالقدرة عمى التفاعؿ ، ة ناجحةاجتماعيتكويف عبلقات 
  .(2015، )الخفاؼ اجتماعياً  عبلقات مع االخريف بقدر ما يكوف ذكيا واقامة جتماعياال

، الفرد نجاح في ميما رادو  تمعب معرفية ىناؾ قدرات غيرإلى  (Goleman ,2006) جولماف ويشير
، مفزامت بشكؿ البعض بعضيا مع تعمؿ التي ةجتماعيواال االنفعالية الجوانب في ترابالقد حّددىا
 ارتباطا يرتبط أنو حيث. جتماعياال بالذكاء يعرؼ ما وىو، اآلخريف مع عبلقاتو إدارة مف الفرد وتمكف
 ولدييـ بأنفسيـ تاماً  وعياً  يمتمكوف اً اجتماعي ذكاء لدييـ الذيف درافاألف، وسموكو الفرد بشخصية وثيقا
 درااألف مع الئؽ بشكؿ واالستجابة، اآلخريف فيـ عمى القدرة خبلؿ مف وذلؾ. بيئتيـ فيـ عمى القدرة
 والقدرة، الصداقات وتنمية ةجتماعياال العبلقات تشكيؿ عمى القدرة وكذلؾ، المختمفة الدوافع ذوي مف
 .(2009، الخالدي)  اآلخريف رغبات عمى التعرؼ عمى
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 مشكمة الدراسة 1.1

تمؾ  عمى ويبلحظ، المختمفة المواد في المدرسية والكتب المناىج بتطوير والتعميـ التربية وزارةعممت  
النشط  االيجابي الطالب دور وعمى العممية االنشطة عمى وتركز أقؿ بمحتوى تميزىا والكتب المناىج

تساعد  حديثة تدريسية استراتيجيات استخداـ المعمـ مف يتطمب وىذا، التعممية التعميمية العممية في
  العمـو تعمـ نحو جتماعيذكائيـ اال وتنمية مناسب بشكؿ في مادة العمـو يـتحصيم زيادة عمى الطمبة

دراسة الحالة  استراتيجية تناولت التي المحمي المستوى عمى الدراسات لندرة ونظراً . ( 2007)حمس، 
استخداـ أثر  عف الكشؼ البحث ىذا تناوؿ فقد، الوزارة توجيات مع ينسجـ والذي في تعميـ العمـو

لدى طمبة الصؼ السادس  جتماعيدراسة الحالة في تنمية عمميات العمـ والذكاء اال استراتيجية
 :اآلتي النحو عمى البحث مشكمة صيغت فقد ي في مادة العموـ وبالتحديدساساأل

لدى طمبة الصؼ  جتماعيدراسة الحالة في تنمية عمميات العمـ والذكاء اال استراتيجيةاستخداـ أثر  ما
؟ ي فيساسالسادس األ  مادة العمـو

 الدراسة أسئمة 1.1

 ة:تيحاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة اال 

 ي ساسلدى طمبة الصؼ السادس األ في تنمية عمميات العمـ" دراسة الحالة " استراتيجيةاستخداـ أثر  ما .1
 في مادة العموـ؟ وىؿ يختمؼ ىذا االثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟

لدى طمبة الصؼ السادس  جتماعيفي تنمية الذكاء اال "دراسة الحالة" استراتيجيةاستخداـ أثر  ما .2
 في مادة العموـ؟ وىؿ يختمؼ ىذا االثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟ي ساساأل

 فرضيات الدراسة 1.1

 :اآلتيةلئلجابة عف األسئمة تـ صياغة الفرضيات الصفرية 
الحسابية  في  سطاتمتو ال في α ≤ 0.05) ) الداللة  فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد  .1

 .(طريقة التدريس )إلى عمميات العمـ تعزىتنمية 
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الحسابية  متوسطاتال في  α ≤ 0.05))  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .2
 (.الجنس)إلى تعزى العمـ عممياتتنمية في 

الحسابية  سطاتمتو ال في α ≤ 0.05) )الداللة   فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد  .3
 .(التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس )عمميات العمـ تعزى إلىتنمية في 

الحسابية  اتتوسطفي الم  α ≤ 0.05) )الداللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى .4
 طريقة التدريس(.مذكاء االجتماعي تعزى إلى ) ل
الحسابية  اتتوسطمال في  α ≤ 0.05) ) ةالدالل ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5

 مذكاء االجتماعي تعزى إلى )الجنس(.ل
الحسابية  اتتوسطمفي ال  α ≤ 0.05) ) ةالدالل ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى .6

 (بيف طريقة التدريس والجنسالتفاعؿ مذكاء االجتماعي تعزى إلى )ل

 أىداف الدراسة 1.1

 :اآلتية األىداؼ تحقيؽإلى  الحالية الدراسة سعت

لدى طمبة الصؼ السادس  عمميات العمـدراسة الحالة في تنمية  استراتيجيةاستخداـ أثر  معرفة -1
 .ي في مادة العموـساساأل

لدى طمبة الصؼ  جتماعيدراسة الحالة في تنمية الذكاء اال استراتيجيةاستخداـ أثر  معرفة -2
 . ي في مادة العموـساسالسادس األ

 أىمية الدراسة 1.6

مف حيث السعي : النظرية والعممية تيفالناحي النتائج التي يمكف أف تفيد مف تستمد الدراسة أىميتيا مف
 لواضعي أسموب جديدوتعد . الحالة(في عممية تحسيف التعميـ باستخداـ طرؽ تدريس مختمفة )دراسة 

وتفتح ىذه . بداعالمنياج في ربط المنياج وطرؽ التدريس المختمفة التي تشجع عمى التفكير واإل
وبناء عميو فقد تفيد ىذه الدراسة الفئات . الدراسة المجاؿ لؤلبحاث والتجارب فيي جديدة مف نوعيا

 التالية:
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توجيو  في أنيا قد تساىـ فيوذلؾ  امميف عمى تطويرىامصممي المنياج والمقررات الدراسية والع
وكذلؾ االلماـ بموضوع . االىتماـ نحو عمميات العمـ وتضمينيا في المنياج مف خبلؿ أنشطة منتمية

 . الذي مف النادر دراستو في العمـو التطبيقية والطبيعية مثؿ العموـ جتماعيالذكاء اال

 وذلؾ مف خبلؿ عقد دورات تدريبية لممعمميف مف أجؿ تدريبيـ عمى المشرفيف التربوييف كما أنيا قد تفيد
ية ساسدراسة الحالة وفؽ أسس عممية لتنمية عدة جوانب مف عمميات العمـ األ استراتيجيةاستخداـ 

لدى الطمبة مف  جتماعيعقد دورات في كيفية تنمية الذكاء االإلى  باإلضافة. والتكاممية لدى الطمبة
 معممي العمـو وقد تفيد . دراسة الحالة استراتيجيةيحدث بيف الطمبة أثناء تطبيؽ  خبلؿ التفاعؿ الذي

الباحثيف كما وقد تفيد  . دراسة الحالة في التدريس استراتيجية استخداـ مف خبلؿ الوقوؼ عمى كيفية
 استراتيجيةوفؽ  وذلؾ مف خبلؿ فتح آفاؽ ومجاالت بحثية مرتبطة بالتدريس وطمبة الدراسات العميا

أثر  حيث يوجد ندرة لمدراسات التي تناولت، مجاالت تنمية عمميات العمـإلى  باإلضافة، دراسة الحالة
دراسة الحالة في تنمية عمميات العمـ في العموـ في فمسطيف بشكؿ خاص والوطف  استراتيجيةاستخداـ 

 . العربي بشكؿ عاـ _ في حدود عمـ الباحثة _

 حدود الدراسة 1.1

 . يساسطالبات وطبلب الصؼ السادس األ: د بشريةحدو 

 . مدارس بيتونيا /مدينة راـ اهلل: حدود مكانية

 . (2015/2016) الدراسي الفصؿ األوؿ مف العاـ: حدود زمانية

، دراسة الحالة استراتيجيةفييا عف الدراسة بالمفاىيـ والمصطمحات الواردة  دتتحد: حدود مفاىيمية
 . جتماعياال الذكاء، عمميات العمـ

 مصطمحات الدراسة 1.1

 : اشتممت الدراسة عمى المصطمحات اآلتية
أو ، افتراضية تعرض عمى الطمبة مسجمة عمى شريطأو ، مشكمة واقعية ىي: دراسة الحالة استراتيجية

ويتضمف جممة مف الحقائؽ واألفكار واألرقاـ والبيانات المختمفة والمتنوعة ، مكتوبة في تقرير معيف
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، عبرو  ،واستخراج ما فييا مف معمومات وحقائؽ، ويتطمب دراسة الحالة. المتصمة بالموضوع المطروح
إلى  والتوصؿ، والربط بينيما، والبحث عف مدلوالتيا بالنسبة لؤلىداؼ المخططة لدراسة الحالة

 . (2002، )سميماف واخروف  حمياأو ، اقتراحات محددة متصمة بتفسير المشكمةأو ، استنتاجات
ىي طريقة تدريس تركز عمى الدور الفاعؿ والمساىمة االيجابية مف جانب : التعريف االجرائي

، المتعمميف في تحصيؿ المعارؼ والميارات المستيدفة واكتسابيا مف خبلؿ استخداـ نمط دراسي معيف
، استيادر و تنمية قدرات الطمبة عمى قراءة المعمومات إلى  التوصؿ إلييا وتيدؼ ىذه الطريقةأو 

واكتشاؼ العوامؿ المتصمة بمشكمة ما وتحديد عدد مف األسئمة والتساؤالت التي تساعد اإلجابة عنيا 
 . المشكمةأو ، في تفسير الحالة

مجموعة مف أو  التعامؿ بفاعمية مع شخص و( بأنShearer, 1996) عرفو شرر: جتماعيالذكاء اال
 . الخاصة مع اإلحساس ببواعثيـ وسموكيـ ومقصدىـمنطقية واف يقدر نظرتيـ أو  الناس بصورة عادية

التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار المعد خصيصا ليذا  بالعبلمة ويعرؼ اجرائيا في ىذه الدراسة
 الغرض.

 في العمـو ومعممات معممي مف ريالكث ممارسات في الشائعة قةيالطر  ىي: ةيادياالعت سيالتدر  قةيطر 
 في طمبتيـ مع المعمموف والمعممات تبعيايو ، الصفي النقاش عمى تقـو التي معظـ المدارس الفمسطينية

إلى  المعمومات صاؿيإ حرص عمىي الذي لممعمـ يايف سيالرئ الدور كوفيو ، الدرس موضوع حيتوض
 . (2012، )ابو رجب األسئمة  وطرح الشرح قةيبطر  الطمبة

 العممية التجارب واجراء واألنشطة المياـ أداء أثناء المتعمـ بيا يقـو عقمية عمميات ىي: مالعم عمميات
 مشكمة حؿأو  ما ظاىرة تفسير أجؿ مف باألحداث والتنبؤ وتفسيرىا وتنظيميا جمع البيانات بيدؼ
 عنيا وُيعبر . (2012، )البعمي .ية وعمميات عمـ تكامميةأساسعمميات عمـ : قسميفإلى  وتنقسـ معينة

 في الدراسة المستخدـ العمـ عمميات اختبار في التمميذ عمييا يحصؿ التي الخاـ بالدرجات جرائياإ
 .الحالية
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  :الفصل الثاني


 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

______________________________________________________ 


 المقدمة 1.1
حيث يتناوؿ القسـ ، اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة ىذا الفصؿتناوؿ 

األوؿ مف ىذا الفصؿ الحديث عف الموضوعات والمفاىيـ الواردة في األدب التربوي المتعمؽ بموضوع 
الدراسة بينما يتناوؿ القسـ الثاني الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة.

 ياإلطار النظر  1.1

 :دراسة الحالة استراتيجية 1.1.1

 طريؽ عف في محيطو اإلنساف يواجييا التي المشاكؿ لمجموع تقويمية وسيمة الحالة دراسة تشكؿ
 معقد بشكؿ ُمحبكة سردية أو وصفية خطابات شكؿ في افتراضية أو واقعية رمزية تحويميا إلى ظواىر

الوصوؿ إلى  أجؿ مف موضوعية بطريقة عممية معالجتيا ينبغي التي اإلشكالية لموضعيات ومتضمنة
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 والمحمميف الدارسيف التحميمية الطريقة ىذهو بصددىا.  المبلئمة القرارات التخاذ المناسبة الحموؿ
 الوضعيات وتشخيص ودارستيا تحميميا طريؽ عف والوقائع المشاكؿ مواجية في العمـ وطمبة والمتدربيف

يجاد معالجتيا أجؿ مف معقدة أـ أكانت بسيطة سواء  ليا يتعرض التي لمصعوبات الناجعة الحموؿ وا 
 في وضعيات متشابية مواجية أجؿ مف لتُمثميا معيف مكاني – زماني سياؽ داخؿ األفراد والجماعات

 (. 2010، ة واخروفعطو ) المستقبؿ

 :الحالة دراسة تعريف

 فالحالة، ثـ ومف. الحاؿأو  حاؿ االسمي والمصدر وحوؿ حاؿ فعؿ مف الحالة كممة تشتؽ: لغة الحالة
 الطبيعة في والحاؿ، ترسخ أف قبؿ حدوثيا أوؿ النفسية الييئة النفس عمـ في والحالة، الحاؿ المغة في

 أنت الذي الوقت فيو الحاؿ أما. عارضة ورطوبة وصبلبة وبرودة حرارة نحو مف الزواؿ سريعة كيفية
 االشتقاقات ىذه مف ويتبيف. والمعنوية الحسية المتغيرة أموره مف بو يختص ما: اإلنساف وحاؿ، فيو

 وظرؼ وحاؿ حالة تعني أما، المتغيرة وأحوالو وطبيعتو وىيئتو الشيء صفة ىي الحالة أف المغوية
 قد إشكالية وضعية عف عبارة: اصطبلحا الحالة دراسة فكممة األجنبية المغة في  Case،وعارض
 والتصورات واألشياء الظواىر مف مجموعة دراسة عمى تنصب واقعيةأو  افتراضية خيالية تكوف

 (. 2006،وآخروف سعادة)  معيف سياؽ داخؿ والعوامؿ والنظريات

 واستنباط حموؿ إيجاد أجؿ مف تشخيصو يستوجب واقعيأو  افتراضي ُمشكؿ عف عبارة الحالة دراسة
 في المتعمـ عمى الحالة دراسة وتعتمد. مشابية حاالت في وتوظيفيا الستعماليا تطبيقية ومبادئ قواعد

 الطريقة ىذه في المتعمميفإلى  ويطمب المستيدفة واالتجاىات الميارات واكتساب المعرفة تحصيؿ
 معيف نص في مكتوبةأو  فيديو شريط عمى مسجمة عمييـ تعرض افتراضيةأو  حقيقية واقعية دراسة

 الحالة المتعمموف ويدرس بالمشكمة المتعمقة المختمفة والبيانات واألفكار الحقائؽ مف جممة تتضمف
إلى  يصموف ثـ بينيا ويربطوف ،مدلوالتيا في ويبحثوف معمومات مف فييا ما ويستخرجوف المعروضة
 (. 2006،وآخروف سعادة)  حمياأو  المشكمة بتفسير تتصؿ محددة افتراضاتأو  استنتاجات

 عف عبارة ىي الحالة دراسة أف يعني وىذا ولماذا؟ وكيؼ؟ ماذا؟: أسئمة ثبلثة عف الحالة دراسة وتجيب
 البرىنةإلى  الحالة دراسة وتستند. المشاكؿ ومعالجة الحموؿ إيجاد أجؿ مف ما لوضعية تنظيمي تحميؿ

 والقرار المناسب والتحميؿ الجيد التشخيص اقتراح في يةبداعواإل والتركيب والمنطؽ العقؿ واستخداـ
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 اإلجرائية المفاىيـ مف ومجموعة السياؽ الحالة دراسة تحوي كما لموضعية المبلئمة واالقتراحات السميـ
 ىنا مف. الوضعية -المشكمة واستعراض والموضوعية الذاتية الحيثيات وتفصيؿ الُمحبكة والقضية
 والتصوري النظري الصعيد عمى إال تقع لـأو  الموضوعي الواقع في فعبل وقعت وضعية الحالة تصؼ
 يستتبع الذي الرئيس الُمشكؿ تحديد عمىى وتبن، الرمزي واالفتراض واالختبلؽ التوليد عمميات عبر
 (. 2010، )عطوة واخروف المناسبة القرارات واتخاذ لو المبلئمة الحموؿ إيجاد

 :الحالة دراسة طريقة أىداف

 ما بمشكمة المتصمة والعوامؿ األسباب واكتشاؼ المعمومات دراسةأو  قراءة عمى الطمبة قدرات تنمية
يجاد صدار والتصنيؼ التحميؿ عمى الطمبة كفايات تنمية، و ليا مناسب حؿ وا  كساب، و األحكاـ وا   ا 
، )عطوة واخروف مبتكرة بطرائؽ حمياإلى  والمجوء تواجييـ التي بالمشكبلت التبصر ميارات الطمبة
2010 .) 

 :الحالة لدراسة التعميمية األىمية

 والسرد الخبر بطريقة الواقع عرض ، والكبار تعميـ مبادئ مع وتتناسب معاشو مشكبلت مف االنطبلؽ
 اآلخر رأي لقاء عمى التعميـ ، ومكثفة مينية تجربة خمؽ، و الكبار تعميـ مبادئ مع ذلؾ ويتناسب
، فيو المعنييف إدراؾ مف انطبلًقا، الذات واكتشاؼ، الواقعإلى  النظرة ذاتية واكتشاؼ، رأيو واحتراـ

، الحالة في الناقصة المعمومات اكتشاؼ عمى التعميـ ، والسابقة الخبرات استخداـ تنظيـ عمى التعميـو 
 كيفية عمى التعميـ ، والمشكبلت مع التعاطي في المرونة عمى التعميـ ، والوثائؽ استعماؿ وكيفية

 . (2009، )حمداوي القرارات واتخاذ األسباب وتحديد المشكمة تشخيص

 :الحالة دراسة طريقة استخدام ميزات

 العممية المشاكؿ حؿ في ويسيـ وىادًفا واقعًيا التعميـ مف أىـ ميزات استخداـ طريقة دراسة الحالة جعؿ
يجابية بواقعية المشاكؿ تطرح ألنيا التعميـ حقؿ في االستثمارات أحسف مف يعتبر ولذلؾ، لممشاركيف ، وا 

 يقود الذي األمر .وتنفيذىا اآلراء وتبادؿ اآلخريف مع والتفاعؿ المناقشةإلى  تدعو مشوقة طريقة توفرو 
 القيود مف التحمؿ عمى الطبلب تساعد، و واالبتكار الخياؿ قوة فيو ويولد الخبلؽ التفكيرإلى  المشارؾ
 جميع مف المشكمةإلى  والنظر، الوظيفيأو  العممي تخصصيـ عمييـ يفرضيا التي الروتينية واألفكار
 بفكر الطبلب تزود، و سموكيةأو ، قانونيةأو ، اقتصاديةأو ، ةاجتماعي كانت سواء وأبعادىا جوانبيا
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 تساعد كما إنيا  لممشاكؿ لمتصدي اإليجابية الروح فييـ وتخمؽ ،مواقعيـإلى  العودة عند جديدة وروح
 بحثيـ.  أثناء تكاتفيـ خبلؿ مف التعاوف روح فييـ وتنمي البعض بعضيـ مف الطبلب تقارب عمى

عمى  ضاءةاإل في تساىـ التي والمكونات العناصر مف مجموعة خبلؿ مف الحالة دراسة ويمكف
 األىداؼ ويستعرض، الحالة يقدـ أف التمييد فيالدارس  ؿيفض إذ. وتفسيرا فيما وتحميمو الموضوع
 (. 2010، )عطوة واخروف   حالةال معالجة وطريقة

 :الحالة دراسة واستخدام تصميم مبادئ

، كما الغموض مف وخالية وواضحة سيمة، و الطبلب اىتمامات وتناسب، اإلمكاف قدر واقعيةأف تكوف 
 الطبلب ومشاكؿ العممية األفكار بعضأو  الدراسي المنياج في اليامة الموضوعات في عبلقة لياإنيا 

 جوانب وليا، الحدوث ممكنةأو  حقيقية مشكبلتأو  أحداث عمى تحتوي،  وأيضًا العممي وواقعيـ
 المراجع استخداـ طريؽ عف مجموعات وفي الذاتي لمتعمـ اأساس الحالة جعؿ، مما وتكنولوجية عممية

 بتجارب القياـأو  معمومات جمعأو  مقاببلت إجراءأو  بزيارات القياـأو  خبراء واستشارة المبلئمة
 في عمبلأو  قراًرا تتضمف اآلخريف أماـ عنيا والدفاع النتائج عرضإلى  باإلضافة عممية وأنشطة
 (. 2006 ،وآخروف )سعادة  ما موقؼ

 :الحالة دراسة خطوات

 المعطى النص قراءة 
  لمرصد الخاضعة الحالةأو  الدراسة موضوع تحديد  
 طرحو  وعناصره النص مفاىيـ كؿ عمى التركيز خبلؿ مف جيدة مبلحظة النص مبلحظة 

 المحوري اإلشكالي السؤاؿ
  والمعمومات الداخمية النص بمعمومات واإلشكالياالستعانة الداللي محتواه واستقراء النص فيـ 

  اإلضافية الخارجية
 والخاتمة والعرض المقدمة مف يتكوف محكـ تصميـ ضوء عمى لمنص المنيجي التحميؿ 
 حمداوي المناسبة القرارات وتتضمف المطروحة لمحالة جوابا تحمؿ تركيبية خاتمة وضع( ،

2009) . 
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 المدرس تمقاىا التي والنظريات المعارؼ مف التعميمية التربوية الحالة دراسة تنطمؽ أف ويجب 
 االحتكاؾ خبلؿ مف والميدانية التطبيقية لمممارسة إجرائيا ليخضعيا، المتدرب الطالبأو 

إلى  المدروسة المعارؼ تنقؿ الحالة دراسة أف ىذا الواقعية. ويعنيأو  االفتراضية بالوضعيات
 المفاىيـ واستيعاب النظريات تحقؽ مدى مف التأكد أجؿ مف إجرائي تطبيقي بشكؿ التعميـ قمب

 .والكفايات

 :الحالة دراسة طريقة استخدام عيوب

 بلطوي وقتا وكذلؾ، وتصميميا الحالة إعداد في كبيًرا جيًدا ويبذؿ طويبل وقتا المدرس يستغرؽ -1
 وتحتاج إلى وقت طويؿ لمتنفيذ. الحالة لدراسة

 . والمتعمـ المدرس مف والتدريب الميارة مف كثيرإلى  األسموب ىذا يحتاج -2
 مف ويحد ، واألنشطة العمؿ فيحتكروا ،ـمجموعتي عمى الطمبة بعض يسيطر أف مف يخشى -3

 إدارةعمى  الطريقة ىذه في المدرس دوريفقد و . منيـ الخجوليف خاصة زمبلئيـ دور
 حؿ وعمى منيا واإلفادة البيانات جمع عمى الطمبة وتدريب المجموعات وتقسيـ ،المناقشات
 (. 2009، )حمداوي عممية حموؿ واقتراح المواقؼ وتحميؿ المشكبلت

 :الحالة دراسة تستخدم كيف

ذا مثبل فيديو تكوف أف الممكف ومف الحالة لقراءة وقت الطبلب امنحفي البداية   مف طويمة كانت وا 
 التي المشكمة طبيعة ىي ما(مثاؿ، األسئمة مف مجموعة مع منزلية كوظيفة تعيينيا أف يتـ الممكف

 تنفيذ تـ حاؿ في المحتممة العقبات ىي ما الممكنة؟ المقترحات ىي ما الرئيسية؟ تواجييا الشخصية
 معيا التعامؿ لكيفية اإلرشادات بعض وتقديـ بإيجاز القضية عرضوبعد ذلؾ ا ىذه المقترحات؟؟(

 نصحؾ ىو ما الشركة ليذه مستشار كنت لو ) المثاؿ سبيؿ بيا عمى يفكر أف الطالب تريد وكيؼ
 ليا تتعرض التي المحددات واذكر، تحميميا الطالب مف تريد التي الخطوات ةجزئثـ قـ بت ( ليـ؟؟

 في والسبب أمكف إف مختمؼ بشكؿ فعمو يمكنؾ ما واشرح، اتخذىا التي ّقيـ القرارات ثـ الشخصية
 تجاىؿ منؾ )أريد مثبلً  معينة قضية عمى التركيزأو  تجاىؿ تريد كنت إذا لمطالب حدد، وبعد ذلؾ ذلؾ

 لمعصؼ فرص وتوفير لتنشيطيـ مجموعاتإلى  الطبلب قسـ، المذكورة( السياسي لمشخصيات االنتماء
 مختمفة أسئمة اطرح. الحؿ لعرض مجموعة كؿ مف ممثبلً  اختر، ثـ الجميع مشاركة وضماف الذىني
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 الحالة دراسة الميمة فياألمور  مف النقاش إدارة أف والحظ أعمؽ لمستوى النقاش ولنقؿ لمتوضيح
 نظرىـ  لتوضيح وجية فرص الطبلب إعطاء مع المسموح اإلطار ضمف المناقشة بقاء تضمف بحيث

 (2013، )مركز التعميـ المفتوح

 كيف تكتب الحالة؟: اوال

 بدراسة الحالة:ياف يواجياف اي باحث ييتـ أساسىناؾ سؤاالف 

 كيؼ نسير في كتابة الحالة؟: االوؿ

 كيؼ نستمر في تدريس الحالة؟: الثاني

تمتد مدة و شكاؿ التعمـ المختمفة أالسؤاالف مرتبطاف بوضوح بدراسة الحالة التي سوؼ تكتب, وباختبلؼ 
الطمبة مختصرا عنيا وىو تجربة لفقداف  فأعطيكتابة الحالة عمى المواد التي تقرر تزويدىا لمطمبة 

 ( كممة طمب منيـ اف يجيبوا عف االسئمة االتية:100الذاكرة عند الفئراف تتكوف مف )

 ؟ ماىي المشكمة التي نبحثيا. 1

 ماىي الطريقة المستخدمة في التجربة؟. 2

 ما ىي النتائج وثيقة الصمة بالموضوع؟. 3

 تجو مف الدراسة؟ما ىو االستنتاج الخاص الذي نستن. 4

بعدىا وباستخداـ االسئمة السابرة والمناسبة سوؼ يكوف الطالب قادرا عمى استنتاج عدد رائع مف النقاط 
. حوؿ عمميات الفيـ, في دراسة الحالة, استخدمت فيو ثبلث حاالت لتطوير ميارات االستدالؿ والتقييـ

 (2009)حمداوي، 

 كيف ندرس الحالة؟: نياثا

بعض البدائؿ المناسبة لبعض الحاالت العممية فالمدرس يجب اف تكوف مواضيعو واضحة في  اقترح
 . مف مشاركة الطمبة بشكؿ كبير ولمتأكدعقمو ويصمـ العرض لتطوير ميارات التحميؿ عند الطمبة 

 : شكؿ المناقشة-1
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لقانوف لمتعامؿ مع تقنية المناقشة واحدة مف الطرؽ المستخدمة صفيا في المدارس المينية ومدارس ا
يحدد مع الطمبة القضايا : الحاالت, فالطبلب عادة يعرضوف حاالت القرار والقضية, عمؿ المدرس

تبدو الطريقة بسيطة فالمدرس يساؿ اسئمة .  المختمفة المشكبلت والحموؿ المحتممة وتتابع االعماؿ
قشة صفية مباشرة حوؿ المشكمة سابرة والطبلب يحمموف المشكمة الموصوفة في القصة بذكاء, ىناؾ منا

وىو مدخؿ استفساري مباشر وقوي, وغالبا تسمى طريقة سقراط, المعمـ يستقبؿ الحكمة مف التمميذ 
الضحية, يعمؿ المعمـ بعممو كباحث وقاض ومحمؼ, ومف جانب اخر ىناؾ مناقشة صفية غير مباشرة 

)ماذا : يبدا المدرس المناقشة بقوؿ مثير مثؿالمدرس يبقى جانبا والطمبة يبدؤوف بالتحميؿ وربما  . غالبا
 تفكروف حوؿ ىذه الحالة؟( 

 : شكؿ المناظرة-2

والمحاميف يطمحوف  فالسياسييالمناظرة تستخدـ بشكؿ معروؼ في نظاـ التربية االمريكي وبعض 
فيي  المناظرة مناسبة جدا لكثير مف انواع الحاالت بينما الثنيف . المناظرة في المجتمعإلى  لموصوؿ

 . مطابقة تماما

 : شكؿ السماع العمني-3

ىذا الشكؿ جزء مف طريقة في الواليات المتحدة حيث يستخدمونيا في الكونغرس فتنوع الناس اوجد 
لقوة المحاكاة الحقيقية لحوادث  مشابوواستخداميـ لدراسات الحالة . طرقا مختمفة لمتعبير عف ىذا الشكؿ

 . العالـ

 : شكؿ المرافعة-4

الشكؿ يممؾ السحر المبلـز بسبب الشد والدراما, حيث اف ىناؾ جانبيف متضاربيف كؿ يمثؿ ىذا 
اىتماـ الطمبة ولو  ةلئلثار تصمح  بوساطة محاـ مع الشيود واالستجواب, مثؿ حالة البومة, ىذه الطريقة

بقاء البومة كانوا في صفوؼ كبيرة, الحالة تكوف تضاربا بيف المدافعيف عف البيئة والذيف يرغبوف في 
 (.2009)حمداوي،. ومع مف يدافع عف اعاقة الصناعة في الشماؿ الغربي لممحيط االطمسي

 : التعميـ القائـ عمى المشكمة-5
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ىذا الشكؿ يستخدـ فيو معمـ خصوصي لكؿ خمسة طبلب, يمكثوف معا خبلؿ فصؿ كامؿ, ويعمموف 
تغيير متقدـ في أو  شيورة مف الدرايةمف خبلؿ سمسمة حاالت, وىذه الحاالت تكوف مرتبطة بمساحة م

 . التعقيد

 : شكؿ فريؽ البحث العممي -6

طبلب في كؿ  7-4التعمـ التعاوني في مجموعات في صفوؼ كبيرة ) استراتيجيةانيا تستخدـ 
مجموعة( وقائمة المحتويات مقسمة جزأيف عمى وحدات التعميـ, كؿ وحدة تعمـ ليا مدخؿ بنفس 

 الطريقة:

 . فردية واجبات تعطى وتقرا, ىذه الواجبات تغطي الحقائؽ والمبادئ في الوحدةقراءة . 1

الصح والخطأ ويشمؿ النقاط الرئيسية أو  يعطى اختبار فردي لمطمبة مف نوع االختيار مف متعدد. 2
 . في القراءات

 . نفس االختبار معا تأخذمجموعات صغيرة مف الطمبة . 3

 . لجماعي يسجبلف في الصؼ )يفضؿ استخداـ الة خاصة(كبل مف االختباريف الفردي وا. 4

 . تناقش المجموعات اجاباتيا باستخداـ الكتاب المدرسي وربما يقدموف كتابات لممدرسة. 5

 . يضع المدرس النقاط حوؿ االختبار والقراءة , الخطوات تحدث في حصة صفية واحدة. 6

وىا مف القراءة عف المشكمة ربما يستغرؽ التطبيؽ الطبلب االف يطبقوف الحقائؽ والمبادئ التي تعمم. 7
 (.2006) سعادة، واخروف، . %( مف وقت المساؽ80)

 :ايجابيات وسمبيات التعميم بطريقة دراسة الحالة: اثالث

طريقة دراسة الحالة ال يمكف اف تحؿ كؿ صعوبات تعميـ العموـ, وىي ليست الطريقة افضؿ لتدريس 
والحقائؽ, ولكنيا مثالية في تطوير ميارات التفكير العميا, انيا دائما تغري كمية كبيرة مف المبادئ 

)عطوة، . وىي تصمح لربط العمـو بالمجمع. الطبلب باالستعداد الخاطئ لمتذكير حوؿ قضايا الرأي
 (.2010واخروف، 
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 االمريكية في المرحمة االبتدائية:نتائج برنامج العموم في المدرسة 

االىتماـ بالناحية المعرفية ويعطي االىتماـ االكبر لمجوانب الميارية والوجدانية في  يؤكد برنامج العموـ
المدارس االبتدائية مف خبلؿ التشجيع عمى التعمـ الذاتي واعداد التبلميذ لخطة العمؿ وتقويـ التجارب 

لقرار, واف وتعويد التبلميذ عمى العمؿ في مجموعات بيدؼ المشاركة واالحتراـ والقدرة عمى اتخاذ ا
, وعمى تنوع التجارب التي تعالج الفروؽ الفردية بيف لؤلطفاؿمناىج العموـ تراعي المستوى العقمي 

التبلميذ وعمى تطبيؽ الميارات العممية في مواقؼ الحياة, وعمى ارتباط النمو العممي بالتكنولوجيا في 
جانب اليوايات التي يمارسيا  توأكد التربة,المجتمع ومعالجة قضايا البيئة وبدائؿ الطاقة واستنزاؼ 

التبلميذ واالكتشاؼ وخصائص االشياء الحية وغير الحية واعطاء الفرص لمتبلميذ لتكويف نماذج 
 (.2009)حمداوي، . ومجسمات في العموـ

 :مفيوم السرد القصصي

كف ويم، حيث يشغؼ بيا الصغار والكبار عمى حد سواء، ىي نوع مف األدب الذي فيو جماؿ ومتعة
تقديـ األفكار والخبرات والتجارب والمعمومات بواسطتيا بشكؿ معبر ومشوؽ ومؤثر مف شأنو أف ينمي 

 . (2006، خمؼ )  دافعيتيـ لبلستمرار في التعمـ واإلنجاز

كما أف ، يستمتعوف بيا ويجذبيـ ما بيا مف أفكار وأخيمة وحوادث، فاألطفاؿ يميموف بطبيعتيـ لمقصة
وتعوده ، وتقوي نواحي الخياؿ لديو، فيي تمده بحموؿ لممشكبلت، في نمو الطفؿ العقميليا دورًا كبيرًا 

كما وتقدـ لو ، وتعطي فرصة طيبة ومثمرة لمنشاط الذىني، عمى التفكير بأسموب منظـ وسميـ
المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ والمضموف العممي بشكؿ مبسط ومف ىذا التأثير الذي ال حدود لو 

لما تييئ ، الوسائؿ فاعمية في تكويف شخصية الطفؿأىـ  اعتبرت القصة أحد، األطفاؿ لمقصص عمى
إذ تتمشى مع خصائصيـ ، لو مف فرص لمنمو في مختمؼ الجوانب العقمية والنفسحركية والوجدانية

وتساعدىـ عمى التعرؼ عمى الحياة بأسموب ، وترضي دوافعيـ وتشبع حاجاتيـ وتخفؼ مف توتراتيـ
 . (2006، يعم )  شيؽ

 مف ووحدةٌ ، ليا المكونة لمعناصر عاطفي معنىً  تحديد يمكنيا محكية وحدة أف القصة "افجإيويضيؼ "
  المشكمة تحؿ ونياية، مشكمةأو  تعقيد فيو ووسط، توقعأو  صراعأو  لحدث تميد بداية ليا، خاص نوع
(Egan, 2005) وشكؿ مف األشكاؿ الفنية المحببة ، األدب ألواف ُعرِّفت أيضًا بأنيا لوف رفيع مف وقد
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 الثقافات والمعارؼ والفمسفة ووسيمة لنقؿ، والوضوح تتميز بالمتعة والتشويؽ مع السيولة التي لمطفؿ
 . (2006، عمي)  ونشرىا

 :القصة وأثرىا في التعميم واكتساب المفاىيم

شراكًا ، المعرفة المتاحة لمطمب ة وأىميا أدواتُعرِّفت القصة بأنيا أحدى أقوى  التي توفر دمجًا وا 
 يمكف ليا تشكيؿ صور حقيقية واقعية كما، فيي تشكؿ فيميـ العاطفي لمحتواىا، لمخياؿ بالمعرفة
المحبوكاف  الحكاية والخبر وأنيا، (Egan, 2005) وىي َتِعُد بقيمٍة عاليٍة في التعميـ، لمحتواىا الخيالي

، وىدؼ واضحاف )الصوفي وليا معنىً  الخياؿوتعتمد عمى سعة ، بدقة في زماف ومكاف محدديف
2009) . 

 أبواب تفتح حولو وىي والطبيعة وأحاسيسو وعالمو واآلخريف نفسو فيـ في الطفؿ تساعد القصة أف كما
 التي الداخمية منابعو وشخصيتو وتثير ذىنو تكويف في فتساىـ، الحياة ىذه غنى بكؿ أمامو الحياة
 األحياف مف الكثير في العمـو المدرسة تعممو الذي الوقت ففي. الصعبة معضبلتو مواجية عمى تساعد
، وقراءتو لغتو وتقوي تمتعو القصة وبالتحديد، (Qutub,2011) األدب الطفولي فإف، مقدمة دوف

بداعخياالتو و  وتفجر، معارفو وتنمي  بو دافعة وتساؤالتو أحاسيسو مف الكثير تفجر النياية وفي، اتوا 
 ومصدرًا تربوياً ، اإلنسانية الثقافة أركاف مف كناً ر  بأنواعو القصة جعؿ ىذا كؿ. الجوابعف  بالبحث
 اإلنساني تأثر بالتراث القصصي األدب ومعظـ، عديدة ومستويات ألواف القصصي ولؤلدب. ىاماً 

 . (2010، )بركات وسواىا واألساطير والخرافات والحكايات القصص في الموجود

 ممارساتإلى  يؤد بالقصة التدريس استراتيجية لتوظيؼ المعمميف لدى مناسبة تصورات وجود إفكما 
 البيئة أفإلى  بوالتعري الترجمة قسـ ويشير، الطفؿ لميارات داعمة صفية بيئة تشكيؿ عمى قادرة صفية
 إلبراز الطفؿ مشاركة أساس عمى قائمة تكوف أف ينبغي الطفؿ شخصية وتطور لنمو الداعمة الصفية
 الدوؿ جامعة قمة مجمس أشار كما، وتعزيزىـ األطفاؿ ودعـ تشجيع عمى القائـ المعمـ ودور إيجابيات
 الذ الجيد التعميـ في حقو مف الطفؿ تمكيف ضرورةإلى  لمطفولة العربي اإلطار وثيقة إطار في العربية
 . (80ص: 2015، )محمد البلزمة الحياتية الميارات لديو وينمي قدراتو ينير
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 :استخدام اسموب القصة في تدريس العموم

 ، اف مف االولويات التي تقع عمى عاتؽ المعمـ تنويع االساليب التي يعتمد عمييا في تدريسو لمطبلب
تسييؿ إلى  ومف ىنا ظيرت العديد مف الطرؽ واالستراتيجيات المختمفة التي تيدؼ في المقاـ االوؿ

بة ال سيما في عصر المفاىيـ العممية المتزايدة التي يعج بيا ما عممية التعمـ والتعميـ لدى ابنائنا الطم
  . (2009، )الصوفي  يسمى بعصر التكنولوجيا واالنترنت

 مواضيع الستخدام القصة في تدريس العموم:

 مف المواضيع التي يمكف تدريسيا عف طريؽ القصة منيا:

 . لتكويف كموريد الصوديوـذرة صوديوـ وما يحدث ليا عندما تتفاعؿ مع الكمور . 1

يمكف اف يطمب مف الطالب . كريات الدـ الحمراء تمعب دورا حيويا في حياتنا: الجياز الدوري. 2
 . اعتبار نفسو كرية دـ حمراء ويكتب عف يـو في حياة كرية الدـ الحمراء

 (. 2010، )بركات  االزمة القمبية وكيؼ تحدث. 3

 : باستخدام اسموب القصةكيفية تدريس المفيوم العممي 

 امور يجب مراعاتيا لتقويم قصص الطالب:

 مف االمور التي يجب اف يراعييا المعمـ عند تقييمو لقصص الطبلب وىي:

 . واعطاء تعميقات مفيدة ، ميارات العمؿ الجماعي مثؿ االستماع واحتراـ االخريف: المشاركة. 1

لممفيوـ العممي والكتابة الجيدة التوضيحات اشياء ىامة مف حيث االصالة وعمؽ الفيـ : المحتوى. 2
 (. 2006، ) عمي في استخداـ القصة في تدريس العموـ

 ىناؾ عدد مف االمور تساعد عمى اظيار القصة بشكؿ ممتاز وىي:

وىنا يمكف  ، استخداـ الرسومات التوضيحية واالحداث الجارية، و كتابة القصة بمغة عممية ولغوية جيدة
تقديـ ، وتساعد عمى االبتكار في القصة والبعد عف التقميد، و ـ اسماء شخصيات يحبيا االطفاؿاستخدا

 (. 2006، ) عمي الحوافز لمقصص المتميزة
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قصة حوؿ موضوع  بأعدادليس بالضرورة اف يقوـ الطبلب : شكؿ اخر لمقصص في تدريس العموـ
وفي نفس  ، قصة حوؿ موضوع معيف ادبأعدبؿ يمكف لممعمـ اف يقـو  -واف كاف ىو االفضؿ –معيف 

بعد ذلؾ يقوـ المعمـ بسرد . الوقت اعداد مجموعة مف االسئمة توزع عمى الطبلب حوؿ تمؾ القصة
اعطائيـ فرصة مف قبؿ المعمـ بعد أو  عمى اسئمة القصة اثناء سردىا باإلجابةالقصة ويقوـ الطبلب 

 (. 2006 ،) عمي عمى االسئمة لئلجابةاالنتياء مف سرد القصة 

 :عمميات العمم 1.1.1

التي يعرفيا االنساف مف  العموـ أوليا المعرفة العممية ف ىناؾ جانبيف ميميف لتدريسأيمكف القوؿ ب
المعرفة العممية وىنا  خر ىو كيؼ نصؿ ليذهحقائؽ ومفاىيـ وتعميمات ونظريات وغيرىا والجانب اآل

وعمى ذلؾ فإف عمميات العمـ التي يتـ ، وجانييو وشوابجاؿ التربية أمثاؿ تايمر ر ا األىـ كما اعتبرى
 عمميات العمـ وقد تـ تصنيؼ. المعرفة العممية ىي التي يجب االىتماـ بياإلى  التوصؿ مف خبلليا

ية وتكاممية أساسف عمميات عمـ قسميإلى  اقسمتيحسب الرابطة األمريكية و عممية ثبلثة عشر إلى 
، المعرفةإلى  ؿو في الوص ةلذلؾ تعتبر عمميات العمـ ميم. بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ وسنتحدث عنيا

وىي التي تساعد عمى ظيور التفكير المبدع والتفكير ، فيي تشجع عمى االكتشاؼ واالستنتاج والتنبؤ
 (.2002)زيتوف،. يوراء المعرف الناقد والتفكير ما

 : تعريف عمميات العمم

بأنيا" عبارة عف مجموعة مف القدرات العقمية التي تمثؿ سموؾ العمماء وتناسب  Martinعرفيا مارتف 
 . (Martin,1997: p79). "ويمكف تعمميا، آخرإلى  مف موقؼ وىي قابمة لبلنتقاؿ، جميع فروع العمـ

 ميارات التعمـ مدى الحياة وىي الميارات العقمية القابمة لمتعميـ كما ذكرىا جانييوكما تعرؼ بانيا 
Gagne وصوال لبلستنتاجات والتصورات العقمية المختمفة، ية لمتحقؽ العمميساسوىي المكونات األ .
 (85ص ، 2002 ،)زيتوف

 : خصائص عمميات العمم

اىـ خصائص عمميات العمـ التي تميزىا وىي قدرات عقمية تعبر عف سموؾ العمماء ومف يقتدي بيـ 
لبلنتقاؿ  وقابمية، العمـ فيي ال تقتصر عمى مبحث واحد وتناسب جميع فروع، مف المعمميف والمتعمميف
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يا مف موقؼ آلخر حيث جوىر الميارة التي يمكف ممارستيا في العديد مف المواقؼ التي يمر ب
 .(2002، )عمي االنساف في مختمؼ مراحؿ حياتو

 : تصنيف ميارات عمميات العمم

 American Association For the Advancement of)قامت الرابطة األمريكية لتقدـ العمـو
Science (AAAS),1962) نوعيف ىما إلى  فيايصنتـ تو  بتحديد عمميات العمـ بثبلث عشرة عممية

 . التكامميةية وعمميات العمـ ساسعمميات العمـ األ

 ية:ساسعمميات العمم األ: أوالً 

 : وتشمؿ ثماني عمميات ىي

االتصاؿ  Measuringالقياس Classifying التصنيؼ  ،Observingالمبلحظة 
Communicating، التنبؤ وPredicting االستنتاج ، وInferring استخداـ عبلقات المكاف ، و

  Using Numbersاستخداـ األرقاـ ، و Using Space\ Time Relationships والزماف
 . (2002، )عمي

   Observing :المالحظة

يستخدـ فييا الشخص الحواس الخمسة لمتعرؼ عمى العالـ المحيط بو ية التي ساستعتبر العممية األ
، البصر، ) السمع أكثر مف الحواس الخمسةأو  حيث يتـ مبلحظة الظواىر عف طريؽ استخداـ حاسة

في الوصوؿ لممفاىيـ والحقائؽ والقوانيف والنظريات  ةوالمبلحظة وسيمة ميم. والممس (، والتذوؽ، الشـ
االستنتاج وحؿ المشكبلت التي يمكف أف نختبرىا إلى  وىي تؤدي الظواىر الطبيعية والتعميمات وتفسير

التمييز بيف و ، بمزيد مف المبلحظة التي تيدؼ بجعؿ المتعمـ قادرًا عمى وصؼ المتغيرات الحادثة
عزؿ و ، التعرؼ عمى خواص الظاىرة، صياغة المبلحظات بطريقة كميةو ، المبلحظة واالستنتاج

 .(2007، )النجدي وآخروف. التي تؤثر في الظاىر ومبلحظة العوامؿ الدخيمةالمتغيرات 
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 Classifying: التصنيف

، مجموعات طبقا لصفات معينةإلى  التصنيؼ ىي العممية التي تستخدـ لتقسـ األشياء واألحداث
نباتات إلى  فعمماء األحياء يقسموف الكائنات الحية، معايير مشتركة بينياأو  اعتماد عمى خواص

فالتصنيؼ يساعد المتعمـ عمى . فمزات وال فمزاتإلى  وحيوانات أما معمموف الكيمياء يقسموف العناصر
والتعرؼ عمى أكثر مف خاصية ، تحديد عدد مستوياتياو ، تحديد صفات المشتركة بيف األشياء المصنفة

واستخداـ ، المبلحظة والتحقؽ مف صدؽ التقسيـ مف خبلؿ، تقسيـ األشياء طبقًا لمخصوصية، مشتركة
 . (2008، )ابو جحجوح  التصنيؼ وتسجيمو بطريقة كمية

 Measuring: القياس

القياس  أدواتوفييا تستخدـ ، عمميات العممية التي نحتاج إلييا في مجاؿ العموـأىـ  أف القياس مف
أو  الكتؿأو  الحجوـأو  حدث بطريقة كمية مثؿ قياس األبعادأو  المختمفة لتقدير خاصية معية لشيء

القياس واستخداـ العمميات  أدواتفالقياس يتطمب ميارة استعماؿ . المسافةأو  السرعةأو  درجات الحرارة
 . (2008، )ابو جحجوح األنسب لذلؾ ومراعاة الدقة في القياس دواتالحسابية واستخداـ األ

إلى  بسيطة مثؿ المسطرة أدواتالمستخدمة في مجاؿ العمـو وتندرج مف  دواتوىناؾ العديد مف األ
ويجب . وتراعي ضرورة اختيار وحدات القياس المناسبة ،معقدة مثؿ المجاىر واآلالت الحاسبة أدوات

تطبيؽ ، القياس البسيطة في القياس واالبعاد والكتؿ والزمف أدواتأف يكوف الطالب قادرًا عمى استخداـ 
، اختيار الوحدات المناسبة، قياس متعددةالعبلقات الرياضية لحساب الكميات المشتقة مف عمميات 

مراعاة الدقة في ، قياس أدواتتقدير القياسات البسيطة مثؿ الطوؿ والكتمة والوزف بدوف استخداـ 
 (2007، )النجدي وآخروف. القياس في حدود مدى الخطأ المسموح بو

 Communicatingاالتصال 

اآلخريف وذلؾ مف خبلؿ إلى  نتائج معينةأو  وماتاالتصاؿ ىو القدرة عمى نقؿ األفكار العممية والمعم
وبصفة . أشكاؿ عمميةأو  لوحاتأو  رسومات بيانيةأو  جداوؿ احصائيةإلى  كتابياً أو  ترجمتيا شفوياً 

حيث تكمف قدرة المتعمـ عمى ، عامة اف عممية االتصاؿ غير منفصمة عف عمميات العمـ السابقة
استخداـ الخرائط وتصميميا ، الرسوـ واألشكاؿ حسب تفكيرهعمؿ ، وصؼ المبلحظات كميًا ولفظياً 
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  .عمؿ رسـو بيانية وتوضيح العبلقة بينيما وتفسيرىا، وتحديد المواقع عمييا باستخداـ مقاييس الرسـ
 (2002، )النجدي وآخروف

 Predicting التنبؤ

والمبلحظات التي يحصؿ قدرة الطالب عمى صياغة ما يمكف أف يحدث مستقببل بناء عمى البيانات 
وتتضمف القدرة عمى توقع حدوث األشياء وتصورىا بما تتوفر لديو مف معمومات ونتائج فيطرح ، عمييا

التنبؤ عف  فيختمؼ (2002، )زيتوف  العديد مف األسئمة حتى يضع نفسو في الطريؽ الصحيح
فيكوف ، معينةالتخميف اذ انو يعتمد عمى البيانات والمعمومات الدقيقة بشكؿ عممي وفؽ خطوات 

المتعمـ قادرًا عمى التمييز بيف التخميف والتنبؤ واالستنتاج واستخداـ التفسير بناء عمى التنبؤ الذي 
 . ميـاستخدـ فييا البيانات الكافية مف خبلؿ المبلحظة والقياس الصادؽ الس

 Inferring االستدالل

التعرؼ عمى خصائص األشياء أو  ىو فيـ السبب وراء العبلقات التي تـ مبلحظتيا االستدالؿ
مؤقت وليس دائـ  فاالستدالؿ. (2005، )اليويدي .المجيولة مف خصائص شيء معموـ وتفسيرىا

عمى ذلؾ  يويجب التمعف والتدقيؽ فيي ميمو لعممية البحث العممي وليا دور كبير في التطور العمم
تأكد مف ىذا باكثر مف المبلحظات و أو  يكوف المتعمـ قادرًا عمى استخبلص استنتاج واحد أفيجب 

ز بيف المبلحظة يعميو التمي يعدلو فمذلؾ يجبأو  يبدلوأو  االستنتاج واختباره وعميو اما يقبؿ بو
 . واالستنتاج

 Using Space/ Time Relationshipsاستخدام عالقات المكان والزمن 

استخداـ عبلقات المكاف والزمف ىي العممية التي تنمي ميارات وصؼ العبلقات المكانية وتغيرىا مع 
في السرعة  والتغير، والحركة، األشكاؿالزمف والقدرة عمى تطبيؽ القوانيف والعبلقات الرياضية ودراسة 

 وعمى وجو الخصوص في فيـ المفاىيـ الفيزيائية وتطبيقاتيا وىي عممية متضمنة استخداـ األرقاـ 
 . (2007، وآخروف )النجدي
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  Using Numbersاستخدام األرقام 

أو  لمتعبير عف فكرةاستخداـ األرقاـ وىي عممية عقمية يستخدـ فييا المتعمـ األرقاـ بشكؿ صحيح 
والضرب  ععداد التي تتكوف منيا عممية الجموذلؾ بالتعرؼ عمى الفئات واأل، ةعبلقأو  مبلحظة

مع العموـ وضرورة تنمية ىذه الميارة  تكامميةفيي عممية  والقسمة والترتيب واستخداـ األرقاـ العشرية
 . (2005، )اليويدي عند المتعمـ 

 : التكامميةعمميات العمم : ثانياً 

 : وتشمؿ خمس عمميات ىي

 Interpreting Dataتفسير البيانات و  ،Controlling Variablesالتحكـ في المتغيرات 

 Defining التعريؼ اإلجرائي، و Formulating Hypothesesفرض الفروض 
Operationally،  التجريبو Experimenting 

 Controlling Variablesالتحكم في المتغيرات 
عدا خرى العوامؿ )المتغيرات ( األأثر  المتغيرات وىي عممية يقصد بيا قدرة المتعمـ عمى ابعاد ضبط

العامؿ التجريبي بحيث يمكف الربط بيف المتغير التجريبي )المستقؿ( وأثره في العامؿ التابع والقدرة عمى 
بلحظتيا في ضوء الظواىر التي تمت مأو  التوصؿ لؤلسباب الحقيقية لممعمومات التي تـ جمعيا

فيجب اتباع عدة خطوات لتفسير البيانات وذلؾ بتحديد المتغيرات والتحكـ في  .الخبرات السابقة
 اآلخرتأثير كؿ منيما عمى ثر عمييا والعمؿ عمى حفظيا ثابتة عمؿ اختبار لتحديد ؤ العوامؿ التي ت

 . (2002، )النجدي وآخروف وضبطيا
 

 Interpreting Dataتفسير البيانات 
األسباب الحقيقية لممعمومات والبيانات إلى  التوصؿ عمى تفسير البيانات تتضمف ىذه العممية القدرة

 التي ويتـ في ىذه العممية الوصوؿ لمتعميمات، المبلحظات التي تـ مشاىدتياأو  التي جمعيا المتعمـ
والمعمومات لعمؿ عمميات فيي عممية مركبة يتـ فييا استعماؿ البيانات ، خبرة الطالبإلى  تضاؼ

)ابو   تجريبية وتفسير عدة ميارات سموكيةتعميمات تدعـ بنتائج إلى  اتصاؿ واستنتاج وتنبؤ والوصوؿ
 . (2008، جحجوح
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 Formulating Hypothesesفرض الفروض 
، اختبارهإلى  ويحتاج الفرض، االستنتاجاتأو  ىو تصميـ مجموعة مف المبلحظات فرض الفروض

، االختبار عبارة عف تعميـ مف مجموعة مبلحظات يتـ عف طريؽ مزيد مف المبلحظات األخرىوىذا 
بيدؼ تفسير الظواىر ، ال تؤيد الفرضالتي معمومات اليرفض عند تجميع البيانات و أو  ويعدؿ الفرض

مبدأ عاـ يفسر ىذه الطاىرة فو يفتح طريؽ أماـ االستنتاجات إلى  الخاضعة لمبحث لموصوؿ
تيار إلى  يؤديات جديدة وقد يكتشؼ االنساف مشكمة جديدة اثناء البحث في المشكمة مما ومبلحظ

 . (2002، )عمي اكتشافات جديدة إلى  جديد لبلستقصاء مما يؤدي
 

 Defining Operationally التعريف اإلجرائي
إلى  يؤديوذلؾ بوصؼ مبلحظ ، الظواىرأو  األحداثأو  التعريؼ اإلجرائي ىي عممية وصؼ األشياء

والتعريفات االجرائية ذات أىمية كبيرة في ، وخبرتو وأداءهويعتمد عمى مبلحظات المتعمـ  أفعاؿ
 (2002، )النجدي وآخروف المصطمحات إلى  الوصوؿ

 
  Experimentingالتجريب 

أثر  يتـ فييا عزؿ المتغيرات ودراسة، القدرة عمى احداث موقؼ اصطناعي الختبار صحة الفروض
تعميمات إلى  لمحاولة التوصؿأو ، المستقؿ والمتغير التابع لمتأكد مف صحة معمومة معينة المتغير

وىو قمة عمميات العمـ فقد قيؿ أف العمـ ال يكوف في الحقيقة عمما مالـ . تحكـ سموؾ المتغير التابع
 . (2008، جحجوحأبو ) اكتشافات جديدة إلى  يكف مصحوبًا بالتجريب بو ينمو العمـ ويتطور وتقود

ية والتكاممية مترابطة بشكؿ كبير ومتتابعة حيث تكمؿ كؿ منيا ساسومف المبلحظ أف عمميات العمـ األ
خطوة وتنتيي بالتجريب الذي يساعد أىـ  فتبدأ بالمبلحظة وىيخرى وتتطور مف مرحمة ألخرى األ

ية األولى ثـ ساسية في الصفوؼ األربعة األساستستخدـ عمميات العمـ األ، عمى اكتشافات جديدة
تتطور كتب العمـو الستخداـ عمميات العمـ التكاممية بعد ذلؾ فيي ىرمية متتابعة وال يتـ االنتقاؿ 

 . لمتالية حتى نتقف السابقة
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 :العمميات العممية ومناىج العموم
 : اىتمت معظـ مشاريع منياج العموـ بالعمـ كمحتوى وبالعمـ كطريقة ومف ىذه المشاريع

 Science A Process Aproachمنيج العموـ كمدخؿ مبني عمى عمميات العمـ )مشروع  -
"ASPA") 

 (("Elementary Science Studies "ESSمشروع دراسة العمـو في المرحمة االبتدائية  -
 (("Science Curriculum Improvement Study "SCISمشروع تحسيف منيج العموـ  -

في برامج العمـو االبتدائية التي مازالت التي مازالت مستخدمة لقد كانت البرامج الثبلثة نقطة تحوؿ 
مرونة تصميـ البرامج أو  حتى وقتنا ىذا وتختمؼ ىذه البرامج عف بعضيا في عامميف ىما كمية البناء

 لبلستخداـ في الفرؽ الصفية ومدى اىتماـ البرنامج لمحتوى العموـ والمواقؼ والعمميات العقمية
 . (2005، )اليويدي

 
 :أىمية عمميات العمم

الميارات العممية وتوسع عمميـ مف  تنميةيمكف القوؿ أف أىمية عمميات العمـ تساعد األطفاؿ عمى 
وتزيد . خبلؿ الخبرة المباشرة فتساعد عمى اكتشاؼ المعمومات الجديدة وتصنيفيا مف خبلؿ الفيـ

تنمي االتجاىات العممية لدييـ معنى و  تقدرتيـ عمى ضبط المتغيرات وتحديدىا ووضع استنتاجات ذا
ي والتفكير ما وراء المعرفة واجراء التجارب وفرض الفروض وايجاد الحؿ بداعوتنمية التفكير الناقد واإل

ومف أىمية عمميات العمـ أيضاً  تنمية اتجاىات ايجابية نحو البيئة وكيفية المحافظة عمييا  نسباأل
 عمـ في مواقؼ تعميمية جديدة نتيجة المشاىدة والمبلحظةواالىتماـ بيا وحؿ المشكبلت مما يضع المت

ميارات عمميات العمـ فإنيـ يكتشفوف الكثير مف تمقاء  طمبةنو عندما يستخدـ الأمكف القوؿ وبذلؾ ي
نفسيـ فيكتسبوف المعرفة ويجمعوف المعمومات ويعالجونيا ويقوموف بصياغتيا فيدركوف أف الكثير مف أ

)اليويدي، . المعارؼ التي يحصموف عمييا ليست مطمقة فيي متغيرة وغير ثابتةالعموـ تجريبية واف 
2005). 
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 :جتماعيالذكاء اال 1.1.1

 الفرد نجاح في ميما راً دو  تمعب معرفية غير قدرات ىناؾإلى  Goleman, 2006) ) جولماف يشير
، مفزامت بشكؿ البعض بعضيا مع تعمؿ التي ةجتماعيواال االنفعالية الجوانب في ترابالقد حّددىا
 الذكاء أفحيث . جتماعياال بالذكاء يعرؼ ما وىو، اآلخريف مع عبلقاتو إدارة مف الفرد وتمكف

 يمتمكوف اً اجتماعي ذكاء لدييـ الذيف درافاألف، وسموكو الفرد بشخصية وثيقا ارتباطا يرتبط جتماعياال
 واالستجابة، اآلخريف فيـ عمى القدرة خبلؿ مف وذلؾ. بيئتيـ فيـ عمى القدرة ولدييـ بأنفسيـ تاماً  وعياً 
 ةجتماعياال العبلقات تشكيؿ عمى القدرة وكذلؾ، المختمفة الدوافع ذوي مف درااألف مع الئؽ بشكؿ
 . (2009،الخالدي( اآلخريف رغبات عمى التعرؼ عمى والقدرة، الصداقات وتنمية

 :جتماعيمفيوم الذكاء اال

، ودوافعيـ، اآلخريف ألمزجة واالستجابة ؾرااإلد عمى الفرد تراقد بأنو جتماعياال الذكاء عّرؼي
 الذكاء Showers & Cantor, 1985) )ر  وكانتو  شورز عّرؼ كما. ورغباتيـ، وحساسيتيـ

 كانتور وعرفو ،الشخصية الحياة أىداؼ لتحقيؽ المستخدمة تيجياتراواالست المعرفة بأنو جتماعياال
، جتماعياال العالـ عف المعرفة عمؽ أنو عمى (Cantor& Kihlstrom, 1987)   وكيمستروـ

. ةجتماعياال المشاكؿ لحؿ المعرفة تطبيؽ عمى والمرونة القدرة أنو عمى( 2014، )طبلفحة  ويعرفو
 جتماعياال لمذكاء المعرفية المكونات عمى كزتا ر أني التعريفات تمؾ جعةرام خبلؿ مف وُيبلحظ
ىماؿ   .والميارية الوجدانية المكونات وا 

 جتماعياالأبعاد الذكاء 

 يتناوؿ الذكاء االجتماعي عددًا مف األبعاد منيا:

و القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف ى االجتماعيأف الذكاء : التعامؿ مع اآلخريف والتكيؼ معيـ: أوال
مظير بسيط مف عدة قدرات تعبر كؿ منيا عف إلى  وأنو يمكف تحميؿ مظاىر التعامؿ مع اآلخريف

 : وىي كما يمي جتماعيمظاىر الذكاء اال

النجاح أو  وتعني القدرة عمى حسف التصرؼ مع اآلخريف، ةجتماعيالتصرؼ في المواقؼ اال -1
 .في التعامؿ معيـ بكفاءة
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وتعني القدرة عمى فيـ اآلخريف والتعرؼ عمى حالتيـ ، التعرؼ عمى الحالة النفسية لممتكمـ  -2
 .النفسية مف أحاديثيـ

بأسماء األشخاص ومبلمحيـ وتذكرىا  االحتفاظوتعني القدرة عمى ، سماء والوجوهتذكر األ  -3
 .بيـ االىتماـويدؿ عمى شدة ، بدقة

والتنبؤ ببعض ، وتعني القدرة عمى مبلحظة سموكيات اآلخريف، مبلحظة السموؾ االنساني  -4
 .المظاىر السموكية البسيطة لآلخريف

مع اآلخريف في مرحيـ  اؾتر واالش، لقدرة عمى فيـ النكت )المزاح(وتعني ا، روح الدعابة المرح  -5
 (.2011غباري،).ودعاباتيـ

إف التواصؿ مع اآلخريف يعكس قدرة الفرد عمى التعامؿ معيـ ومدى تكيفو : التواصؿ مع اآلخريف: ثانيا
االستفادة مف إلى  بدوره يوصؿ الفرد جتماعيمعيـ ومراعاة حاالتيـ المزاجية وتحفيزىـ والتواصؿ اال

ة فالتواصؿ اجتماعيقات المحيطة بو ويعد االنساف في الحقيقة ميتًا دوف عبل ةجتماعيكؿ االطراؼ اال
 ). 211:2011، أبو شعيرةو  )غباري  ياةيعني الح

كما  جتماعيبعد فيـ اآلخريف أحد الركائز التي بني عمييا مقياس الذكاء اال ؿويد: فيـ اآلخريف: ثالثا
الذي يساعدنا عمى فيـ  جتماعيأف القدرات في الجانب السموكي يمكف أف توصؼ أنيا الذكاء اال

 . ( 99:2003، جابر)  سموؾ الغير وفيـ سموكنا

ويقصد بو مشاركة اآلخريف في كؿ ما يشعروف : ةجتماعيوالذاكرة اال جتماعيالتأثير والتأثر اال: رابعا
 . (2013، )أبو عمشة ة ناجحةاجتماعيعبلقات إلى  وىذا بدوره يؤديبو والتأثير فييـ والتأثر بيـ 

 :جتماعياستراتيجيات التدريس التي تعتمد عمى الذكاء اال

 ومنيا: جتماعي( عددا مف استراتيجيات التدريس وفؽ الذكاء اال2003جابر )  وردأ

ويمكف تنفيذىا بالقوؿ لمطالب" سيؿ استراتيجيات الذكاء المتعدد في التنفيذ, أوىي : فاألقرامشاركة . 1
 .استدر لزميمؾ وشاركو"
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تعميمية مشتركة  اؼدأىواستخداـ المجموعات الصغيرة لتحقيؽ : الجماعات التعاونيةأو  المجموعات. 2
ف يعالجوا تعييف التعمـ أىي المكوف المحوري لمتعمـ التعاوني, ويستطيع الطمبة في الجماعات التعاونية 

 . لممجموعات اف تقسـ مسؤولياتيا بطرؽ متنوعة, ويمكف

غير شكمي غير  اجتماعيوىي طريقة ممتعة لمطمبة وتتيح ليـ اف يتعمموا في سياؽ : العاب الرقع. 3
الموضوع الذي أو  شكمي فيـ يتحدثوف ويرموف بحجارة النرد, وفي سياؽ ذلؾ يندمجوف في تعمـ الميارة

 . ترتكز عميو المعبة

ف( وىذا الموقؼ أاكاة اجتماع مجموعة مف الناس ليخمقوا بيئة ) كما لو وتتضمف المح: المحاكاة. 4
المؤقت يصبح سياقا لبلحتكاؾ المباشر وبدرجة اكبر مع المادة التي تتعمـ, ويمكف اف تكوف المحاكاة 
سريعة وارتجالية, وقد تكوف مستمرة تتطمب اعدادا جوىريا مثؿ تجييزات المسرح والمبلبس وغيرىا 

 جتماعيوىذه المحاكاة متضمنة في الجزء اال. منطقة مف العالـأو  تخيؿ عصر معيفأو  ىـلمساندة تو 
وذلؾ الف التفاعبلت االنسانية التي تحدث تساعد الطمبة عمى تنمية أخرى مع انيا تتطمب ذكاءات 

إلى  مستوى جديد مف الفيـ وعف طريؽ النقاش والحوار وغيرىا مف التفاعبلت يبدا الطمبة في التوصؿ
 . (2003، )جابر نظرة ممتعة لمموضوع الذي يدرسونو
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 الدراسات السابقة 1. 1

 .الدراسات المتعمقة بدراسة الحالة والسرد القصصي 1.1.1


السرد القصصي عمى ميارات القراءة والميارات  استراتيجية( بعنوان"" فاعمية 2014)بشر  دراسة
 ة وتحسين مفيوم الذات لدى فئة صعوبات التعمم". جتماعياال

السرد القصصي عمى ميارات القراءة والميارات  استراتيجيةفاعمية التحقؽ مف ىذه الدراسة إلى  ىدفت
 وقد تـ استخداـ المنيج شبو التجريبييـو الذات لدى فئة صعوبات التعمـ. ة وتحسيف مفجتماعياال

وتجريبية  عمى مجموعتيف ضابطة وحيث تـ تقسيـ افراد العينة، العينة بطريقة قصدية واختيرتحيث 
ومقياس ، وتـ استخداـ المقاييس التالية وىي مقياس االستيعاب القرائي. طالبة 30وتتكوف كؿ منيا 

السرد  ستراتيجيةالي فاعمية إ شارت النتائجأوقد . ومقياس مفيوـ الذات، ةجتماعيالميارات اال
والخالصة ببناء مفيـو الذات بيف افراد ، ةجتماعيالقرائية واال ب المياراتالقصصي في تحسيف استيعا

 . المجموعتيف

أثر تدريس وحدة مقترحة في التكنولوجيا الحيوية بطريقتي التعمم  ( بعنوان "2006)اليباىبة دراسة 
كسابيم مفاىيم تمك  المفرد ودراسة الحالة في تنمية التفكير اإلبداعي لطمبة المرحمة الثانوية وا 

 "الوحدة 

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر طريقتي التعمـ المفرد ودراسة الحالة في تدريس وحدة مقترحة في 
 .التكنولوجيا الحيوية في تنمية التفكير اإلبداعي لطمبة المرحمة الثانوية واكسابيـ مفاىيـ تمؾ الوحدة

طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي في مدرسة  ( 90ة الدراسة مف )وتكونت عين
وتـ تطبيؽ  ، موزعيف عمى أربع شعب دراسية. في األردف اليوبيؿ التابعة لمؤسسة الممؾ الحسيف
بداعي ولئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ إعداد اختبار لمتفكير اإل .األدوات عمى أفراد الدراسة قبميًا وبعدياً 

تـ التأكد مف صدقيما وثباتيما. وتطمبت الدراسة حيث واختبار اكتساب مفاىيـ التكنولوجيا الحيوية. 
كذلؾ إعداد وحدة في التكنولوجيا الحيوية، ودليبًل لممعمـ لممساعدة في تدريسيا، وقد تـ إعادة صياغة 

وخمصت الدراسة  .تأكد مف صدقياالوحدة وفؽ طريقة التعمـ المفرد ووفؽ طريقة دراسة الحالة، وتـ ال
إلى تفوؽ طمبة مجموعة طريقة التعمـ المفرد عمى طمبة مجموعة طريقة دراسة الحالة في اختبار 
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عدـ وجود أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس في عبلمات النتائج التفكير اإلبداعي. وكذلؾ أظيرت 
ـ وجود أثر لطريقة التدريس، والتفاعؿ بيف اختبار التفكير اإلبداعي لمجموعتي الدراسة. كما بينت عد

وتوصمت  .الطريقة والجنس في اكتساب طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي لمفاىيـ التكنولوجيا الحيوية
الدراسة إلى عدة توصيات منيا االىتماـ بتدريب المعمميف عمى استخداـ عدة طرؽ لتدريس الطمبة في 

 .اسة ببحث أثر عوامؿ أخرى عمى التفكير االبداعيالموضوعات العممية، وكذلؾ توصي الدر 

استخدام المنحى القصصي في تدريس العموم في توظيف أثر  ( بعنوان"2009)القرعان دراسة 
ية في ضوء ساسوتنمية التفكير العممي والميول العممية لدى طمبة المرحمة األ، المعرفة العممية

 تحصيميم العممي " 

استخداـ المنحى القصصي في تدريس العموـ في توظيؼ حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر 
ية في ضوء ساسلدى طمبة المرحمة األ وتنمية التفكير العممي والميوؿ العممية، المعرفة العممية

في تحصيميـ العممي وتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الشبو التجريبية اعتمدت عمى طرؽ البحث الكمي 
ي وتـ تعيف ساسوتـ اختيار افراد العينة بطريقة قصدية مف طالبات الصؼ السادس األ جمع المعمومات

لمقياس أدوات وتـ اعداد ثبلث  .تجريبية حيث درست وفؽ المنحنى القصصيأخرى مجموعة ضابطة و 
، التفكير العمميوتنمية ميارات ، عمى توظيؼ المعرفة العممية: الدراسة عمى التي قاسة قدرة أفراد
وتـ اعداد مادة قصصية تتبلءـ مع ، قبمي وبعديدوات واستخدمت ىذه األ. وتنمية الميؿ العممي

ومع المادة التعميمية الوارد في ، المنحى القصصي فيياأثر  لقياس األىداؼ العامة التي تسعى الدراسة
داال أثر  دريس القصصياف المنحى الت واظيرت النتائج، يساسكتاب العموـ لمصؼ السادس األ

وفي تنمية الميؿ العممي لدى ، وفي التنمية التفكير العممي، احصائيا في توظيؼ المعرفة العممية
لمتفاعؿ في التحصيؿ العممي وفي توظيؼ المعرفة العممية أثر  ولف تظير النتائج وجود، الطالبات

 .والتنمية ميارات التفكير العممي

استخدام المنحى القصصي في تدريس العموم الحياتية  ربعنوان "اث( 2008)المجدوبة  دراسة 
 ي عمى تحصيل الطالب وتغيير مفاىيميم البديمة". ساسلمصف التاسع األ

استخداـ المنحى القصصي في تدريس العموـ الحياتية لمصؼ التاسع أثر  التحقؽ مفإلى  ىدفت
 كونت عينة الدراسة المختارة بطريقة قصديةتحصيؿ الطبلب وتغيير مفاىيميـ البديمة وت ي عمىساساأل
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طالبًا وطالبًة وقد تـ تعيف مجموعة ضابطة دارسة بالطريقة االعتيادية ومجموعة تجريبية  168إلى 
قبمي وبعدي لممجموعتيف التجريبية  وتـ استخداـ اختبار يقيس تحصيؿ الطمبة، استخدـ السرد القصصي

داللة أثر  وأظيرت نتائج الدراسة ANCOVAالمشترؾ  والضابطة واستخدـ طريقة تحميؿ التبايف
وجود داللة و  احصائية في متوسط التحصيؿ واعداد المفاىيـ الخطأ لصالح المجموعة التجريبية

استخداـ إلى  اوصت الدراسةو  احصائية لصالح الطالبات في مستوى التحصيؿ في المجموعة التجريبية
المنحى القصصي في التدريس لما ابدتو مف فائدة في رفع تحصيؿ الطمبة وتغير مفاىيميـ  استراتيجية

 . الخطأ

 في االنخراط: الرسمية وغير الرسمية التعاونية المشاريع بعنوان " (Dori,2000) دوري دراسة 
 )في دراسة الحالة (."البيئي الوعي مع صناعة

الدراسةهذهحقٌقٌةالمجودةحولهفًالبٌئةواعتمدتإلىتعرٌضالطالبلمشاكلهدفتالدراسة

  وجمسات لميدانية، والرحبلت حالة، دراسات مع تعاونية مشاريع يتضمف منيج( STS) المجتمع نموذج
 التعميـ حوؿ .المعرفةفي  الدراسة ىذه ساىمة وقد  .وتقييميا وتنفيذىا تطويرىا تـ التي رسميةالالصفة 

أما بالنسبة  ،دراسة الحالة التي تتعامؿ مع مشكبلت حقيقية محيطة بالطالبمف خبلؿ  (الرسمي)
االبداعي  لمتعميـ )غير رسمي ( وذلؾ مف خبلؿ المشاريع التي عرضيا الطمبة في المعرض المنحى

 أنشطة بيف بناءة عبلقات إقامة خبلؿ مف ذلؾ تحقؽتو  .وتقييـ المشاريع بدراسة الحالةدمج  حيث تـ
 في المشاريع عمى قائـ تعاوني،و  مبتكر، نيج وضعمما ساعد عمى . الرسمية وغير ميةالرس التعمـ
كاف عدد المشاركيف حيث . بشكؿ فعاؿبالمشاركة  أفراد المجتمع   يمكف الذي  البيئي، التعميـ مجاؿ
دراسة في (.  3ومف المعمميف ) ،( مف الخبراء4و ) ،( مف األىالي12( طالبًا و)54) :الدراسةىذه في 

اتخاذ  يوجد عدد مف الميمات في مساعدة تـ عرض الحالة عمى الطمبة وفي نياية الحالة  ،الحالة
وقد وجد فرؽ ذو داللة احصائية لصالح  ،الميمات المطموبة منيـ بإنجازوقاـ الطمبة  .القرار

بات الطمبة المتفوقيف  وقد تبيف االثر الكبير والبارز لممشاريع التعاونية في استجا  .االختبارات البعدية
قراءات العممية العمى أنفسيـ ومف خبلؿ اداءىـ لمميمات كاف الطمبة يحفزوف  ،في ميمة دراسة الحالة

الموضوعي ويتمعنوف في ىذا الموضوع رغبة منيـ  في حؿ ىذه  ويتمتعوف بالتفكير ،قة والناقدةالدقي
 .الحالة
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"مشكمة التدريس والتعمم المعتمدة عمى الحاالت في (. بعنوان Mcnaugth, 2005)،ماكنوثدراسة 
 العموم في ىونغ كونغ "

إلى تحديد الطريقة المناسبة لتحويؿ مساقات مف التدريس بالطريقة التقميدي في ىدفت ىذه الدراسة 
حوؿ  البياناتحيث تـ جمع ،مادة العموـ الى طريقة معتمدة عمى حاالت في جامعتيف في ىونغ كونغ

كانت العينة الحاالت  بالطريقة ،ب في فيمو لمحالة في فيـ المفاىيـ العممية وادراكاتيـ ليامستوى الطبل
وبعدىا تـ اجراء مقاببلت  ،( طالبًا بعدة طرؽ منيا :نتائج االمتحانات االستبانات خبلؿ الدراسة38)

حيث أظيرت النتائج عوامؿ تدعـ  .وتـ مشاىدة أعماليـ ومجبلتيـ مف انتاج الطمبة،مكثفو مع الطمبة
فمف ناحية أظير الطمبة حماس ودافعية لحؿ المشكبلت  ،وأخرى غير مشجعة ألسموب دراسة الحالة

أما مف الناحية األخرى فقد أظير الطمبة عدـ استعدادىـ ،الواقعية المعروضة عمييـ مف خبلؿ الحاالت
ماـ بتوقعات مختمفة  عند استخداـ طريقة دراسة لتحمؿ مسؤولية تعمميـ بيذه الطريقة وىذا يؤكد االىت

 الحالة.

بافمو الستخدام طريقة دراسة الحالة لمدة ثالث سنوات وعرض نتائجيا  وفي دراسة قامت بيا جامعة
 : كما يمي.(Herreid, 1994)  ىاريد

والعمؿ الجماعي ألنيا تدرب الطالب  ،تطوير ميارات االتصاؿسة الحالة أدت إلى  إف استراتيجية درا
حيث كاف عادة نسبة ،%95مما أدى إلى زيادة الدافعية وزيادة الحضور بنسبة .عمى الحياة الواقعية

فاستراتيجية دراسة الحالة زادت مف اىتماـ الطمبة في  ،% حسب طرؽ التدريس التقميدية60الحضور 
 .العموـسائؿ اإلعبلـ حوؿ وما يعرض في و  المشكبلت العممية في مادة العموـ

 الدراسات المتعمقة بعمميات العمم 1. 1.1

 coupled ( بعنوان" فاعمية استخدام دورة التقصي المزدوجة لدنكس2014)صالح دراسة 
inquiry cycle  في تنمية عمميات العمم والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى طالب الصف

 السعود"الثالث المتوسط بالمممكة العربية 

 Coupled- Inquiry) ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ دورة التقصي المزدوجة لدنكس
Cycle)   في تنمية بعض عمميات العمـ والتحصيؿ الدراسي في مادة العموـ لدى طبلب الصؼ الثالث

رىـ مف طبلب طالبا تـ اختيا 95المتوسط، بالمممكة العربية السعودية. تكونت عينة الدراسة مف 
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الصؼ الثالث المتوسط بمحافظة بيشة منطقة عسير بالسعودية، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف األولى 
طالًبا، حيث درست الموضوعيف المختاريف وفًقا لدورة التقصي المزدوجة لدنكس،  48تجريبية وعددىا 

لمطريقة المتبعة بالمدارس. طالًبا حيث درست الموضوعيف المختاريف وفًقا  47والثانية ضابطة وعددىا 
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب 1وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية:

المجموعة التجريبية ودرجات طبلب المجموعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ واالختبار التحصيمي 
حصائًيا بيف عمميات العمـ والتحصيؿ في ( وجود ارتباط داؿ إ2في العموـ لصالح المجموعة التجريبية. 

مادة العمـو لدى طبلب المجموعة التجريبية، بينما ال يوجد ارتباط داؿ إحصائيا بيف عمميات العمـ 
 والتحصيؿ في مادة العمـو لدى طبلب المجموعة الضابطة. 

تنمية بعض في  E's 5دورة التعميم  استراتيجية( بعنوان " أثر توظيف 2013) دراسة أبو داوود
 عمميات العمم والتفكير اإلبداعي في العموم لدى طالب الصف الخامس األساسي بمحافظات غزة"

( في تنمية بعض عمميات  Five E’s) استراتيجيةىدفت ىذه الدراسة الحالية إلى معرفة أثر توظيؼ 
وتتمثؿ مشكمة  العمـ بالعموـ والتفكير اإلبداعي لدى طبلب الصؼ الخامس األساسي بمحافظات غزة.

في تنمية بعض عمميات العمـ  (5E’s) استراتيجيةالدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي: ما أثر توظيؼ 
بالعموـ والتفكير اإلبداعي لدى طبلب الصؼ الخامس األساسي بمحافظات غزة؟  استخدـ الباحث 

التجريبية مع قياس قبمي المنيج شبو التجريبي القائـ عمى التصميـ التجريبي لممجموعتيف الضابطة و 
وبعدي، واختار الباحث العينة بطريقة عشوائية بسيطة قصدية، واستخدـ الباحث اختباريف ىما اختبار 
لعمميات العمـ واختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي، الصورة المفظية أ. وبعد تطبيؽ االختبار قبميا وبعديا 

لبلزمة باستخداـ اختبار "ت" لمجموعتيف مستقمتيف عمى عينة الدراسة، وعمؿ المعالجات اإلحصائية ا
وحجـ التأثير ومعامؿ ارتباط بيرسوف، توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: توجد فروؽ دالة إحصائيا 

في القياس البعدي الختبار عمميات العمـ بيف متوسطي درجات طبلب  0.05عند مستوى داللة 
توجد فروؽ دالة إحصائيا  تبيف أيضاً المجموعة التجريبية.  المجموعتيف: التجريبية والضابطة لصالح

في القياس البعدي الختبار التفكير اإلبداعي بيف متوسطي درجات  (α≤ 0.05)  عند مستوى داللة
توجد عبلقة ارتباطية  كما أنو طبلب المجموعتيف: التجريبية، والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

في القياس البعدي بيف درجات طبلب المجموعة التجريبية عمى اختبار  0.05عند مستوى داللة 
عمميات العمـ والتفكير اإلبداعي. وفي ضوء النتائج السابقة فإف الدراسة توصي بضرورة تشجيع 
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( مف خبلؿ إعداد  five E’s) استراتيجيةوتدريب مشرفي ومعممي مبحث العمـو العامة عمى توظيؼ 
تاح ة الفرصة لمطبلب الستكشاؼ المعارؼ العممية وتوسيعيا وربطيا بالمواقؼ الدروس وتنفيذىا، وا 

التي تواجييـ، ودعوة القائميف عمى تخطيط محتوى كتب العمـو العامة الفمسطينية بضرورة إعادة 
 .( five E’s) استراتيجيةصياغتيا وفقا لمراحؿ 

مى المشكالت في تدريس العموم ( بعنوان "فاعمية برنامج لمتعمم القائم ع2012) البموشي  دراسة
لتنمية ميارات التفكير وعمميات العمم واالتجاه نحو العموم لدى طالب الصف العاشر األساسي 

 " بسمطنة عمان

برنامج قائـ عمى التعمـ بالمشكبلت في تدريس العموـ لتنمية  فاعميةىذه الدراسة إلى تقصي  تىدف
ميارات التفكير، وعمميات العمـ، واالتجاه نحو مادة العموـ لدى طبلب الصؼ العاشر األساسي 

طالبا مف طبلب الصؼ العاشر األساسي اختيروا  120بسمطنة ُعماف. وقد تكونت عينة الدراسة مف 
مدرستيف مختمفتيف بوالية ُصحار، وقد تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف، بطريقة االنتقاء العشوائي مف 
األساسي  لمتعمـطالبا مف مدرسة اإلماـ أحمد بف سعيد البوسعيدي  63مجموعة تجريبية تكونت مف 

طالبا  57درست الوحدة التجريبية وفؽ البرنامج القائـ عمى المشكبلت، واألخرى ضابطة تكونت مف 
األساسي درست نفس محتوى الوحدة بالطريقة  لمتعمـ بف بشير الحضرمي مف مدرسة الشيخ عبداهلل

ميارات التفكير، وعمميات العمـ البلزمة لطبلب الصؼ  التحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت قائمتالمعتادة. و 
العاشر األساسي بسمطنة ُعماف، كما تـ إعداد ثبلثة مقاييس األوؿ مقياس التفكير العممي، أما المقياس 

. الثا ني فتمثؿ في مقياس عمميات العمـ، وتمثؿ المقياس الثالث في مقياس لبلتجاه نحو مادة العمـو
ومف أبرز النتائج التي توصمت الدراسة إلييا: وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية 

عممي الكمي لدرجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير ال
صحة الفروض، وتفسير  واختباروميارات التفكير العممي اآلتية: تحديد المشكمة، وفرض الفروض، 

البيانات لصالح المجموعة التجريبية، بينما كانت الفروؽ غير دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات 
ئية بيف متوسطات جود فرؽ ذي داللة إحصات كماالطبلب في المجموعتيف بالنسبة لميارة التعميـ. 

درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى مقياس التفكير العممي الكمي 
صحة الفروض، وتفسير البيانات، والتعميـ( لصالح التطبيؽ  واختبارومياراتو الفرعية )تحديد المشكمة، 

جات الطبلب في المجموعة التجريبية البعدي، بينما كانت الفروؽ غير دالة إحصائيا بيف متوسطات در 
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بالنسبة لميارة فرض الفروض. وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية لدرجات 
طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس عمميات العمـ الكمي، وميارات 

لتنبؤ، واالتصاؿ، واالستنتاج، واستخداـ عمميات العمـ اآلتية: المبلحظة، والتصنيؼ، والقياس، وا
األرقاـ، واستخداـ عبلقات الزماف والمكاف، وتفسير البيانات، والتعريؼ اإلجرائي، وفرض الفروض، 

وجود فرؽ ذي داللة إحصائية  كما تبيفوالتحكـ بالمتغيرات، والتجريب لصالح المجموعة التجريبية. 
بية في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى مقياس عمميات بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجري

وجود فرؽ ذي داللة إحصائية  وقد ظيرالعمـ الكمي ومياراتو الفرعية جميعيا لصالح التطبيؽ البعدي. 
بيف المتوسطات الحسابية لدرجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس 

، وأىمية مادة االتجاه نحو مادة العمـ ال ، ومعمـ مادة العمـو كمي، وأبعاده اآلتية: االستمتاع بمادة العمـو
العموـ لصالح المجموعة التجريبية. بينما كانت الفروؽ غير دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات 

 الطبلب في المجموعتيف بالنسبة لبعد طبيعة مادة العموـ. 

المماثمة في تدريس العموم في اكتساب المفاىيم  يجيةاسترات( بعنوان "أثر 2012 )دراسة الحراحشة
العممية ومستوى أداء عمميات العمم األساسية: دراسة شبو تجريبية عمى تالميذ الصف الخامس 

 األساسي في األردن"

المماثمة في اكتساب المفاىيـ العممية ومستوى أداء  استراتيجيةىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر 
عمميات العمـ األساسية لدى تبلميذ الصؼ الخامس األساسي في قصبة المفرؽ. ولتحقيؽ ىدؼ 
الدراسة تـ استخداـ اختبار الكتساب المفاىيـ العممية واختبار لمستوى أداء عمميات العمـ، باإلضافة 

المماثمة.. وقد تـ اختيار عينة الدراسة  استراتيجيةدريس الوحدة وفؽ إلى إعداد دليؿ لممعمـ يساعد في ت
طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي في  64بالطريقة القصدية حيث بمغ عدد أفراد العينة 

مدرسة بمعما األساسية المختمطة في مديرية تربية المفرؽ، في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 
 استراتيجيةطالبة درسف باستخداـ  32ى مجموعتيف تكونت األولى مف ـ، قسمت إل 2008/2007

طالبة أيضًا درسف بالطريقة االعتيادية. ومف أجؿ اإلجابة عف أسئمة  32المماثمة، وتكونت الثانية مف 
الدراسة واختبار فرضياتيا تـ تطبيؽ األدوات عمى أفراد الدراسة قبؿ تطبيؽ التجربة وبعدىا، وجمعت 

، المصاحب األحادي بيف متوسطي عبلمات ANCOVA اإلحصائي التحميؿ  واستخدـ البيانات 
الطالبات في مجموعتي الدراسة عمى اختبار اكتساب المفاىيـ العممية لصالح الطالبات المواتي درسف 
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بالطريقة التجريبية. كما توصمت الدراسة إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي عبلمات الطالبات 
 بار أداء عمميات العمـ األساسية لصالح أفراد المجموعة التجريبية. في اخت

الكريم  القران من بعض آيات األساسية العمم عمميات ( بعنوان" استنباط2011) جحجوح أبو دراسة 
" 

 عمميات استنباط الكريـ، وكذلؾ القرآف مف بعض آيات األساسية العمـ عمميات ىدفت إلى استنباط 
 والتكاممية، ومف األساسية العمـ بعمميات زاخر الكريـ الدراسة إلى أف القرآف التكاممية، وتوصمت العمـ
عمميات: المبلحظة،  الكريـ القرآف في وكشفتيا الدراسة عنيا تقصت األساسية التي العمـ عمميات أمثمة

 األرقاـ، والتواصؿ، ومف واستخداـوالقياس، والتصنيؼ، واالستدالؿ، واالستقراء، واالستنباط، والتنبؤ، 
المتغيرات،  اإلجرائية، وضبط الفروض، والتفسير، والتعريفات التكاممية: فرض العمـ عمميات أمثمة

 والتجريب. 

( بعنوان " فعالية  Panasan & Nuangchalerm, 2010نوانجشاليرم ) و دراسة باناسان 
مى المشروع في التحصيل وتنمية ميارات استخدام نموذج االستقصاء الدوري والتعمم القائم ع

 عمميات العمم والتفكير التحميمي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في تايوان "

فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية استخداـ نموذج االستقصاء الدوري والتعمـ القائـ عمى المشروع في 
لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في  التحصيؿ وتنمية ميارات عمميات العمـ والتفكير التحميمي

تايواف، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد اختبار تحصيمي واختبار عمميات العمـ واختبار التفكير التحميمي, 
تمميذًا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الخامس، حيث تـ تقسيميـ إلى  88وتكونت عينة الدراسة مف

ة وفؽ نموذج االستقصاء الدوري، واألخرى تدرس نفس مجموعتيف األولى تدرس بعض المفاىيـ العممي
المفاىيـ وفؽ التعمـ القائـ عمى المشروع، وتـ تطبيؽ االختبار التحصيمي واختبار عمميات العمـ 
واختبار التفكير التحميمي قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى عدـ وجود 

توسطات درجات تبلميذ المجموعتيف في كؿ مف التحصيؿ الدراسي فروؽ ذات داللة إحصائية بيف م
 وعمميات العمـ والتفكير التحميمي. 
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( بعنوان " فعالية استخدام Simsek& Kabapinar, 2010كابابينار)  دراسة سيمسيك و
التعمم القائم عمى االستقصاء في استيعاب المفاىيم العممية وتنمية عمميات العمم  استراتيجية

 واالتجاه نحو العموم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في تركيا". 

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد اختبار استيعاب المفاىيـ في وحدة " المادة " واختبار عمميات العمـ 
. وتكونت عينة الدراسة مف تمميذًا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ  20ومقياس االتجاه نحو مادة العمـو

دائي، وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا عمى عينة الدراسة، ثـ درس جميع الطبلب موضوع الخامس االبت
التعمـ القائـ عمى االستقصاء، وبعد االنتياء مف التدريس تـ تطبيؽ  استراتيجية"المادة وحاالتيا" وفؽ 

عمى  لتعمـ القائـا استراتيجيةأدوات الدراسة بعديًا عمى عينة الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى فعالية 
وتنمية عمميات العمـ لدي تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، كما  المفاىيـاالستقصاء في االستيعاب 

 أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود تحسف ممحوظ في اتجاىات التبلميذ نحو العموـ.

 :جتماعيالدراسات المتعمقة بالذكاء اال 1.1.3

درجة امتالك طمبة كميتي العموم التربوية والعموم في جامعة آل  ( بعنوان"2013) الخوالدة دراسة 
 " وعالقتيا ببعض المتغيرات جتماعيالبيت ألبعاد الذكاء اال

تعرؼ درجة امتبلؾ طمبة كميتي العموـ التربوية والعموـ في جامعة آؿ البيت ألبعاد إلى  تيدؼ الدراسة
وفقا لمتغيرات  جتماعيامتبلؾ أبعاد الذكاء االوتعرؼ داللة الفروؽ في درجة . جتماعيالذكاء اال
فقرة موزعة  41ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدت استبانة مكونة مف . ومستوى الدراسة، والكمية، الجنس

طالًبا  492وبعد التحقؽ مف دالالت صدقيا وثباتيا طبقت عمى عينة مكونة مف ، عمى خمسة مجاالت
أف درجة امتبلؾ طمبة كميتي إلى  وأشارت نتائج الدراسة. وائيةاختيروا بالطريقة الطبقية العش، وطالبة

. كانت بشكؿ عاـ مرتفعة جتماعيالعموـ التربوية والعمـو في جامعة آؿ البيت ألبعاد الذكاء اال
متغير الجنس لصالح إلى  تعزى جتماعيوأظيرت فروًقا دالة إحصائًيا في درجة امتبلؾ أبعاد الذكاء اال

لى متغي. اإلناث لى متغير مستوى الدراسة لصالح طمبة مستوى السنة ، ر الكمية لصالح كمية العموـوا  وا 
وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة مجموعة مف المقترحات مف أبرزىا إلحاؽ الطمبة والسيما . األولى

ي وبشكؿ مركز في الفقرات الت، جتماعيطمبة كمية العموـ التربوية بدورات تركيز عمى أبعاد الذكاء اال
 .أظيروا فييا درجة امتبلؾ متوسطة
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لدى طمبة جامعة  جتماعياتساق الذات وعالقتو بالذكاء اال ( بعنوان "2013) الرفاعي  دراسة
 " الموصل

والفروؽ في مستوى ، استيدفت الدراسة الحالية التعرؼ عمى مستوى اتساؽ الذات لدى طمبة الجامعة
، الصؼ )الثاني، إنساني(، التخصص )عممي، واإلناث( الجنس )الذكور: اتساؽ الذات وفقا لممتغيرات

، جتماعيوالفروؽ في مستوى الذكاء اال، لدى طمبة الجامعة جتماعيومستوى الذكاء اال، الرابع(
طالبا وطالبة  613تألفت عينة الدراسة مف . لدى الطمبة جتماعيوالعبلقة بيف اتساؽ الذات والذكاء اال

كميات عممية  4كميات بواقع  8الطبقية مف كميات جامعة الموصؿ بمغت اختيروا بالطريقة العشوائية 
وأداة لقياس الذكاء ، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد أداة لقياس اتساؽ الذات. كميات إنسانية 4و
تمتع طمبة الجامعة : النتائج التاليةإلى  بعد معالجة البيانات إحصائيا توصمت الدراسة. جتماعياال

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى اتساؽ الذات و . سط مف اتساؽ الذاتبمستوى متو 
وجود فرؽ ذي داللة إحصائية في مستوى اتساؽ الذات وفقا لمتغير . إناث(-وفقا لمتغير الجنس )ذكور

عدـ وجود فرؽ ذي داللة  كما تبيف. إنساني( ولصالح طمبة التخصص اإلنساني -التخصص )عممي
تمتع طمبة الجامعة . (الرابع -مستوى اتساؽ الذات وفقا لمتغير الصؼ الدراسي )الثانيإحصائية في 

وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بيف اتساؽ الذات . جتماعيبمستوى متوسط مف الذكاء اال
 . لدى طمبة الجامعة جتماعيوالذكاء اال

وعالقتو بجودة الحياة لدى المعممين والمعممات  جتماعيالذكاء اال ( بعنوان "2013)دراسة العجوري
 " بمحافظة شمال غزة

وكذلؾ مستوى جودة الحياة لدى المعمميف  جتماعيتعرؼ مستوى الذكاء االإلى  ىدفت الدراسة
كما ، وجودة الحياة لدى المعمميف والمعممات جتماعيالعبلقة بيف الذكاء االإلى  والتعرؼ، والمعممات

وكذلؾ في جودة الحياة وفًقا لممتغيرات التصنيفية  جتماعيفروؽ في الذكاء االمعرفة الإلى  ىدفت
الفروؽ في جودة الحياة إلى  والتعرؼ، والمستوى االقتصادي(، ةجتماعيالحالة اال، العمر، )الجنس

كذلؾ معرفة مدى تأثير التفاعؿ بيف الجنس ، مرتفع(، )منخفض جتماعيوالتي تعزى لمستوى الذكاء اال
تمثمت مشكمة الدراسة وتساؤالتيا في السؤاؿ . عمى جودة الحياة لدى أفراد العينة جتماعيوالذكاء اال

عمى جودة الحياة لدى المعمميف والمعممات  جتماعيما طبيعة العبلقة بيف الذكاء اال: الرئيس التالي
ة بالطريقة العشوائية وتـ اختيار عينة الدراس، بمحافظة شماؿ غزة؟ استخدـ المنيج الوصفي التحميمي
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: الدراسة التالية أدواتوتـ تطبيؽ ، معمًما مف الجنسيف 420الدراسة عمى  أدواتوقد طبقت ، العنقودية
أف : مجموعة مف النتائج أىمياإلى  توصمت الدراسة. مقياس جودة الحياة و ،جتماعيمقياس الذكاء اال

أف جودة الحياة لدى أفراد و . لدى أفراد العينة مف المعمميف بمحافظة شماؿ غزة جيد جتماعيالذكاء اال
 جتماعيوجود عبلقة موجبة بيف الذكاء اال و. عينة الدراسة مف المعمميف بمحافظة شماؿ غزة جيد

ة تبًعا جتماعيوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في بعد تناوؿ المعمومات اال كما تبيف. وجودة الحياة
في حيف تبيف عدـ وجود فروؽ في الميارات ، وكانت الفروؽ لصالح المعمميف، لمتغير الجنس

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد الذكاء  ظير. جتماعية والوعي االجتماعياال
 ظيرلكنو . والمستوى االقتصادي، ةجتماعيالحالة اال، والدرجة الكمية تبًعا لمتغير العمر جتماعياال

وجودة إدارة ، جودة الحياة النفسية، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في بعد جودة الصحة العامة
ذات داللة إحصائية في بعدي ، في حيف تبيف عدـ وجود فروؽ، الوقت وكانت الفروؽ لصالح المعمميف

حة العامة تبًعا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في بعد جودة الص. جودة الحياة األسرية وجودة البيئة
 . وعدـ وجود فروؽ في باقي األبعاد، لمتغير العمر

 بالصحة وعالقتو جتماعياال الذكاء" بعنوانDeepit hooda, 2009 )  ) ىودا ديبتي سةراد
 . "اإليجابية النفسية

 عينة وتكونت جتماعياال والذكاء اإليجابية النفسية الصحة بيف العبلقةإلى  التعرؼإلى  سةراالد ىدفت
 الصحة تقييـ وجرى ( 130 ) إناث، ( 170 ) ذكور منيـ يعمموف شخص ( 300 ) مف سةراالد

 مف جتماعياال الذكاء وكاف، الحياة عف رضا، لمسعادة أكسفورد قائمة خبلؿ مف اإليجابية النفسية
 روح، والمباقة، ةجتماعياال البيئة مف ؼرااالعت والثقة التعاوف وروح، الصبر بعد يضـ مقياس خبلؿ
 النفسية الصحة عنصريف بيف إيجابية عبلقة وجود: التالية النتائج سةراالد وأظيرت. والذاكرة، الدعابة
، والحساسية، والثقة، التعاوف روح جتماعياال الذكاء وعوامؿ والسعادة الحياة عف الرضا) اإليجابية
 .الدعابة روح، المباقة، والثقة، الصبر

 

 



41 
 

 بالمحيط وعالقتو جتماعياال الذكاء" بعنوان Meijs, et al , 2008) وآخرون ) ميجس سةراد
 . "األكاديمي واإلنجاز جتماعياال

 األكاديمي واإلنجاز جتماعياال والمحيط جتماعياال الذكاء بيف العبلقةإلى  لتعرؼ سةراالد ىدفت
 واستخدـ ( 14، 15 بيف أعمارىـ وحراتت وطالبة طالب ( 512 ) مف تتكوف عينة عمى سةراالد وطبقت
 وأسفرت. األكاديمي واإلنجاز جتماعياال والمحيط جتماعياال الذكاء مقياس سةراالد في الباحث

 جتماعياال والمحيط جتماعياال الذكاء بيف موجبة ارتباطية عبلقة وجود: التالية النتائج سةراالد
 جتماعياال الذكاء بيف التفاعؿ خبلؿ مف جتماعياال بالمحيط التنبؤ إمكانية. االكاديمي واإلنجاز
 . األكاديمي واالنجاز

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  1.1.4

يتضح مف خبلؿ العرض المفصؿ السابؽ لمدراسات السابقة أف الباحثة لـ تتمكف مف الحصوؿ عمى 
شيء فيو إلى  دراسة الحالة بشكؿ خاص وىذا أف كاف يشير استراتيجيةدراسة واحدة تتحدث عف 

أف ىذه الدراسة تميزت عف الدراسات إلى  ندرة الدراسات السابقة في ىذا الموضوع باإلضافةإلى  يشير
دراسة الحالة باستخداـ السرد القصصي لمادة العموـ واثرىا عمى  استراتيجيةالسابقة بانيا جمعت بيف 

ا أف الدراسة الحالية استخدمت المنيج عمميات العمـ كمإلى  لمطمبة باإلضافة جتماعيكؿ مف الذكاء اال
، دراسة )أبو داوودو  (2014، دراسة )صالحالتجريبي الذي يحقؽ أىداؼ الدراسة وىذا يتوافؽ مع 

دراسة باناساف ونوانجشاليـر ) و  (2012، دراسة )الحراحشةو  (2012، دراسة )البموشيو  (2013
Panasan & Nuangchalerm, 2010 )  كابابينار) و  دراسة سيمسيؾوSimsek&Kabapinar, 

، )القرعاف دراسةبينما استخدمت الدراستاف  (2001دراسة براوف ) و  (2008 ) المجدوبة( 2010
بالمنيج حيث أخرى وقد اختمفت عف دراسات . المنيج شبو التجريبي (2014، دراسة )بشرو  (2009

استخداـ االستبانة فقط إلى  افةالمنيج الوصفي التحميمي باإلض جتماعياستخدـ دراسات الذكاء اال
لمدراسة وىذا  كأداةلمدراسة بينما استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة االختبار التحصيمي واالستبانة  كأداة

 ىودا) ديبتي دراسة، Meijs, et al ,2008) وآخروف ) ميجس دراسة يختمؼ عف الدراسات التالية
(Deepti Hooda, 2009 ،(2013، دراسة )الرفاعيو  (2013، دراسة )العجوري . 
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  :الفصل الثالث
 :واإلجراءاتالطريقة 

_________________________________________________ 

 

 المقدمة 1.1

تناوؿ ىذا الفصؿ االجراءات التي تـ إتباعيا في ىذه الدراسة والتي تضمنت منيج الدراسة ومجتمعيا 
الصدؽ والثبات ليذه االدوات، واجراءات  تإجراءادوات الدراسة المستخدمة باإلضافة إلى أوعينتيا، و 

  حصائية المستخدمة فييا، وفيما يمي وصؼ لمعناصر السابقة.ساليب اإلتنفيذ ىذه الدراسة، واأل

 منيج الدراسة 1.1
 عمى القائـيتفؽ مع ىذا النوع مف الدراسات  ألنوتـ استخداـ المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي 

 الثانية والمجموعة، دراسة الحالة باستراتيجية دىاراأف يدرس، تجريبية األولى المجموعة: مجموعتيف
 التصميـ وىذا  .االعتيادية بالطريقة العمـو مقرر يدرسوف بؿ، ستراتيجيةاال ترابخب تمر ال ضابطة

السادس األساسي في  في تدريس عمميات العمـ لمصؼ دراسة الحالة استراتيجيةأثر  معرفة في يفيد
 مادة العموـ.
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 مجتمع الدراسة  1.1
جميع طمبة الصؼ السادس األساسي في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعميـ شمؿ مجتمع الدراسة 

 بحسبو   .(2015/2016)الفمسطينية في محافظة راـ اهلل والبيرة خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ 
الكتاب السنوي االحصائي الصادر مف الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني لمحافظة راـ اهلل والبيرة 

عدد الطالبات  ( طالبا و28,382تبيف أف عدد الطمبة الذكور المسجميف في المدارس الحكومية )
مجتمع الدراسة ىو طمبة الصؼ وبما أف .(58.837( طالبة أما المجموع فقد كاف )30.455)اإلناث 

( وعدد الطالبات 3.609السادس األساسي في المدارس الحكومية فقد تبيف أف عدد الطمبة الذكور )
 (.2005،)وزارة التربية والتعميـ العالي( طالبة.3.477اإلناث )

 العينة خصائص 1.1

، وطالبة اً طالب(  ( 157 عددىا بمغ وقد، يساساألسادس ال الصؼ طمبة مف سةراالد عينة اختيار تـ
 وكؿ مجموعة تضـ شعبتيف : مجموعتيفإلى  تقسيميـ تـ

 .وطالبةً  طالباً  (80) عددىا ضابطتيف شعبتيف

 .وطالبةً  طالباً ( 77) عددىا تجريبيتيف شعبتيف

في الجدوؿ  التالي النحو عمى الكمية الضابطة والمجموعة الكمية التجريبية المجموعة تحديد تـ ولقد
(3.1). 

 

 والضابطة التجريبية المجموعتين في وتوزيعيا العينة دراأف ( عدد3.1الجدول )

 المجموع الكمي المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية عدد الشعب المدرسة
مدرسة بيتونيا 

 لمذكور
2 37 40 77 

مدرسة بيتونيا 
 لإلناث

2 40 40 80 

 157 80 77 4 العينة الكمية
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 بطريقة، راـ اهلل والبيرة بمحافظة والتعميـ التربية لمديرية التابعة المدارس مف المدرستيف اختيار تـ ولقد
 مع والتواصؿ االتصاؿ سيولة وكذلؾ، واحدة فيةراجغ منطقة في المدرستيف وقوع بسبب وذلؾ قصدية

 .المدرستيف

 دليل المعمم  3.5

عمى  "الحركة والقوة " وذلؾ لمساعدة المعمـة ووحد أعد ىذا الدليؿ في وحدتيف وىما وحدة "العناصر"
كد عمى استمرارية التعمـ النشط والذاتي لممتعمـ مف والتي تؤ ، وفقا لطريقة دراسة الحالةكيفية التدريس 

بغرض مساعدة الطالب عمى التفكير ، خبلؿ تييئة مواقؼ تثير فيو حب االستطبلع والبحث والتجريب
، لديو نحو العمـو عمميات العمـ كويف العقمية العممية مف خبلؿ تنميةوت، واالستنتاج وفؽ منيجية عممية

 .لديوجتماعي وتنمية الذكاء اال

ومف ىذه الصفات التي تشتمميا ، الخواص الطبيعية لمعناصر وحدة " العناصر " موضوع تتناوؿ
، سحب والثنيالقابمية لمطرؽ وال، الممعاف، غازيةأو  صمبةأو  سائمة: )حالتيا بالطبيعة، العناصر

وقسـ  .(قابمية التمغنط، قابمية العناصر لبلنصيار، القابمية لتوصيؿ الكيرباء، القابمية لتوصيؿ الحرارة
حسب الصفات المشتركة بينيا كماف أف ليذه العناصر  الفمزاتفمزات و إلى  العمماء ىذه العناصر

جراء ،لتسييؿ الدراسة عميياانكميزي أو  مسميات ورموز متفؽ عمييا قد يكوف االسـ التيني بعض  وا 
، التوصيؿ لمحرارة، والبلفمز، الفمز، و كذلؾ تقدـ مفاىيـ خاصة مثؿ العناصر.التطبيقات العممية
  .(7كما في الممحؽ ) صيار، والتمغنط، والجدوؿ الدوريواالن، والتوصيؿ لمكيرباء

 وقد اشتمؿ الدليؿ عمى كؿ مما يأتي :

 .إرشادات حوؿ استخداـ استراتيجية دراسة الحالة  .1
 .خطة زمنية بعدد الحصص البلزمة لتدريس موضوعات الوحدة وفؽ استراتيجية دارسة الحالة .2
 .األىداؼ العامة لموحدة .3
األىداؼ السموكية واألنشطة تضمنة فييا الوحدة واشتممت عمى )خطط تحضير الدروس الم .4

 .(والوسائؿ التعميمية
الباحثة مف صدؽ الدليؿ مف خبلؿ عرضو عمى لجنة مف المحكميف المتخصصيف  وقد تحققت
                               .د تـ تعديؿ الدليؿ بناء عمى مقترحاتيـق(. و 1ممحؽ )
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 أدوات الدراسة  1.6

 االدوات اآلتية: سئمتيا تـ إعداد أسة ولئلجابة عف لتحقيؽ اليدؼ مف ىذه الدرا
 استبانة الذكاء االجتماعي -  العمـاختبار عمميات  -

 وفيما يمي وصؼ ليذه االدوات.
 

 اختبار عمميات العمم 1.6.1

 : ىي خطوات بعدة عمميات العمـ  اختبار إعداد تـ
 : االختبار من اليدف تحديد .1.6.1.1

 الصؼ طمبة لدىالعموـ  منياج فيعمميات العمـ  استراتيجيةتطبيؽ  في تختص سةراالد لكوف رانظ
 استراتيجيةعمميات العمـ مف خبلؿ تطبيؽ  قياس ىو االختبار مف اليدؼ فإف، يساساألالسادس 

وتشمؿ )عمميات العمـ األساسية  ي في مادة العموـساسدراسة الحالة عمى طمبة الصؼ السادس األ
والتكاممية، مبلحظة، تصنيؼ، تنبؤ، استنتاج، قياس، اتصاؿ، استخداـ العبلقات الزمانية والمكانية، 
 استخداـ االرقاـ، التعريؼ االجرائي، التحكـ في المتغيرات، تفسير البيانات، فرض الفروض، التجريب(

 : االختبار بناء مصادر 1.6.1.2

 : منيا المصادر مف مجموعة عمى الحالية سةراالد اختبار بناء في االعتماد تـ

 عمميات العمـ دراسة الحالة في تطبيؽ استراتيجية -
 .المختارةعمـو ال دروس -
  السابقة واألبحاث ساتراالد -
 والمتخصصيف ءراالخب ءراآ -

 : االختبار مفردات صياغة 1.6.1.1

 في وغيرىا السابقة ترااالختبا وفحص سةرادإلى  الباحثة عمدت، االختبار أسئمة صياغةب البدء قبؿ
 الذي االختبار أسئمة لصياغة متعدد مف االختيار نمط اختيار تـ سبؽ مما وباالستفادة، المجاؿ ىذا

 ىذا بو يتميز لما األسئمة مف النمط ىذا عمى الباحثة اختيار وقع وليذا، استخداما وأكثرىا أنسبيا يعتبر



46 
 

 ذاتية مف وخموه، تصحيحو وسيولة، سيةراالد المادة محتوى مف كبيرة لعينة تغطيتو مف النمط
 .وثباتو صدقو معاممي وارتفاع، التصحيح

 : يمي ما االختبار مفردات صياغة عند الباحثة عترا ولقد

 .لمطمبة والعقمي الزمني لممستوى مناسبتيا -1

 .والمغوية العممية الدقة عيرات -2

 .رئيسة واحدة فكرة الواحد السؤاؿ يتناوؿ أف -3

 .التأويؿ تحتمؿ ال بحيث السؤاؿ عبارة في الوضوح -4

 .قياسيا وبنسب المستيدفة العمميات جميع األسئمة تغطي أف -5

 .المغوي والتركيب الطوؿ حيث مف البدائؿ بيف التوازف -6

 .التخميف فرص لتقميؿ منتظمة غير بطريقة الصحيحة اإلجابة توزيع -7

 : االختبار تعميمات كتابة 1.6.1.4

 مستعديف ليكونوا ليـ الظروؼ وتميد، الدقيقة اإلجابة عمى المفحوصيف تساعد تعميمات اختبار لكؿ
 كانت إذا أفضؿ نتائج تحقيؽ في كبيرة أىمية ذات االختبار تعميمات وتعتبر القائـ االختباري لمموقؼ
 بمدى تتأثر ترااالختبا نتائج إف حيث مباشرة اليدؼإلى  وتشير، بسيطة واضحة بطريقة مصاغة
 تعميمات بكتابة الدارسة قامت ولقد( 2000،نشواف ) لو المصاحبة التعميمات بيا تصاغ التي الدقة

العمـو  منياج عمميات العمـ في يقيس االختبار أف لمطمبة فييا أوضحت، مستقمة صفحة عمى االختبار
 كما جميعاً  عمييا يجيبوا أف عمييـ ( سؤاؿ 26) مف مكوف وأنو، يساسالسادس األ الصؼ طمبة لدى
 .الرسوبأو  النجاح عمى يؤثر ال حيث، المدرسية بالنتائج لو عبلقة ال االختبار بأف التوضيح تـ

 .األولية صورتو في زاجاى االختبار أصبح تعميماتو وكتابة، االختبار أسئمة صياغة مف االنتياء وبعد
 (.4ممحؽ )
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 : المحكمين عمى وعرضيا لالختبار  األولية الصورة 1.6.1.5

 عمى عرضو تـ ولقد  .متعدد مف االختيار نوع مف سؤاالً   30 األولية صورتو في االختبار تضمف
 النقاط في يراال إبداء منيـ وطمب، تدريسيا ئؽراوط، عموـال في المتخصصيف المحكميف مف مجموعة
 : التالية

 .يساساأل السادس الصؼ طمبة لمستوى االختبار في المتضمنة األسئمة مناسبة مدى -
 .المستيدفة العمميات لقياس االختبار أسئمة صبلحية مدى -
 .االختبار في سؤاؿ لكؿ اإلجابة بدائؿ مناسبة مدى -
 .االختبار تعميمات وضوح مدى -
 .المطروحة والبدائؿ، االختبار ألسئمة المغوية الصياغة سبلمة -
 .ضرورية إضافاتأو ، تعديبلت أي حرااقت -
 30سؤاال مف اصؿ  26 مناسبة عمى المحكموف أجمع، وتحميميا المحكميف ءراآ ضرااستع خبلؿ ومف

 لمستوى مناسبة وأنيا، لقياسو وضعت ما لقياس تصمح وأنيا (.  4ممحؽ ) ،االختبار أسئمة سؤاؿ مف
 فيما المحكميف بعض اقترحيا التي التعديبلت بعض ءراإج بعد وذلؾ، يساساأل السادس الصؼ طمبة
عادة، أطواليا وتناسب، البدائؿ بعض صياغة بإعادة يتعمؽ  بعيف األمور ىذه أخذت ولقد .توزيعيا وا 

 .(5) ممحؽكما في ال لبلختبار النيائية الصورة إعداد عند االعتبار
 : لالختبار االستطالعية التجربة 1.6.1.6

 بمدرسة يساساأل السادس الصؼ طبلب مفطالبا  30عمى  لبلختبار االستطبلعية التجربة أجريت
 مف اليدؼ وكاف الدراسة ومف خارج عينو، سةرالمد األصمي المجتمع دراأف مف وىـ، بيتونيا لمذكور

 :يمي ما لبلختبار األولية التجربة
 .ووضوحيا التعميمات صبلحية مدىإلى  التعرؼ
 .االختبار أسئمة وضوح مدىإلى  التعرؼ
 .االختبار صدؽ تحديد
 .االختبار ثبات تحديد
 .لبلختبار البلـز الزمف تحديد
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 التعميمات ءةراق الطبلب مف ُطمب إذ، واضحة االختبار تعميمات أف ُوجد مبدئياً  االختبار تطبيؽ وبعد
 مع لمتعامؿ منيـ مطموب ىو ما عرفوا الطبلب أف مف التأكد تـ ءتياراق وبعد، اإلجابة في البدء قبؿ

 .أسئمتو عف واإلجابة، االختبار
 االختبار صدق1.6.1.7

، (1981،الغريب) "قياسيا دراالم السمةأو ، أجمو مف وضع ما قياس عمى مقدرتو" ىو االختبار صدؽ
 : خبلؿ مف الصدؽ قياس تـ، المستيدفة العمميات لقياس وصبلحيتو، االختبار صدؽ مف ولمتأكد

 
 :المحكمين صدق : أوال
 المتخصصيف المحكميف مف مجموعة عمى االختبار عرض خبلؿ مف الصدؽ مف النوع ىذا تحقؽ وقد
 تـ وقد، توراوفق االختبار حوؿ ومبلحظاتيـ، ئيـراآ الستطبلع، تدريسيا ئؽراوط لعمـوا مجاؿ في
 .لذلؾ اإلشارة سبقت كما المحكموف عمييا أجمع التي التوصيات عاةرام

 الداخمي االتساق ثانيا:

 one factor) مة معامؿ التحميؿ العامميقي حساب طريؽ عف لبلختبار الداخمي االتساؽ إيجاد تـ وقد
analysis) وذلؾ، إليو تنتمي الذي بالبعد االختبار ترافق مف فقرة كؿل مقدار صدؽ االداةمعرفة ل 

 .ذلؾ وضحي التالي والجدوؿ الناتج االرتباط معامؿ قوة عمى لمتعرؼ
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أثر في لمقدار صدق االداة  (One factor analysis) قيمة معامل التحميل العاممي (3.2)جدول 
في تنمية عمميات العمم والذكاء  الحالة في تدريس وحدتين مقترحتين استراتيجيةاستخدام 

 .لدى طمبة الصف السادس في العموم جتماعياال
 factor analysisقيمة معامل 

 بالترتيب حسب رقم السؤال
 ية والتكامميةساسعمميات العمم األ السؤالرقم 

 مالحظة 1-2 0.69 0.66

 التصنيف 3-4 0.76 0.56

 التنبؤ 5-6 0.69 0.64

 االستنتاج 7-8 0.53 0.57

 القياس 14-15 0.52 0.36

 االتصال 9-10 0.61 0.65

 والمكانية استخدام العالقات الزمانية 11-16 0.67 0.67

 استخدام االرقام 17-12 0.69 0.58

 التعريف االجرائي 18-19 0.58 0.66

 التحكم في المتغيرات 20-21 0.54 0.64

 تفسير البيانات 22-23 0.76 0.67

 فرض الفروض 24-25 0.65 0.55

 التجريب 26-27 0.51 0.66

 

االتساؽ مرتفعة معامؿ قوة داة الدراسة أنيا أيتضح مف خبلؿ عرض التحميؿ العاممي لجميع فقرات  
 .%50.وتتمحور حوؿوتقيس ما يراد قياسو كونيا جميعيا موجبة  الداخمي باستخداـ التحميؿ العاممي

 ثبات االختبار

 : خبلؿ مف االختبار ثبات معامؿ حساب تـ

 : النصفية التجزئة طريقة ثالثا:

 العينة دراأف درجات بيف االرتباط معامؿ حساب تـ النصفية التجزئة بطريقة االختبار ثبات مف لمتحقؽ
 والمكونة، فقرة( 13 الزوجية (تراالفق عمى ودرجاتيـ، فقرة( 13الفردي (تراالفق عمى االستطبلعية
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 ارتباط معامؿ قيمة بمغت وقد، فقرة 26 = تراالفق مجموع النيائية صورتو في عمميات العمـ الختبار
 .عممياً  مقبولة قيمة وىي( 0.70) بيرسوف

 11 -ريتشاردسون كودر معامل رابعا:

 21 -ريتشاردسوف كودر معامؿ بحساب النيائية صورتو في عمميات العمـ اختبار ثبات تقدير تـ كما
 عمى وتدلؿ عالية قيمة وىي، (0.818) الثبات قيمة بمغت وقد، 26 = تراالفق عدد االختبار ترالفق

 .العينة دراأف عمى االختبار تطبيؽ بمتطمبات وتفي، الثبات مف جيد مستوى

 تحديد الزمن الالزم لالختبار: خامسا: 

عمى ضرورة توفير الوقت الكافي لئلجابة عف أسئمة  أكدت الدراسات التي تناولت قياس عمميات العمـ
اختبار عمميات العمـ، ولقد تـ تحديد الزمف البلـز لئلجابة عف أسئمة االختبار مف خبلؿ حساب 

 جموعة باستخداـ المعادلة التالية: متوسط الزمف الذي استغرقو أفراد الم

 زمف إجابة الطبلب الخمسة األوائؿ + زمف إجابة الطبلب الخمسة األواخرزمف االختبار = 

                                                 10 

 .دقيقة 45وقد تبيف أف الزمف البلـز لبلختبار ىو 

 الصورة النيائية لالختبار: سادسا: 

( حيث تكوف مف 5الخطوات السابقة، أصبح االختبار جاىزا في صورتو النيائية ممحؽ )في ضوء 
 13عمميات عمـ، تضمنت فقرة تقيس  13صفحة الغبلؼ، وصفحة خاصة بالتعميمات، واشتمؿ عمى 

 عمميات مف عمميات العمـ، بواقع فقرتيف لمبعد الواحد، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 أسئمة االختبار بحسب عمميات العمم األساسية( توزيع 3.3جدول )

 عمميات العمم األساسية والتكاممية رقم السؤال عدد الفقرات
 مالحظة 1-2 2
 التصنيف 3-4 2
 التنبؤ 5-6 2
 االستنتاج 7-8 2
 القياس 14-15 2
 االتصال 9-10 2
 استخدام العالقات الزمانية والمكانية 11-16 2
 االرقاماستخدام  17-12 2
 التعريف االجرائي 18-19 2
 التحكم في المتغيرات 20-21 2
 تفسير البيانات 22-23 2
 فرض الفروض 24-25 2
 التجريب 26-27 2
 مجموع الفقرات 26

 االختبار:  تصحيح معيارسابعا: 

 حيثالدراسة،  في المستيدفة العمميات عمى االختبار درجات توزيع التصحيح تـ معيار وضع عند
 52 الكمية لبلختبار الدرجة تكوف االختبار، وبذلؾ مفردات مف صحيحة مفردة لكؿ درجتاف حددت

 حساب مف عرضو تـ ما خبلؿ مف ويتضح مفردة. وعشريف ست مف االختبار يتكوف درجة، حيث
واضحة،  والثبات، وتعميماتو الصدؽ مف بدرجة مناسبة يتسـ االختبار وثباتو، أف االختبار صدؽ

 استراتيجية فاعمية وبعديًا، لمعرفة قبمياً  الدراسة عمى عينة لمتطبيؽ صالحاً  يجعمو مناسبة، مما ومفرداتو
 دراسة الحالة في عمميات العمـ لمادة العمـو لمصؼ السادس األساسي.

 :استبانة الذكاء االجتماعي1.6.1

أما عف  تبانة أعدت ليذا الغرض. لقياس الذكاء االجتماعي باس التي استخدمتيا الدارسةداة األتمثمت 
كدراسة )النواصرة،  والدراسات السابقةالتربوي  فقد استعانت الدارسة باألدب تبانةطريقة تصميـ االس

لمتحقؽ  والخميؿجامعة القدس  المتخصصيفعمى عدد مف  انةبوبعد ذلؾ تـ عرض االست . (8003



52 
 

النيائية مف  ابصورتي تالتعديبلت التي أشار إلييا المحكموف، بحيث تكون تـ إجراء ، وقدامف صدقي
 .(3كما في الممحؽ ) ( فقرة33)

 : ستبانةاال صدق

 تدريسيا ئؽراوط لعمـوا مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف مجموعة عمى االستبانة عرضتـ 
 تـ وقد، اتيراوفق االستبانة حوؿ ومبلحظاتيـ، ئيـراآ الستطبلع .(1والواردة اسمائيـ في الممحؽ )

 .(3كما في الممحؽ ) لذلؾ اإلشارة سبقت كما المحكموف عمييا أجمع التي التوصيات عاةرام

 :الفا الستبانة الذكاء االجتماعي خنباكرو معامل  ستبانةالثبات ا 1.6.2.1

واستخراج معامؿ الثبات  االتساؽ بلؿ اجراء اختبارمف خ)الذكاء االجتماعي( تـ التأكد مف ثبات األداة 
%( وىو معامؿ ثبات 014.8)، حيث كاف معامؿ ثبات األداةبأكمميا)كرونباخ الفا( عمى عينة الدراسة 

 مناسب في االبحاث.

 :جتماعيأداة الذكاء اال رصد اإلجابات 1.6.2.2

لنتائج وفقا لقد تـ اعتماد التوزيع التالي لمفقرات في عممية تصحيح فقرات أداة الدراسة واستخراج ا
 .ليكرت الخماسي

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
5 4 3 2 1 
 

 مفتاح التصحيح( 4.3جدول )

 الدرجة الوسط الحسابي
 منخفضة جدا 1.8اقل من 

 منخفضة  1.8-2.59
 متوسطة 2.6-3.39
 مرتفعة 3.4-4.19
 مرتفعة جدا  فما فوق  4.2
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  :الدراسة إجراءات 1.1

 :ة اجراءات عممية عمى النحو اآلتيإلتماـ ىذه الدراسة , قامت الباحثة بعد

 .اختيار وحدتيف مف كتاب العمـو لمصؼ السادس األساسي .1
 إعداد دليؿ معمـ وفؽ استراتيجية دراسة الحالة. .2
صبح بصورتو أوتـ األخذ بمبلحظاتيـ حتى عمى متخصصيف المعمـ عرض دليؿ  .3

 (.7النيائية كما في الممحؽ )
القياـ بالتنسيؽ مع كمية الدراسات العميا بجامعة القدس أبو ديس لتوجيو كتاب تسييؿ  .4

ميمة لمديرية التربية والتعميـ في محافظة راـ اهلل والبيرة لتطبيؽ الدراسة كما في 
 (.6الممحؽ )

, وكذلؾ إلى عينة الدراسة اختيار عينة قصدية ألسباب عدة منيا: سيولة الوصوؿ .5
اإلدارة المدرسة ومساعدتيا, وبسبب أنيا المدرسة التي تحتوي عمى أربع شعب تعاوف 

 .لمصؼ السادس ومعممة واحدة لتدريس العمـو مما سيؿ بعض العوامؿ الدخيمة
 تعييف الشعب التجريبية والضابطة في المدرستيف بطريقة عشوائية. .6
, خارج عينة الدراسة استطبلعية مف ى عينةختبار عمميات العمـ واالستبانة عمتطبيؽ ا .7

 بيدؼ التحقؽ مف ثبات الفقرات ووضوحيا وتدويف استفسارات الطمبة.
 .تقسيـ الطمبة في مجموعتيف تجريبية وضابطة .8
الستبانة الذكاء االجتماعي لدى الطمبة في المجموعة الضابطة التطبيؽ القبمي  .9

 .والمجموعة التجريبية

 .دى طمبة المجموعة التجريبية والضابطةالقبمي لبلختبار عمميات العمـ ل التطبيؽ.10

 10/12- 1/11مف عاـ  ة الحالة في الفصؿ الدراسي األوؿتطبيؽ استراتيجية دراس.11
( حصة 30(. عمى المجموعة التجريبية لمدة خمس أسابيع بما يعادؿ )2015/2016)

 .اإلعتياديةصفية بينما تـ تدريس الشعبة الضابطة بالطريقة

بعدي لعمميات العمـ وتوزيع استبانة الذكاء االجتماعي بعد االنتياء  تـ تطبيؽ اختبار.12
 .مف التدريس لممجموعتيف الضابطة والتجريبية

تمت معالجة النتائج احصائيًا , وتحميميا باستخداـ الرـز اإلحصائية لمعمـو .13
 .ومناقشة تفسير النتائج وتقديـ التوصيات SPSSاالجتماعية 
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 متغيرات الدراسة  1.1

 اشتممت الدراسة الحالية عمى نوعيف مف المتغيرات 

 المتغيرات المستقمة : 

 .دراسة الحالة( واستراتيجية ،اإلعتياديةطريقة التدريس: )

 الجنس ولو مستوياف )ذكر، انثى(.

 :المتغيرات التابعة

 الذكاء االجتماعي  

 تنمية عمميات العمـ

 :اإلحصائية المعالجات  1.3

 باستخداـ "SPSS"ةجتماعياال لمعمـو اإلحصائية الرـز برنامج باستخداـ البيانات معالجة تمت
الحسابية و وذلؾ مف خبلؿ القياـ بإيجاد المتوسطات  سةراالد أسئمة عف اإلجابة بيدؼ، الحاسوب

معادلة تخداـ )واس ،كما تـ حساب معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا(،والنسب المئوية ،االنحرافات المعيارية
( لحساب التفاعؿ بيف ANCOVA) (،واستخداـ تحميؿ التغاير المصاحب21 -ريتشاردسوف ركود

 .متغيري الجنس وطريقة التدريس
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  :الفصل الرابع

 :نتائج الدراسة

________________________________________________ 

 المقدمة 1.1

 استراتيجية أثر استقصاء إلييا الدراسة والتي ىدفت إلىتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصمت 
مادة  طمبة الصؼ السادس األساسي فيتنمية عمميات العمـ والذكاء االجتماعي لدى  الحالة فيدراسة 
، وكذلؾ معرفة ما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ جنس الطمبة والمجموعة، وبعد تطبيؽ  العمـو

بياناتيا، استخدمت الباحثة االختبارات االحصائية مف اجؿ اجراء التحميؿ إجراءات الدراسة وجمع 
  .الوصفي واالستداللي المطموب. وفيما يمي عرض لمنتائج بالتسمسؿ حسب أسئمة الدراسة

 : األول بالسؤال المتعمقة النتائج 1.1

دراسة الحالة في تنمية عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ  استراتيجيةما أثر استخداـ : ىو األوؿ السؤاؿ
السادس األساسي في مادة العموـ؟ وىؿ يختمؼ ىذا االثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ 

 بينيما؟
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 وقد تـ تحويؿ السؤاؿ األوؿ إلى الفرضية التالية: 
يف متوسطات عمميات العمـ بα ≤ 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 تعزى إلى طريقة التدريس، والجنس، والتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.
واالنحرافات  ،حساب المتوسطات الحسابية فحص الفرضيات الصفرية السؤاؿ تـ الئلجابة عف ىذ

 سبلدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ وذلؾ ح عمميات العمـالمعيارية لمتوسطات 
 المعيارية. واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات1.4ويبيف الجدوؿ ) طريقة التدريس، والجنس،

طريقة  لتبعًا متوسطات عمميات العمم ل لمعياريةا واالنحرافات( المتوسطات الحسابية 4.1جدول )
 التدريس والجنس.

اإلحصاءات  الجنس
 الوصفية

 البعدينتائج االختبار  نتائج االختبار القبمي

 المجموع الضابطة التجريبية المجموع الضابطة التجريبية

 33 34 43 33 34 43 العدد ذكور

المتوسط 
 الحسابي

12.83 12.97 12.90 12.86 12.22 12.76 

االنحراف 
 المعياري

4.51 4.32 4.42 4.41 5.23 4.58 

 04 40 40 04 40 40 العدد إناث

المتوسط 
 الحسابي

13.07 

 

13.50 

 

12.89 18.90 

 

13.0 

 

13.44 

 

االنحراف 
 المعياري

3.78 

 

3.90 

 

4.39 

 

2.67 

 

3.77 

 

4.18 

 

 753  04 33 753  04 33 العدد المجموع

المتوسط 
 الحسابي

12.95 13.23 12.89 15.88 12.61 13.10 

االنحراف 
 المعياري

4.15 4.11 4.40 3.54 4.50 4.38 
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عمميات العمـ  ىناؾ فروقًا ظاىرية في المتوسطات الحسابية لمتوسطات( أف .11يبلحظ مف الجدوؿ )
 ( أف المتوسطات الحسابية.11. كما أظيرت النتائج مف خبلؿ الجدوؿ )والجنس حسب طريقة التدريس
مف المتوسطات الحسابية لعبلمات اإلناث، حيث كانت  أقؿلعبلمات الذكور  في االختبار البعدي

 ىذه ولمعرفة ما إذا كانت (.8131.( ومتوسطات عبلمات الذكور )314.متوسطات عبلمات اإلناث )
 ≥α) الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند مستوى

  يوضح ذلؾ. (118والجدوؿ) (ANCOVA)المصاحب  تـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير( 0.05
 

عمميات العمم لدى طمبة الصف السادس في تنمية  ANCOVA  غايرتحميل الت نتائج( 3.4)جدول 
 والجنس والتفاعل بينيمـا التدريسستراتيجية ال تبعاً األساسي في مادة العموم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 المحسوبة
 **0.000 3071.88 58628.98 1 58628.98 االختبار القبمي
 **0.000 14.72 281.00 1 281.00 طريقة التدريس

 **0.003 9.17 175.11 1 175.11 الجنس
 **0.012 6.34 121.16 1 121.16 طريقة التدريس* الجنس

   19.08 310 5916.55 الخطأ 
    314 65332 المجموع الكمي

 (α≤ 0.05)ية عند مستوى الداللة اإلحصائية ** دالة إحصائ

المحسوبة لمفروؽ بيف  مستوى الداللةتبيف أف  ANCOVA التبايف المغاير  اختبار تحميؿباالستناد إلى 
( عند 112.متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي حسب طريقة التدريس ىي )

أي أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في   (α≤ 0.05)أصغر مف وىي  (0100مستوى الداللة)
يقة التدريس متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ تعزى لطر 

حسب  بعدي( يبيف المتوسطات الحسابية المعدلة لبلختبار ال113ولمعرفة مصدر الفروؽ فاف الجدوؿ )
  متغير الجنس وطريقة التدريس.
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البعدي لعمميات العمم حسب لالختبار  والخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة( 3.4الجدول )
 االستراتيجيةمتغير 

 الخطأ المعياري الحسابية المعدلةالمتوسطات  
 0.35 14.42 تجريبية
 0.35 12.93 ضابطة

( أف المتوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة التجريبية اعمى منو في المجموعة 4.3يبلحظ مف الجدوؿ )
 الضابطة ولذلؾ تكوف الفروؽ جوىرية ولصالح المجموعة التجريبية عمى الضابطة.

 
 

 النتائج المتعمق بالجنس 

( واف مستوى .41( أيضًا أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتغير الجنس ىي )118يبلحظ مف الجدوؿ )
ذو أي أنو توجد فرؽ α ≤ 0.05) )( وىذه القيمة ٌاؿ أقؿ مف مستوى الداللة 0.003الداللة يساوي )

تعزى العموـ مادة داللة احصائية في متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في 
 .إلى الجنس

 
 متغير الجنس تبعاً البعدي لالختبار  والخطأ المعياري ( المتوسطات الحسابية المعدلة3.4الجدول )

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة الجنس
 0.35 12.73 ذكر
 0.35 14.62 انثى

الذكور وبذلؾ تكوف  عمى منو عندأ لئلناث( أف المتوسط الحسابي المعدؿ 4.4يبلحظ مف الجدوؿ )
 الفروؽ جوىرية ولصالح اإلناث عمى الذكور.

 
 النتائج  المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس 

(ومستوى الداللة 6.3( فإف قيمة )ؼ( لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس ىي )4.2بالعودة لمجدوؿ )
، أي أنو يوجد أثر لمتفاعؿ بيف الجنس α ≤ 0.05) ) (،وىي قيمة أقؿ مف مستوى الداللة 0.012)
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وطريقة التدريس مما يدؿ عمى انو يوجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى إلى التفاعؿ بيف طريقة 
 .التدريس والجنس

 
ي متغير  تفاعل تبعاً  البعدي لالختبار  والخطأ المعياري ( المتوسطات الحسابية المعدلة3.5الجدول )

 * المجموعة الجنس
المتوسطات الحسابية  المجموعة الجنس

 المعدلة
 الخطأ المعياري

 0.51 12.85 تجريبية ذكر
 0.49 12.60 ضابطة

 0.49 15.99 تجريبية انثى
 0.49 13.25 ضابطة

والمجموعة  لئلناثأف المجموعة التجريبية  ( أف المتوسط الحسابي المعدؿ4.5يبلحظ مف الجدوؿ )
 اعمى منيا عند الذكور وبذلؾ تكوف الفروؽ لصالح التجريبية اناث. لئلناثالضابطة 

 .وأخيرًا نستنتج رفض الفرضية الصفرية فيما يتعمؽ بطريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما

 : الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج 1.1

دراسة الحالة في تنمية الذكاء االجتماعي لدى طمبة الصؼ  استراتيجيةما أثر استخداـ السؤاؿ الثاني: 
السادس األساسي في مادة العموـ؟ وىؿ يختمؼ ىذا االثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ 

 بينيما؟

 وقد تـ تحويؿ السؤاؿ الثاني إلى الفرضية التالية: 
بيف متوسطات الذكاء  α ≤ 0.05) ) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 االجتماعي تعزى إلى طريقة التدريس، والجنس، والتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.
والختبار ىذه الفرضية تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتوسطات الحسابية في 

( 4.6ائج كما في الجدوؿ )استبانة الذكاء االجتماعي حسب متغيري المجموعة والجنس وكانت النت
 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات التي تبيف
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طريقة  بحس الذكاء االجتماعيالمعيارية ومتوسطات  واالنحرافات( المتوسطات الحسابية 4.6جدوؿ )

 التدريس والجنس

اإلحصاءات  الجنس
 الوصفية

 االجتماعي البعدينتائج الذكاء  نتائج الذكاء االجتماعي القبمي
 المجموع الضابطة التجريبية المجموع الضابطة التجريبية

 77 40 37 77 04 73 العدد ذكور

المتوسط 
 الحسابي

3.82 4 3.91 3.82 3.93 3.88 

االنحراف 
 المعياري

0.56 0.40 0.48 0.54 0.36 0.45 

 80 40 40 80 40 40 العدد إناث

المتوسط 
 الحسابي

3.39 2.86 3.13 2.72 2.76 2.74 

االنحراف 
 المعياري

0.27 0.23 0.25 0.18 0.25 0.22 

 157 80 77 157 80 77 العدد المجموع

المتوسط 
 3.31 3.35 3.27 3.52 3.43 3.61 الحسابي
االنحراف 
 0.33 0.31 0.36 0.37 0.32 0.42 المعياري

 
درجات طمبة  ( أف ىناؾ فروقًا ظاىرية في المتوسطات الحسابية لمتوسطات111) يبلحظ مف الجدوؿ

الذكاء االجتماعي دراسة الحالة ومتوسطات  استراتيجيةالمجموعة التجريبية الذيف درسوا باستخداـ 
( أف المتوسطات الحسابية 111. كما أظيرت النتائج مف خبلؿ الجدوؿ )الجنسمتغير حسب 

اإلناث، حيث كانت متوسطات عبلمات  ستجاباتمف المتوسطات الحسابية ال أقؿالذكور  الستجابات
الفروؽ الظاىرية في  ىذه ولمعرفة ما إذا كانت (.3.88( ومتوسطات عبلمات الذكور )2.74اإلناث )

تـ استخداـ ( α≤ 0.05) المتوسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند مستوى
 يوضح ذلؾ.( 112) (ANCOVA)المصاحب  التغايراختبار تحميؿ 



61 
 

 

تبعًا  المغايرمتوسطات الحسابية لتحميل التبـاين لم ANCOVA المغاير تحميل التباين ( 3.3)جدول 
 لمتغيري الطريقة والجنس والتفاعل بينيمـا

المتغيرات  مصدر التباين
 التابعة

درجات 
 الحرية

مربعات 
 المتوسطات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 المحسوبة
 **0.00 22054.69 3649.35 1.00 3649.35 الذكاء االجتماعي
 0.25 1.30 0.22 1.00 0.22 طريقة التدريس

 **0.00 429.84 72.78 1.00 72.78 الجنس
 **0.00 17.58 2.91 1.00 2.91 طريقة التدريس* الجنس

     0.17 310.00 51.30 الخطأ 
       314.00 3764.39 المجموع الكمي

 α ≤ 0.05) ) ** دالة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 ( عند وىي أكبر مف0180ؼ المحسوبة ) أف قيمة ( 0100مستوى داللة ) (112يظير مف الجدوؿ )
فروؽ ذات داللة إحصائية الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود  نقبؿ، لذا فإننا 0100مستوى الداللة 

  .(، والتجريبية)الضػابطةبيف المجموعتيف  درجة الذكاء االجتماعي في الداللة عند مستوى
 

 النتائج المتعلقة بالجنس

أقؿ مف مستوى الداللة  ( وهي0....أن مستوى الداللة المحسوبة )   (112) يتبيه مه الجدول
احصائية في د فروؽ ذات داللة و وجوعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية  α ≤ 0.05) )االحصائية

 .متوسطات الذكاء االجتماعي لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ تعزى إلى الجنس
 ( يبيف المتوسطات الحسابية المعدلة لمذكاء االجتماعي حسب متغير الجنس.113والجدوؿ )

 

 المغايرمتوسطات الحسابية لتحميل التبـاين لم ANCOVA المغاير تحميل التباين ( 3.0)جدول رقم 
 تبعًا لمتغيري الطريقة والجنس والتفاعل بينيمـا

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة الجنس
 0.03 3.89 ذكر
 0.03 2.93 انثى
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( أف المتوسط الحسابي المعدؿ لمذكور اعمى منو عند االناث وبذلؾ تكوف 4.8يبلحظ مف الجدوؿ )
 اإلناث. الفروؽ جوىرية ولصالح الذكور عمى

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين الجنس والمجموعة

ومستوى  (17.58( فإف قيمة )ؼ( لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس ىي )4.7بالعودة لمجدوؿ )
بيف ، أي أنو يوجد أثر لمتفاعؿ α ≤ 0.05) ) (،وىي قيمة أقؿ مف مستوى الداللة 0.00الداللة )

الجنس وطريقة التدريس مما يدؿ عمى انو يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في الذكاء االجتماعي 
 .( يبيف المتوسطات الحسابية المعدلة114والجدوؿ )  .تعزى إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس

*  الجنسي متغير  تفاعلوالخطأ المعياري تبعًا ل( المتوسطات الحسابية المعدلة 3.4الجدول )
 المجموعة

المتوسطات الحسابية  المجموعة الجنس
 المعدلة

 الخطأ المعياري

 0.05 3.82 تجريبية ذكر
 0.05 3.05 ضابطة

 0.05 3.96 تجريبية انثى
 0.05 2.81 ضابطة

والمجموعة  لئلناثأف المجموعة التجريبية  ( أف المتوسط الحسابي المعدؿ9.4يبلحظ مف الجدوؿ )
الضابطة لمذكور اعمى منيا التجريبية عند الذكور والضابطة عند اإلناث.

 :ممخص نتائج الدراسة 1.1
في متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  

جود فروؽ ذات داللة و  كما تبيف ،ح المجموعة التجريبيةولصال،مادة العمـو تعزى لطريقة التدريس
 لمتغير في متوسطات عمميات العمـ  لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في العموـ تعزى إحصائية 
في متوسطات عمميات  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وأظيرت ولصالح اإلناث عمى الذكور الجنس

وف تك تعزى لمتغيري الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما العمـ لدى طمبة الصؼ السادس في مادة العمـو 
في متوسطات الذكاء جد فروؽ ذات داللة إحصائية تو ال ، كما ظير انو الفروؽ لصالح التجريبية اناث

وجود فروؽ ،مادة العموـ تعزى لطريقة التدريساالجتماعي لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في 
كاء االجتماعي لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في العمـو في متوسطات الذذات داللة إحصائية 

في متوسطات  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، و االناثعمى  الذكور ولصالح الجنس لمتغير تعزى 
  .الطريقة والجنس لمتفاعؿ بيفتعزى  الذكاء االجتماعي لدى طمبة الصؼ السادس في مادة العمـو 



63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الخامس
 :والتوصياتنتائج الدراسة مناقشة  

_________________________________________________ 



 المقدمة 1.1
أثر استخداـ استراتيجية دراسة الحالة معرفة والتي ىدفت إلى ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة تناوؿ 

وكذلؾ .العموـفي تنمية عمميات العمـ والذكاء االجتماعي لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في 
 الخروج بعدد مف التوصيات.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول  1.1

دراسة الحالة في تنمية عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ  استراتيجيةما أثر استخداـ السؤاؿ األوؿ : 
السادس األساسي في العموـ؟ وىؿ يختمؼ ىذا االثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ 

 ينيما؟ب

)ؼ( المحسوبة لمفروؽ بيف متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ  أف قيمة أظيرت النتائج
 ≥α)أصغر مف وىي  (0100مستوى الداللة) و (112.السادس األساسي حسب طريقة التدريس ىي )

أي أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ   (0.05
تعزى لطريقة التدريس لصالح طريقة التدريس التجريبية مقابؿ طريقة  السادس األساسي في مادة العموـ
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 في متوسطات عمميات العمـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية . كما أظيرت النتائج اإلعتياديةالتدريس 
 ولصالح اإلناث عمى الذكور. الجنس لمتغير لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في العموـ تعزى 

في متوسطات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ السادس في  وجود فروؽ ذات داللة إحصائيةكما تبيف 
 ناث.تكوف الفروؽ لصالح التجريبية ا تعزى لمتغيري الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما مادة العمـو 

 وقد تعود ىذه النتائج إلى :

 تؤدي والتي، الطمبة لدى عمميات العمـ ميارات تنمية في المستخدمة دراسة الحالة استراتيجية طبيعة -.
 . مياراتيا في والتحكـ، التفكير عممية تنظيـإلى 

، طريقة مف أكثر مزايا بيف الجمع خبلؿ مف مادة العمـو محتوى تدريس في االنتقائية عمى االعتماد -8
 تحقيؽ األىداؼ في يسيـ وبما، الدرس فعاليات مع يتناسب بما المستخدمة الطرائؽ بيف والتنويع

 في مساعدة أسيـ المستخدمة القصص ضمف التوضيحية األشكاؿ استراتيجية فاستخداـ ؛ المنشودة

 قابمةمحسوسة  رسوماتإلى  مجردة معطيات مف الموضوع وتحويؿ العميؽ التفكير عمى الطمبة

التساؤؿ في نياية كؿ قصة  استخداـ أف كما، بسرعة اإلجابةإلى  التوصؿ مف يمكنيـ مما لمتفسير
  .وتطويرىا العمـ عمميات توضيح في الطمبة تساعد أنيا كما ومعرفياً  انفعالياً  بناءً  تخمؽ

 (2013، داووددراسة )أبو و  (2014، دراسة )صالحوىذه النتائج تدعميا العديد مف الدراسات مثؿ 
 دراسة باناساف وو  (2006ودراسة )اليباىبة،  (2012، دراسة )الحراحشةو  (2012، دراسة )البموشيو 

 . (Mcnaught,2005)ودراسة ماكنوث ( Panasan & Nuangchalerm, 2010نوانجشاليـر ) 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  1.1 

الصؼ دراسة الحالة في تنمية الذكاء االجتماعي لدى طمبة  استراتيجيةالسؤاؿ الثاني: ما أثر استخداـ 
؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ مادة العموـ السادس األساسي في 

  بينيما؟
داء الطمبة في استبانة الذكاء االجتماعي لدى أمتوسطات )ؼ( المحسوبة لمفروؽ بيف  أف قيمةتبيف 

 حسب طريقة التدريس ىي طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ 
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الفرضية  نقبؿ، لذا فإننا 0100مستوى الداللة  مف صغر( وىي أ0100داللة )المستوى  و( 0180)
االجتماعي لدى طمبة  في متوسطات الذكاءداللة إحصائية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات 

 الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ تعزى لطريقة التدريس.
في متوسطات الذكاء االجتماعي لدى طمبة د فروؽ ذات داللة إحصائية جو يأنو  أظيرت النتائج كما

 .االناثعمى  الذكور ولصالح الجنس لمتغير الصؼ السادس األساسي في العموـ تعزى 

في متوسطات الذكاء االجتماعي لدى طمبة الصؼ السادس في  فروؽ ذات داللة إحصائية أيضاً  وجود
  .الطريقة والجنس لمتفاعؿ بيفتعزى  مادة العمـو 

 لعؿ ذلؾ يرجع إلى األسباب التالية: 

التي يتعمميا  لتصرؼ في المواقؼ االجتماعية يساعد الطمبة عمى ا استراتيجية دراسة الحالة -.
خريف والقدرة عمى التحدث بحرية مع آلالطمبة في القصص وباألخص حسف التصرؼ مع ا

 االخريف. 

خريف آلالطمبة عمى استخداـ طرؽ الحديث المناسبة مع الطمبة ا االستراتيجيةساعدت  -8
وباألخص الحوار الموجود في القصص يساعد عمى تطوير سموكيات الطمبة وكذلؾ التنبؤ 

 ببعض التصرفات االيجابية التي قد يقوـ بيا الطمبة أثناء طرح القصص عمى الطمبة. 

عمى حالتيـ  يدؿ ذلؾ االستراتيجيةتمكف الطمبة مع التواصؿ مع بعضيـ البعض أثناء تطبيؽ  -3
 ة والمفعمة بالحيوية. المزاجية المرتفع

بسبب المواضيع التي يتحدثوف  ر تواصبل مع بعضيف البعض عف اإلناث أكث كما أف الذكور -1
عبلقات  فاعؿ معيـ وبالتالي يكونوفمف القدرة عمى التواصؿ مع االخريف والت بيا والتي زادت

 ناجحة. 

هودا)  يبتيد ، دراسةMeijs, et al ,2008) وآخرون ) ميجسوهذا يتفق مع دراسة  

(Deepti Hooda, 2009 ،(.2013( ودراسة )الرفاعي، 2013، دراسة )العجوري 
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 : النتائج عمى عام تعقيب 1.1

 : يمي ما يتضح السابقة النتائج جميع خبلؿ مف

 في التجريبية المجموعة طمبة لدرجات الحسابي المتوسط في ممحوظاً  ارتفاعاً  النتائج أظيرت. .
 التجريبية لممجموعة والبعدي القبمي التطبيقيف بيف فروؽ وجود وكذلؾ، لبلختبار البعدي التطبيؽ
سادس في مادة العمـو ال الصؼ طمبة لدى العمـعمميات  نمو عمى واضح مؤشر وىذا، البعدي لصالح
 . لعممياتا ىذه تنمية في ساىـ قددراسة الحالة  استراتيجية أف عمى يدؿ مما

 يتوصموف ما ويطبقوف بأنفسيـ يكتشفوف الطمبة يجعؿ "دراسة الحالة" ةلبلستراتيجي وفقاً  التدريس إف. 8
 . سميـ عممي بشكؿ المعرفة اكتشاؼ عمى يساعد مما، جديدة مواقؼ في عممية عمميات مف إليو

 أنيـ شعروا عمميات عمـ مف إلييـ قدـ ما عمى الطمبة إقباؿإلى  يشير البعدي األداء مستوى ارتفاع. 3
العمميات  تنمية فييا حدث التي الزمنية الفترة أف ذلؾ عمى والدليؿ، معيا وتفاعموا، إلييا حاجة في

 استخداـ بمداومة بالتوصية يحتاج الذي األمر، نسبياً  قصيرة زمنية فترة ىي الطمبة لدى المستيدفة
 . عمميات العمـ مف التمكف درجةإلى  الطمبة يصؿ حتى ؛دراسة الحالة  استراتيجية

 : سةراالد توصيات 1.1

 : يمي بما توصي أف لمباحثة يمكف نتائج مف الدارسة إليو توصمت ما ضوء في

االستراتيجيات التي تستخدـ بشكؿ دائـ في المدارس  كأحددراسة الحالة  استراتيجيةباالىتماـ  -.
 . الحكومية لمادة العموـ وىذا االىتماـ يجب أف يوزع عمى المشرفيف التربوييف والمعمميف

مف قبؿ مدرسي العموـ في مختمؼ المراحؿ  يادراسة الحالة باستخدام استراتيجيةتوظيؼ  -8
 . الدراسية وعمى باقي الوحدات الدراسية

ومتابعة تنفيذىـ دراسة الحالة  استراتيجية معمميف والمعممات عمى كيفية تطبيؽضرورة تدريب ال -3
 . مدراء المدارس ليا مف

المواصفات الذي يعده المعمـ لبلمتحانات حتى تكوف جزء ال ادراج عمميات العمـ في جدوؿ  -1
 . يتجزأ مف عممية تقويـ الطمبة وليس فقط التدريس
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دراسة الحالية  استراتيجيةوباألخص لتدريس ضرورة تدريب طمبة التربية عمى استراتيجيات ا -0
 الحديثة وباقي االستراتيجيات االستراتيجيةوذلؾ مف خبلؿ تطوير مساقات تتعمؽ بيذه 

 عمميةيا في استخدام كيفية ومعرفة، دراسة الحالة ةلبلستراتيجي الطمبة بممارسة االىتماـو 
 . اليومية حياتيـ في أكثر بصورة االستراتيجية ىذه استخداـ يمكنيـ حتى، التعمـ

، الخدمة أثناءأو  الخدمة قبؿ سواء دراسة الحالة استراتيجية استخداـ عمى عموـال معممي تدريب -1
  العموـ تدريس في استخداميا مف يتمكنوا حتى

 : سةراالد توصيات 1.6

 : التالية ساتراوالد البحوث ءراإج الباحثة تقترح، وتوصياتيا، سةراالد نتائج ضوء في

 التعميمية حؿراالم في الطمبة لدى عمميات العمـ تنمية في، تدريسية تيجياتراواست، مجرابأثر  سةراد. .
 . المختمفة

 عمى مختمفة تعميمية حؿرام فيعموـ ال تدريس فيدراسة الحالة  استراتيجية استخداـ فعالية سةراد. 8
 . سيراالد كالتحصيؿ التابعة تراالمتغي بعض

 . دراسة الحالة استراتيجية ضوء في فمسطيف في يةساساأل لممرحمة عموـال منياج تطوير. 3
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 -:المراجع 

 

( عمميات العمـ وميارات التفكير المستنبطة مف القرآف الكريـ 2011. )جحجوح، يحي محمدأبو 
، )سمسمة الدراسات اإلنسانية( المجمد التاسع عشر مجمة الجامعة اإلنسانيةوبتطبيقاتو في تدريس العمـو

 العدد األوؿ.كمية التربية،جامعة األقصى،فمسطيف.

ر عمميات العمـ في كتب العموـ لمرحمة التعميـ األساسي (. مدى تواف2008أبو جحجوح، يحي محمد.)
(. كمية التربية، 5(، العدد)22، المجمد)مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(بفمسطيف، 

 جامعة األقصى، فمسطيف. 

في تنمية بعض  E's 5أثر توظيف استراتيجية دورة التعميم (. 2013.)أبو داود، محمد صادؽ العبد
، والتفكير اإلبداعي في العموم لدى طالب الصف الخامس األساسي بمحافظات غزة عمميات العمم

رسالة ماجستير غير منشورة. المناىج وطرؽ التدريس. جامعة األزىر )غزة(. كمية التربية. فمسطيف. 
 غزة. 

في " فاعمية استخدام استراتيجية "فكر اكتب زاوج شارك(. 2012أبو رجب، نضاؿ احمد حسيف.)
، رسالة ماجستير غير منشورة، العموم عمى تحصيل الطمبة واندماجيم في الميام التعمميةتدريس 

 جامعة بيرزيت، فمسطيف. 

(، الكويت: مكتبة الفبلح 7، )طمناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا(. 2003ابو زينة، فريد كامؿ.)
 لمنشر والتوزيع

والذكاء الوجداني وعالقتيما بالشعور بالسعادة الذكاء االجتماعي (. 2013أبو عمشة، ابراىيـ باسؿ.)
 غزة.  –، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر لدى طمبة الجامعة في محافظة غزة

فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد الـتعمم فـي تـدريس مـادة (.  2001الباز، خالد صبلح.)
تجـاه نحـو المـادة لـدى طـالب الـصف األول الثـــانوي الكيميـاء عمـى التحـصيل والتفكيـر المركـب واال 

، التربيػػة العممية لممواطنة، جامعة ورقــة مقدمــة إلى المــؤتمر العممــي الخــامس، العـــام بـــالبحرين
 عيف شمس، القاىرة.

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
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(.. مدى توافر القيـ في عينة مف قصص األطفاؿ في سورية، رسالة 2010بركات، فاتف سميـ.)
 . 2010 –العدد الثالث  - 26المجمد  – مجمة جامعة دمشقماجستير منشورة، 

قياس فاعمية استراتيجية السرد القصصي في تحسين ميارات (. 2014بشر، فاطمة وراد كامؿ.)
عية، ومفيوم الذات لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم، رسالة دكتوراه غير القراءة، والميارات االجتما
 ، األردف. منشورة، الجامعة األردنية

التعمـ في تدريس العمـو  إلبعادستخداـ نموذج مارزانو ا. فاعمية ( 8003 )البعمي، ابراىيـ عبد العزيز. 
، العممية مجمة التربيةعدادي. الا في التحصيؿ وتنمية بعض عمميات العمـ لدى تبلميذ الصؼ الثاني

1( 1 ،)41 – 10 . 

الدوري في تنمية بعض  االستقصاءفعالية استخدام نموذج (. 80.8البعمي، إبراىيـ عبدالعزيز.)
بالمممكة  االبتدائيالصف الخامس  تالميذعمميات العمم والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى 

العربية  اإلماراتالتربوية / جامعة  لؤلبحاثرسالة ماجستير منشورة، المجمة الدولية العربية السعودية، 
 ـ.  8.08، .3المتحدة العدد 

فاعمية برنامج لمتعمم القائم عمى المشكالت في تدريس (. 80.8.)البموشي، محمد بف عمي بف محمد
لعموم لدى طالب الصف العاشر األساسي العموم لتنمية ميارات التفكير وعمميات العمم واالتجاه نحو ا

. جامعة القاىرة. معيد بسمطنة عمان ، رسالة دكتوراه غير منشورة. مناىج وطرؽ تدريس العمـو
الدراسات والبحوث التربوية. مصر. القاىرة.

, دار الفكر العربي, الذكاءات المتعددة والفيم تنمية وتعميق(. 8003)د.جابر, جابر عبد الحمي
 . .طالقاىرة, 

المماثمة في تدريس العموـ في اكتساب  استراتيجية(. أثر 80.8.)ة، كوثر عبود موسىالحراحش
المفاىيـ العممية ومستوى أداء عمميات العمـ األساسية: دراسة شبو تجريبية عمى تبلميذ الصؼ الخامس 

، 8، ع. 83: مج. مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسيةاألساسي في األردف، بحث منشور، 
 ..10-..1،  ص. 80.8

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%B4%D8%A9%D8%8C%20%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=54018
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=54018
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معايير جودة الكتاب المدرسي ومواصفاتو لتالميذ المرحمة األساسية الدنيا، (. 8002حمس، داوود.)
أكتوبر  .3-30في الفترة كمية التربية  –الجامعة اإلسبلمية  – بحث مقدم لمؤتمر جودة التعميم العام

8002.  

متوفر عمى الموقع االلكتروني ، دراسة الحالة في المجال التربوي (.8004)حمداوي، جميؿ.
http://www. profvb. com/vb/t2675. Html 

 الجامعي، العيف، اإلمارات الكتاب دار، 3ط. ، واستراتيجياتو التدريس طرائق (.8003.)الحيمة، محمد
 . المتحدة العربية

 طمبة لدى الخارجي-الضبط الداخمي بموقع وعالقتو االجتماعي الذكاء (.8004الخالدي، إخبلص.)
 .بغداد، بغداد، العراؽ غير منشورة، جامعة ماجستير رسالة. بغداد جامعة

المجمة (. الذكاء االجتماعي لدى اطفاؿ رياض األطفاؿ، بحث منشور، 80.0الخفاؼ، ايماف.)
 .14-30، 80.0، المجمد الرابع، العدد السابع، تموز، المتخصصةالتربوية الدولية 

 , القاىرة: عالـ الكتب. قصص االطفال وفن روايتيا(. 8001خمؼ, أمؿ.)

(. درجة امتبلؾ طمبة كميتي العموـ التربوية والعموـ في جامعة آؿ البيت 80.3الخوالدة، تيسير محمد.)
 متغيرات، بحث منشور، ألبعاد الذكاء االجتماعي وعبلقتيا ببعض ال

 .33-03، ص. 80.3، .، ع. ..: مج. الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس اتحادمجمة 

أثر استخدام الخرائط المفاىيمية في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة (.  .800الدردور، عامر.) 
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، إربد. لصف السادس األساسيا

اتساق الذات وعالقتو بالذكاء االجتماعي لدى طمبة جامعة (. 80.3.)الرفاعي، ىبة صبري ذنوف
، رسالة ماجستير. عمـ النفس التربوي. جامعة الموصؿ. كمية التربية. العراؽ. الموصؿ. الموصل

 .علمنشر والتوزي ،عمػػاف: دار الشروؽ.، طلعمومأساليب تدريس ا(.  441.ش محمود. )زيتوف، عاي

 . عماف: دار الشروؽ. أساليب تدريس العموم(.  441..)زيتوف، عايش

 ، عالـ الكتب: القاىرة، مصر. تدريس العموم لمفيم رؤية بنائية(. 8008زيتوف، كماؿ.)

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=68138
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=68138
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=68138
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%8C%20%D9%87%D8%A8%D8%A9%20%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20%D8%B0%D9%86%D9%88%D9%86&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%8C%20%D9%87%D8%A8%D8%A9%20%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20%D8%B0%D9%86%D9%88%D9%86&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
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ت مقترحة لتدريس الكفايات البلزمة لمعمـ العموـ في ضوء متطمبا(. 442.، السيد محمد.)ئحالسا 
  .15-33،. 8(... )الجمعية المصرية لمتربية العمميةالعموـ بمراحؿ التعميـ العاـ، 

 النشط التعمم (.8001د.عقؿ فواز، اشتية جميؿ، زامؿ مجدي، أبو عرقوب ىدى.) سعادة، جودت،

 .األردف والتوزيع، عماف لمنشر الشروؽ دار ،.ط. ،والتطبيق النظرية بين

وتطوير التربية التكنولوجية في  إلدخال اإلرشاديالدليل (. 8008)سميماف والجماؿ، بدوي .سميماف، 
 ، مكتب اليونسكو، بيروت.التعميم العام

(. فاعمية تدريس العموـ بأسموب القصة عمى التحصيؿ 80.1السويممييف، منذر وأبو الشيخ، عطية.)
ساسي في العموـ واتجاىاتيـ نحوىا، رسالة العممي والتفكير اإلبداعي لدى طبلب الصؼ الخامس األ

 .80.1العدد الثالث، الجزء الثاني، يوليو مجمة العموم التربوية،ماجستير منشورة، 

 coupled (. فاعمية استخداـ دورة التقصي المزدوجة لدنكس80.1.)صالح، مدحت محمد حسف

inquiry cycle   في تنمية عمميات العمـ والتحصيؿ الدراسي في مادة العموـ لدى طبلب الصؼ
، ديسمبر .، ج. 3..، ع. 84مج.  المجمة التربوية:المتوسط بالمممكة العربية السعود،  ثالثال

  .301-802، ص. 80.1

 .http://www ، اإلنترنت مف الموقعكل شيء حول القصة العربية(. 8004الصوفي، يحيى.)

syrianstory. com/comment24. htm 

 محافظة في االجتماعية الدراسات معممي لدى االجتماعي الذكاء (. مستوى80.1طبلفحة، حامد.)

، .1، المجّمد مجمة دراسات، العموم التربويةالصفي، بحث منشور،  التفاعؿ بأنماط الزرقاء، وعبلقتو
 . 210-211، 80.1، 8العدد 

، ت لجميع االطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة التفكيرتعميم الرياضيا(. 8001عبيد, وليـ.)
 عماف: دار المسيرة. 

الذكاء االجتماعي وعالقتو بجودة الحياة لدى المعممين (. 80.3.)العجوري، أحمد حسيف ابراىيـ
، رسالة ماجستير غير منشورة. عمـ النفس. جامعة األزىر.)غزة(. كمية والمعممات بمحافظة شمال غزة

 . بية. فمسطيف. غزةالتر 

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=103691
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=103691
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
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، عماف: دار الفكر لمطباعة عمم النفس التربوي) نظرة معاصرة ((. 444.عدس، عبد الرحمف.)
 والنشر

(.  ، فمسطيف.التدريس طرائق دليل(. 80.0عطوة، زاىر، عبوشي فيمي، قباجة زياد، أبو جزر حاـز

 ، القاىرة: عالـ الكتب. القصة وأثرىا في تربية الطفل(. 8001عمي، سعيد عبد المعز.)

 .. دار الفكر العربي. القاىرة، مصر.ط التربية العممية وتدريس العموم. (.8008عمي، محمد.)

أثر استخدام السرد القصصي لتنمية بعض ميارات االستماع في القراءة (. 80.8عماد الديف، أحمد.)
غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية  ، رسالة ماجستيرلدى طمبة الصف الرابع األساس واتجاىاتيم نحوىا

  .غزة

 ،1 ، طواالبداع الذكاء بين العقمية القدرات .( 2010 ) محمد. شعيرة، خالد و أبو أحمد ثائر غباري،
  والتوزيع. لمنشر العربي المجتمع مكتبة

 ، القاىرة: مكتبة االنجمو.  التقويم والقياس النفسي والتربوي(.  .43.الغريب، رمزية.) 

المنحى القصصي في تدريس العموم في توظيف  استخدامأثر (. 8004القرعاف، حناف إبراىيـ.)
، رسالة دكتوراه غير المعرفة العممية وتنمية التفكير العممي والميول العممية لدى طمبة المرحمة

 منشورة، الجامعة األردنية، األردف. 

دليؿ المعمـ لؤلنشطة والتجارب العممية  (. عمميات العمـ المتضمنة في80.8ش، حسيف مشوح.)يالقط
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث لكتب العموـ لممرحمة األساسية باألردف، بحث منشور، 

 80.8حزيراف  - (. )العدد السابع والعشروف  -والدراسات 

مصف أثر استخدام المنحى القصصي في تدريس العموم الحياتية ل(. 8003المجدوبة، عبد الحكيـ.) 
، رسالة ماجستير غير منشورة، التاسع األساسي عمى تحصيل الطالب وتغيير مفاىيميم البديمة

 الجامعة األردنية، األردف.
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القصة في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى  استراتيجية(. درجة فاعمية 80.0محمد، عايده ذيب.)
، 0، المجمد سالمية واالنسانية المتقدمةالمجمة الدولية لمبحوث اإلاألطفاؿ، رسالة ماجستير منشورة، 

 . 44-30، ص 80.0، اغسطس 4العدد 

، منشورات جامعة دليل عضو ىيئة التدريس لطرائق التدريس المدمج(. 80.3مركز التعميـ المفتوح.)
 القدس المفتوحة. 

مارزانو  ذجمبنية عمى نمو  استراتيجية(. أثر تدريس الفيزياء باستخداـ 80.1المطرفي، رشداف حميد.) 
 وعمميات العمـ واالتجاىات العممية لدى طبلب المرحمة ألبعاد التعمـ في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية

. المجمد المجمة العربية لتطوير التفوقالمممكة العربية السعودية،  -الثانوية في المدينة المنورة 
 . 880-.80(  4 )الخامس العدد 

معرفة معممي األحياء بكيفية تعميم محتوى " من الجين إلى . (80.1معالي، إيماف يوسؼ محمد.)
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، البروتين" لمصف الثاني عشر العممي: دراسة حالة

 فمسطيف.

دار الفكر العربي لمنشر  المدخل في تدريس العموم،(. 8008نجدي، أحمد عبد الرحمف وآخروف.)ال 
 والطباعة، القاىرة. 

تدريس العموم في العالم (. 8002)، عمي راشد، منى عبد اليادي.نجدي، أحمد عبد الرحمفال
دار الفكر العربي الطبعة األولى،   ،المعاصر :طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العموم

 لمنشر والطباعة، القاىرة.

الل مناىج العموم لطالب المرحمة برنامج مقترح في التربية البيئية من خ(.  8000نشواف، تيسير.) 
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.األساسية العميا بمحافظات غزة

(. التغيرات العممية والتكنولوجية المعاصرة والمستقبمية وانعكاسيا عمى  442.نصر، محمد عمي.)
 .125- 152، المجمد األوؿ، ية العممية. الجمعية المصرية لمتربالتربية العممية وتدريس العموـ

الذكاء االنفعالي واالجتماعي والُخمقي لدى الطمبة الموىوبين  وعالقتو (. 8003النواصرة، فيصؿ.) 
 . جامعة عماف العربية لمدراسات العميارسالة دكتوراه غير منشورة،  ـببعض المتغيرات الديموغرافية
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دة مقترحة في التكنولوجيا الحيوية بطريقتي التعمم المفرد أثر تدريس وح(. 8001اليباىبة،  تغريد.)
كسابيم مفاىيم تمك الوحدة ودراسة الحالة في تنمية التفكير ، اإلبداعي لطمبة المرحمة الثانوية وا 

 رسالة دكتوراه في الفمسفة غير منشورة، الجامعة األردنية.

. دار الكتاب الجامعي. .. طاألساسيةأساليب تدريس العموم في المرحمة (. 8000).ليويدي، زيدا
 ة.العيف، اإلمارات العربية المتحد

، 4475-4473لمعام الدراسي  السنوي التربوي اإلحصائي الكتاب(. 80.0العالي.) والتعميـ التربية وزارة
 الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني. فمسطيف. 
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 ( تحكيم 7ممحق رقم )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 كمية التربية / أساليب التدريس

 تحكيـ أداة دراسة

 المحتـر / ةحضرة المحكـ /

دراسة الحالة في تنمية عمميات  استراتيجيةاستخداـ أثر  الكشؼ عف )إلى  تقوـ الباحثة بدراسة تيدؼ
ي في مادة العموـ (وذلؾ كمتطمب لمحصوؿ ساسلدى طمبة الصؼ السادس األ جتماعيالعمـ والذكاء اال

 ،ونظرًا لما خبرناه فيكـ مف خبرة عممية عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس.
ضافة ما ترونو ، وابداء الرأي فيو ،نرجو مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ أداة الدراسة ،وعممية وحذؼ وا 
 .مناسباً 
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 سماء المحكميفأ 

 

 الجامعة اسم الدكتور
 أبو ديس –جامعة القدس  ابراىيم عرمانالدكتور 
 أبو ديس –جامعة القدس  بعاد الخالصالدكتور 

 أبو ديس –جامعة القدس  الدكتور زياد قباجة

 جامعة الخميل عبد الرحيم يحيى منصوركتور دال

 أبو ديس –جامعة القدس  عفيف زيدانالدكتور 

 مديرية التربية والتعليم  – جامعة الخميل عادل فوارعة الدكتورة 

 أبو ديس –قدس جامعة ال غسان سرحانالدكتور 

 جامعة الخميل محمد سالم العممةالدكتور 

 أبو ديس –عة القدس جام محسن عدسالدكتور 
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                   االستبانة قبل التعديل (4ممحق ) 

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 كمية التربية / أساليب التدريس

 .الطالبة عزيزي الطالب / عزيزتي

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو:

دراسة الحالة في تنمية عمميات العمـ والذكاء  استراتيجية استخداـأثر  تقوـ الباحثة بدراسة حوؿ )
ي في مادة العموـ(. وذلؾ استكمااًل لمتطمبات ساسلدى طالبات الصؼ السادس األ جتماعياال

وبيف يديؾ عزيزي الطالب استبانة الرجاء قراءتيا جيدا واإلجابة عنيا  ،الماجستير في أساليب التدريس
عمما بأف اإلجابات ستكوف سرية ولف يطمع عمييا أحد ولف  ،وطريقة تفكيرؾ ،قريبا لتصرفاتؾبما تراه 

 تستخدـ إال في أغراض البحث العممي.

 .ال داعي لكتابة األسماء: مبلحظة

 داليا مخالفة: الباحثة                  

 ـحسف تعاونك شاكريف لكـ        
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 جتماعيالذكاء اال       

لديؾ ومدى قدرتؾ عمى  جتماعيالتعرؼ عمى مستوى الذكاء االإلى  االستبانة التي بيف يديؾ تيدؼ
لذا يرجى منؾ قراءة ، ة المختمفة وليس لذلؾ عبلقة بالنتائج المدرسيةجتماعيالتعامؿ مع المواقؼ اال

رة وتحت الدرجة ( أماـ كؿ فق×وذلؾ بوضع إشارة ) ،واإلجابة عنيا بموضوعية ،فقرات االستبانة بدقة
 .عمما بأف االجابات ستكوف سرية.التي تصدؽ أكثر ما يمكف عمى السموؾ الواقع

 

 ( أماـ البند وتحت الدرجة التي تنطبؽ ووجية نظرؾ.×ضع/ي إشارة )

 انثى...  ذكر...: الجنس

 

 الدرجة المجاؿ الرقـ
 نادرة قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  ةجتماعيالميارات اال: أوال 
      أىتـ بنتائج أفعالي ضمف المجموعة .
      أتقبؿ اآلخريف كما ىـ 8
      أتحدث بشكؿ مناسب أماـ اآلخريف 3
      بالرفاؽأو  بالمجتمع أىتـ بكؿ ما يتعمؽ 1
أتحدث بسيولة في مختمؼ المواضيع المتعمقة  0

 باآلخريف
     

      أشعر برغبات اآلخريف وحاجاتيـ 1
      طبلقة لغوية أثناء الحديث مع اآلخريفلدي  2
      أستجيب ألفكار اآلخريف وأناقشيا 3
      ةاجتماعيلدي سرعة بدييية  4

      أرغب أف أقود الجماعة التي أنتمي إلييا 0.

      لدي عبلقة جيدة مع األفراد األكبر سناً  ..

      أنتج أكثر عندما أتفاعؿ مع اآلخريف 8.

     أو  استمتع بمجموعات المحادثة في الصؼ 3.
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 عمى االنترنت
      أشارؾ في المناقشات التي تحدث حولي 1.
      أرغب المعب مع فريؽ أكثر مف المعب بمفردي 0.
      أستمتع باالشتراؾ بالنوادي واألنشطة  1.
      الفكر االستقصائي: ثانيا 

      أتخذ قراراً استمع لجميع االطراؼ قبؿ أف  2.

      أفكر قبؿ أف أتصرؼ 3.

      الرفاؽأو  لدي أفكار عدية لما يتعمؽ باألفراد 4.
ة بالطريقة جتماعيأقوـ بطرح المسائؿ اال 80

 المثمى
     

أستطيع االستفادة مف معرفتي السابقة لمعالجة  .8
 مشكمة حالية

     

      التخطيط: ثالثاً  
      ة مسبقاجتماعيعبلقاتي االأو  أخطط أعمالي 88
      أنجز أعمالي مع اآلخريف في الوقت المحدد 83
أىتـ بالمشاركة في صنع القرارات ضمف  81

 لرحمة المجموعة كالتخطيط
     

      القراءة: رابعًا  
      أحب قراءة ما يحدث في المجتمع 80
أمتمؾ مفردات لغوية جيدة لمتواصؿ مع  81

 اآلخريف
     

أستمتع بالعروض التمفازية واإلذاعية  82
 المجتمعية

     

      الموضوعة: خامسًا  
      أتمتع باألمانة والصراحة مع اآلخريف  83
بالعبلقة مع الزمبلء  أفسر المعمومات المتعمقة 84

 بدقة
     

      أتقبؿ أفكار اآلخريف 30
      أتمسؾ برأي عندما يكوف صحيحا ً  .3
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      أفي بالعيود والمواثيؽ اتجاه اآلخريف 83
      احتـر حقوؽ اآلخريف 33
      حؿ المشكبلت: سادسًا     

      ةجتماعيأىتـ بالمشكبلت والقضايا اال 31
لدي أكثر مف بديؿ لحؿ ما يواجيني مف  30

 مشاكؿ مع الزمبلء
     

 أتوجو لممصادر الرئيسية في الحصوؿ عمى 31
 ة جتماعيالمعمومات فيما يتعمؽ بالمواقؼ اال

     

ة المتعمقة بالمشكمة جتماعياىتـ بالمعمومات اال 32
 التي أواجييا 

     

      أتعامؿ مع المشكبلت بطريقة عممية 33
الزمبلء أو  أحؿ المشكبلت المتعمقة باألفراد 34

 بشكؿ مناسب
     

بسيولة أستطيع رؤية كافة جوانب المشكمة  10
 ةجتماعيضمف السياقات اال
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 ( االستبانة بعد التعديل 3ممحق رقم )

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 / أساليب التدريس كمية العمـو التربوية

 .الطالبة عزيزي الطالب / عزيزتي

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو:

دراسة الحالة في تنمية عمميات العمـ والذكاء  استراتيجية استخداـأثر  تقوـ الباحثة بدراسة حوؿ )
ي في مادة العموـ(. وذلؾ استكمااًل لمتطمبات ساسلدى طالبات الصؼ السادس األ جتماعياال

وبيف يديؾ استبانة الرجاء قراءتيا جيدا واإلجابة عنيا بما تراه قريبا  ،الماجستير في أساليب التدريس
عمما بأف اإلجابات ستكوف سرية ولف يطمع عمييا أحد ولف تستخدـ إال في  ،وطريقة تفكيرؾ ،لتصرفاتؾ

 أغراض البحث العممي.

 حسف تعاونكـ شاكريف لكـ        

 داليا مخالفة: الباحثة                  
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 جتماعيالذكاء اال      

لديؾ ومدى قدرتؾ عمى  جتماعيالتعرؼ عمى مستوى الذكاء االإلى  االستبانة التي بيف يديؾ تيدؼ
لذا يرجى منؾ قراءة ، ة المختمفة وليس لذلؾ عبلقة بالنتائج المدرسيةجتماعيالتعامؿ مع المواقؼ اال

( أماـ كؿ فقرة وتحت الدرجة ×وذلؾ بوضع إشارة ) ،واإلجابة عنيا بموضوعية ،فقرات االستبانة بدقة
 .االجابات ستكوف سريةعمما بأف .التي تصدؽ أكثر ما يمكف عمى السموؾ الواقع

 ( أماـ البند وتحت الدرجة التي تنطبؽ ووجية نظرؾ.×ضع/ي إشارة )

 انثى...  ذكر...: الجنس

 الرقم المجال الدرجة
قميمة 
 جدا  

كبير  كبيرة متوسطة قميمة
 جدا  

 1 أىتم بنتائج أفعالي ضمن المجموعة     
 2 أتقبل اآلخرين كما ىم     
 3 مناسب أمام اآلخرينأتحدث بشكل      
 4 األصدقاءأو  أىتم بكل ما يتعمق بالمجتمع     
أتحدث بسيولة في مختمف المواضيع المتعمقة      

 باآلخرين
5 

 6 أشعر برغبات اآلخرين وحاجاتيم     
 7 لدي طالقة لغوية أثناء الحديث مع اآلخرين     
 8 أستجيب ألفكار اآلخرين وأناقشيا     
 9 أرغب أن اقود الجماعة التي انتمي الييا     
 10 لدي عالقة جيدة مع األفراد األكبر سنا       
 11 أنتج أكثر عندما أتفاعل مع اآلخرين     
عمى أو  استمتع بمجموعات المحادثة في الصف     

 االنترنت
12 

 13 أشارك في المناقشات التي تحدث حولي     
 14 أكثر من المعب بمفردي أرغب بالمعب مع فريق     
 15 استمتع باالشتراك بالنوادي واألنشطة     
 16 استمع لجميع األطراف قبل أن اتخذ قرار     
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شكرالحسنتعاونكم.

 

 
 

 

 17 أفكر قبل أن أتصرف     
 18 ة بطريقة مثمىجتماعيأقوم بطرح المسائل اال     
 19 أستفيد من معرفتي السابقة لمعالجة مشكمة حالية     
 20 ة مسبقا  جتماعيعالقاتي االأو  ألعمالي أخطط     
 21 أنجز أعمالي مع اآلخرين في الوقت المحدد     
اىتم بالمشاركة في صنع القرارات ضمن المجموعة      

 كالتخطيط لرحمة
22 

 23 أتمتع باألمانة والصراحة مع اآلخرين     
 24 أتقبل أفكار اآلخرين     
 25 يكون صحيحا  أتمسك برأيي عندما      
 26 أفي بالعيود والمواثيق اتجاه اآلخرين     
 27 احترم حقوق اآلخرين     
 28 ةجتماعياىتم بالمشكالت والقضايا اال     
لدي أكثر من بديل لحل ما يواجيني من مشاكل      

 الزمالء
29 

أتوجو لممصادر الرئيسية في الحصول عمى      
 ةجتماعيبالمواقف االالمعمومات فيما يتعمق 

30 

 31 ة بطريقة عمميةجتماعياال أتعامل مع المشكالت     
الزمالء بشكل أو  أحل المشكالت المتعمقة باالفراد     

 مناسب
32 

أستطيع رؤية كافة جوانب المشكمة بسيولة ضمن      
 ةجتماعيسياقاتيا اال

33 



88 
 

 العمم قبل التعديل ( اختبار عمميات1حق )مم

 دسجامعة الق

 عمادة الدراسات العميا

 / برنامج أساليب التدريس ويةكمية العموم الترب

      

مقٌاسعملٌاتالعلمفًمبحثالعلومللصفالسادساألساسً

عزٌزيالطالب/عزٌزتًالطالبة

الرجاءقراءةالتعلٌماتاآلتٌةقبلالبدءباإلجابة:

ٌهدفهذاالمقٌاسمدىاكتسابكلبعضعملٌاتالعلمفًوحدة"العناصر،والحركةوالقوة"من-.

كتابالعلومالعامةللصفالسادساألساسً.

(فقرةمننوعاالختٌارمنمتعدد.30ٌتكونالمقٌاسمن)-8

.إقرإالتعلٌماتبعناٌةودقةكلسؤالقبلاإلجابةعنه-3

.جابةواحدةصحٌحةفقطمنبٌناإلجاباتاألربعةعلٌكاختٌارإ-1

(دقٌقة.10زمنالمقٌاس)-0

1- الرمز بوضع المرفقة اإلجابة إجابتكفًبطاقة فًبطاقةxضع الصحٌحة اإلجابة أسفلرمز

.اإلجابة

وفٌماٌلًمثاالمحلواللتوضٌحطرٌقةاإلجابة:

العالمالذياكتشفالجاذبٌةاألرضٌةهو:-.

نٌوتن.-ابنالهٌثمد-آٌنشتاٌنج-أدٌسونب-أ

(أسفلرمزاإلجابةالصحٌحةفً×بماأناإلجابةالصحٌحةهً)د(فماعلٌكإالأنتضهالرمز)

بطاقةاإلجابةكماٌلً:

دجبأرقمالسؤال

×



.المقٌاسلدراسةخاصةبالباحثةولٌسلهعالقةبالدرجاتالمدرسٌةللطالبمالحظة:هذا
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ضع/يدائرةحولرمزاالجابةالصحٌحةفٌماٌأتً:

فأيمنها-. تمثلحركاتمختلفة الصور هذه جمٌع

الحركةاالنتقالٌة: تمثل

-ب -أ

-د -ج







سٌتمبذلجهدأكبرفًرفعالصخرةفًالشكلالمجاورعندالضغطبقوةعندالنقطة:-8

8-ب.-أ

1-د3-ج

الحدٌد-3 التالٌة: المواد لدٌك

إنأفضلمٌزةٌمكناستخدامهالتصنٌفهذهالموادهً: ،حاسن،كربون،كلور،ذهب،,أكسجٌن

مخالٌطمقابلالعناصر.-مقابلالمركبات.بالعناصر-أ

.مخالٌطمقابلالمركبات-الفلزاتمقابلالالفلزات.د-ج

الكربون،الفضة(.كلهاقابلهللطرقماعدا:،الحدٌد،)النحاس،جمٌعالعناصر-1

الكربون-بالنحاس-أ

الفضة.-الحدٌدد-ج

عملاحمددارةكهربائٌةوبعدأنوضعسلكبٌنطرفًالبطارٌةأضاء-0

تتوقعماالسبب؟،المصباح

استخدمسلكمناأللمنٌوم-استخدمسلكمنالنحاسب-أ

استخدمسلكمنالحدٌد-قطعةمنالكربونداستخدم-ج

ٌكون-1 تتوقع وطولقضٌبمنالمعدنماذا الحرارة بٌندرجة التالًٌبٌنالعالقة إلٌكالجدول

؟10طولالقضٌبعند
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0800020.درجةالحرارة
80080.801801طولالقضٌب



-د803-ج808-ب.80-أ

801

المعادن-2 أي لتحدٌد الشكل فً كما التجربة طبقت

التسخٌن،وألمنٌوم،ونحاس،)حدٌد من فترة  وبعد للحرارة  فًتوصٌله وفضة(أجود

تلتهاخرزةمناأللمنٌومبعدتطبٌقالتجربةٌمكنسقطتإحدىالخرزاتعنالفضة

القول:

.الفضةأجودالمعادنتوصٌالللحرارة-أ

األلمنٌومأجودمنالنحاسوالحدٌدوالفضة.-ب

الفضةغٌرموصلةللحرارة.-ج

النحاسوالفضةأقلجودةمنالحدٌدواأللمنٌوم.-د



المبانًحٌثقامرجالاإلطفاءبتجهٌزالخراطٌمفقامأحمدبإمساكخرطومنشبحرٌقفًأحد-3

الماءوفتحمحمدالماءماذاحصلألحمد:

دفعهالخرطوملألمام-وقعأسفلالخرطوم.ب-أ

.الشًءمماذكر-دفعهالخرطومللخلفد-ج



مترف00ً.ثوانًوقطعمحمد0.مترف10ًثانٌةوٌقطعخلٌل80مترف00ً.ٌقطعخالد-4

أٌهماأسرع؟،ثوان0ً

خلٌلأسرعمنخالدومحمد.-ب.محمدأسرعمنخلٌلوخالد-أ

محمدوخالدأسرعمنخلٌل.-خالدهوأسرعواحد.د-ج



ما-0. للعناصر الدوري للجدول صورة المجاور الشكل ٌبٌن

أفضلسببلعرضهبهذهالصورةألن:

ألنهاأسهلفًعرضالعناصر.-أ
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تصنفالعناصرالىمجموعات-ب

.تجمعأكبركمٌةمنالمعلومات-ج

جمٌعماذكر.-د



التصالبأهلهالكنعمهاذهبتلٌلىلزٌارةعمهافًأمرٌكٌارغبةفًالسكنعندهوأرادتا-..

قاللهاأصبحالوقتمتأخراًفًفلسطٌن،فكرتلٌلىوعرفتالسببوهو:

هولمٌحسبالوقتبدقة.-دورانالقمرحولاألرض.ب-أ

.دوراناألرضحولنفسها-ج.دوراناألرضحولالشمس-ج



القشرةاألرضٌةهو:عددالعناصرالموجودةفً-8.

40-ب48-أ

0..-د00.-ج



كمفًزمنقدرهخمسساعاتفإنمتوسطسرعةالسٌارة=100تقطعسٌارةمسافة-3.

كم/الساعة.40-ب.كم/الساعة30-أ

كم/الساعة.0..-د.كم/الساعة00.-ج

أداةتستخدملقٌاسمقدارالقوةللجسمهً:-1.

المٌزانالنابض-الٌدب-أ

مٌزانالحرارة-جالمٌزانذوالكفتٌن-ج

تقاسالقوةبوحدة:-0.

متر/الثانٌة.-كٌلوجرام.ب-أ

نٌوتن.-أمبٌر.د-ج



ٌرٌدسمٌرالوصولالىمنزلهفًأعلىالتلولكنهتأخرفًالوصولفكانالسبب:-1.
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طبٌعةالطرٌقممااحتاجلزمنأطول-أ

صعدالطرٌقماشٌاعلىقدمٌه-ب

.قلةالسرعةبسببتأثرالجاذبٌةاألرضٌة-ج

)أوج(إجاباتصحٌحة.-د



عندثبوتالمسافةفإنالجسماألسرعٌقطعالمسافةفً:-2.

خمسعشرةدقٌقة.-عشردقائق.ب-أ

فًنفسالوقت.-عشروندقٌقة.د-ج



القوةالتًتنشأبٌنجسمٌنمتالمسٌنوٌكونبعكساتجاهالحركةٌسمىقوة:-3.

الرفع.-ب.الدفع-أ

نٌوتن.-د.السحب-ج



عدعلىسرٌانالتٌارالكهربائًفًالدارةالكهربائٌةٌسمى:عناصرجٌدةالتوصٌلللكهرباءتسا-4.

موصلةللحرارة.-قابلةللتمغنط.ب-أ

قابلهللسحبوالطرق.-موصلةللكهرباء.د-ج



80- ماء كأس فً ساخنة  مالعق ثالث وضع معدنٌة،تم خشبٌة،األولى والثالثة،والثانٌة

أيالمالعقكانت،وبعدمرورخمسدقائقتمقٌاسدرجةحرارةكلملعقةمنالمالعق.بالستٌكٌة

أسخن؟

الخشبٌة.-المعدنٌة.ب-أ

نفسدرجةالحرارة.-البالستٌكٌة.د-ج



فًبئرمختلفةفًالشكل،والحجم،والوزن؛اذاأوقعتلٌلىثالثةحجارة-.8

وسقطتالحجارةالثالثةمعافمنٌصلأوال:،علمتأنالجاذبٌةاألرضٌةثابتة
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الحجراألثقلوزناًالٌهمالشكل-الحجراألكبرحجماًوأخفوزناً.ب-أ

لثالثةمعاً.ٌصلالحجارةا-د.الحجرألجملشكالواألصغروزناً-ج





فسريالسببلعودةكلاألجسامالمقذوفةإلىاألرض:-88

ألنلمٌقذفهابقوةلألعلى.-بفعلالجاذبٌةاألرضٌة.ب-أ

)بوج(اجاباتصحٌحة.-الٌوجدمكانتذهبإلٌهد-ج



ملعبأرٌحا،-83 الذيجرىعلىساحة متر المئة سباق لمشاهدة جالسون نحن بلوحةبٌنما فإذا

أسماءالمتسابقٌنوالزمنالذيأستغرقهكل النتائجتظهرعلٌها

العبلقطعهذهالمسافةمنخطالبداٌةإلىخطالنهاٌة:ٌاترى

المتسابقٌنأسرع؟أي

داود.-خالد.ب-أ

وسام.-سائد.د-ج





للركضفًالصباحفًنفسالسرعةحسبالشكلالتالًنستنتجأن:ٌذهبعلًكلٌوم-81



كلماقلتالمسافةزاد-كلمازادتالمسافةزادالزمن.ب-أ

الزمن

كلماقلتالمسافة-ج.كلماقلالزمنزادتالمسافة-ج

زادتالسرعة




المتسابق


الزمن
بالثانٌة

0.خالد
010.وسام

4140داود

..مصطفى
8.سائد

المسافة
/كم

3111111000101113110114234.0

1.8.1.3.1.0.180.180.130...10.11.12.13.14.1.0.1..الزمن/س
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ترفعهوهوممتلئفًالبئرالمجا-80 ورترفعجمانةدلوالماءمنعمقخمسةأمتارولكنعندما

ٌكونثقٌلوعندماتنزلهٌكونخفٌفلماذا!

كلمازادالوزنزادتقوةالجاذبٌةاألرضٌة-أ

كلماارتفعإلىأعلىزادتقوةالجاذبٌةاألرضٌة.-ب

كلماقلالوزنزادتالجاذبٌةاألرضٌة.-ج

ارتفعإلىأعلىقلةقوةالجاذبٌةاألرضٌة.كلما-د

كرة-81 به مربوط خٌط بواسطة بها القٌام ٌمكن التً الحركة أشكال لمعرفة بتجربة حسام قام

التًتمتطبٌقها؟ أشكالالحركة ما المطلوبة)خٌط.صغٌرة دبوسلتثبٌتالخٌط،المواد كرةصغٌرة،

(؛قامأوالبرمًالكرةمننقطةاالسن الٌمٌنبالكرة قامبمسكالخٌطوحركالكرة،ادالىاتجاه ثم

ثمقامبلفهابالهواءبجمٌعاالتجاهات,،ٌمٌنوشمال

حركةاهتزازٌةفقط.-حركةانتقالٌةفقط.ب-أ

حركةدورانٌةواهتزازٌةوانتقالٌة.-حركةدورانٌةوانتقالٌةفقط.د-ج



مطالبالصفالسادسبتجربةبصناعةمغانطصناعٌةفأحضرالطالببعضالموادلمعرفةقا-82

سلكمن،الموادالمستخدمةبالتجربة،)مسمارمنالحدٌد.ماٌمكنصناعةمنهالمغناطالصناعٌةمنها

الذهب من قطعة األلمنٌوم،النحاس، من الكربون،سلك من الحدٌد،وقطعة (.قام،برادة مغناطٌس

الكربونثمتقرٌبهامنبرادةالحدٌدماذاحدث،األلمنٌوم،الذهب،النحاس،الببدلككلمنالحدٌدالط

؟

جذبالنحاسوالذهبواأللمنٌومبرادةالحدٌد-جذبالكربونبرادةالحدٌدب-أ

جذبالحدٌدفقطالبرادة-جذبكلالموادبرادةالحدٌد.د-ج



ماذانستنتجمنالعبارةالسابقة؟،ترىالبرقأوالثمنسمعالرعد-83

البرقأخطرمنالرعد-الرعدأقوىمنالبرقب-أ

البرقأسرعمنالرعد.-الرعدٌنتجمنالبرقد-ج



لهتماسكهربائً؟أيمنالموادالتالٌةتعطٌهالشخصلٌمسكبهاعندماٌحصل-84

خشب.-ألمنٌومد-حدٌدج-النحاسب–أ
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ذهب،ألمنٌوم،ثالثمنهذهالموادتتشابهفًصفةمعٌنةفً،لدٌكالموادالتالٌة:فضة،زجاج،-30

أيمنهذهالموادهًالمختلفة؟،حٌنتختلفواحدةفًتصنٌفهاعنالبقٌة

الزجاج.-ألمنٌوم.د-الذهب.ج-.بالفضة-أ





اسمالطالب/الطالبة:.............................................................................

................المدرسة:................................................................................

الصف:......................................الشعبة:................................................

.......................................الجنس:ذكر......................انثى



رقمالسؤال
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 .بعد التعديل العمم اختبار عمميات (5ممحق )

جامعةالقدس

عمادةالدراساتالعلٌا

/برنامجأسالٌبالتدرٌسوٌةكلٌةالعلومالترب

   

ًساسمقٌاسعملٌاتالعلمفًمبحثالعلومللصفالسادساأل

عزٌزيالطالب/عزٌزتًالطالبة

:الرجاءقراءةالتعلٌماتاآلتٌةقبلالبدءباإلجابة

الحركةوالقوة"منو،هذاالمقٌاسمدىاكتسابكلبعضعملٌاتالعلمفًوحدة"العناصرٌهدف-.

ً.ساسكتابالعلومالعامةللصفالسادساأل

(فقرةمننوعاالختٌارمنمتعدد.30ٌتكونالمقٌاسمن)-8

.التعلٌماتبعناٌةودقةكلسؤالقبلاإلجابةعنهأاقر-3

.واحدةصحٌحةفقطمنبٌناإلجاباتاألربعةعلٌكاختٌارإجابة-1

(دقٌقة.10زمنالمقٌاس)-0

1- الرمز بوضع المرفقة اإلجابة إجابتكفًبطاقة فًبطاقةxضع الصحٌحة اإلجابة أسفلرمز

.اإلجابة

وفٌماٌلًمثاالمحلواللتوضٌحطرٌقةاإلجابة:

العالمالذياكتشفالجاذبٌةاألرضٌةهو:-.

نٌوتن.-دابنالهٌثم-جآٌنشتاٌن-بسونأدٌ-أ

(أسفلرمزاإلجابةالصحٌحةفً×بماأناإلجابةالصحٌحةهً)د(فماعلٌكإالأنتضهالرمز)

بطاقةاإلجابةكماٌلً:

دجبأرقمالسؤال

×

.عالقةبالدرجاتالمدرسٌةللطالبمالحظة:هذاالمقٌاسلدراسةخاصةبالباحثةولٌسله

 .شاكرةلكمحسنتعاونكم
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ضع/يدائرةحولرمزاالجابةالصحٌحةفٌماٌأتً:

جمٌعهذهالصورتمثلحركاتمختلفةفأيمنهاتمثلالحركةاالنتقالٌة:-.

-د-ج-ب-أ











فً-8 الصخرة رفع فً أكبر جهد بذل سٌتم

الشكلالمجاورعندالضغطبقوةعندالنقطة:

.-أ

8-ب

3-ج

1-د





استخدامهاإنأفضلمٌزةٌمكن،نحاس،كربون،كلور،ذهب،الحدٌد,أكسجٌن:لدٌكالموادالتالٌة-3

لتصنٌفهذهالموادهً:



مخالٌطمقابلالعناصر.-بمقابلالمركبات.العناصر-أ

.مخالٌطمقابلالمركبات-دالفلزاتمقابلالالفلزات.-ج



ا:الفضة(.كلهاقابلهللطرقماعد،الكربون،الحدٌد،)النحاس،جمٌعالعناصر-1

الكربون-بالنحاس-أ

الفضة.-دالحدٌد-ج
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طرفً-0 بٌن سلك وضع أن وبعد كهربائٌة دارة احمد المصباحعمل أضاء ما،البطارٌة تتوقع

السبب؟



استخدمسلكمناأللمنٌوم-باستخدمسلكمنالنحاس-أ

الحدٌداستخدمسلكمن-داستخدمقطعةمنالكربون-ج





ٌكون-1 تتوقع وطولقضٌبمنالمعدنماذا الحرارة بٌندرجة التالًٌبٌنالعالقة إلٌكالجدول

؟10طولالقضٌبعند

0800020.درجةالحرارة
80080.801801طولالقضٌب



801-د803-ج808-ب.80-أ

)حدٌد-2 المعادن أي لتحدٌد الشكل فً كما التجربة فً،وألمنٌوم،ونحاس،طبقت وفضة(أجود

وبعدتوصٌله إحدىللحرارة سقطت التسخٌن من فترة

الفضة عن الخرزات تطبٌق بعد األلمنٌوم من خرزة تلتها

التجربةٌمكنالقول:

.ةالفضةأجودالمعادنتوصٌالللحرار-أ

األلمنٌومأجودمنالنحاسوالحدٌدوالفضة.-ب

الفضةغٌرموصلةللحرارة.-ج

النحاسوالفضةأقلجودةمنالحدٌدواأللمنٌوم.-د



اإلطفاء-3 رجال قام حٌث المبانً أحد فً حرٌق نشب

بتجهٌزالخراطٌمفقامأحمدبإمساكخرطومالماءوفتحمحمد

ألحمد:الماءماذاحصل

دفعهالخرطوملألمام-بالخرطوم.وقعأسفل-أ

.الشًءمماذكر-ددفعهالخرطومللخلف-ج
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مترف00ً.ثوانًوقطعمحمد0.مترف10ًثانٌةوٌقطعخلٌل80مترف00ً.ٌقطعخالد-4

أٌهماأسرع؟،ثوان0ً

ومحمد.خلٌلأسرعمنخالد-ب.محمدأسرعمنخلٌلوخالد-أ

محمدوخالدأسرعمنخلٌل.-دهوأسرعواحد.خالد-ج



بهذهالصورةألن:ٌبٌنالشكلالمجاورصورةللجدولالدوريللعناصرماأفضلسببلعرضه-0.

ألنهاأسهلفًعرضالعناصر.-أ

مجموعاتإلىتصنفالعناصر-ب

.المعلوماتتجمعأكبركمٌةمن-ج

جمٌعماذكر.-د



رغبةفًالسكنعندهوأرادتاالتصالبأهلهالكنعمهاقالذهبتلٌلىلزٌارةعمهافًأمرٌكٌا-..

فكرتلٌلىوعرفتالسببوهو:،لهاأصبحالوقتمتأخراًفًفلسطٌن

ة.هولمٌحسبالوقتبدق-بدورانالقمرحولاألرض.-أ

.دوراناألرضحولنفسها-د.دوراناألرضحولالشمس-ج



عددالعناصرالموجودةفًالقشرةاألرضٌةهو:-8.

40-ب48-أ

0..-د00.-ج





أداةتستخدملقٌاسمقدارالقوةللجسمهً:-3.

المٌزانالنابض-بالٌد-أ

مٌزانالحرارة-دالمٌزانذوالكفتٌن-ج

تقاسالقوةبوحدة:-1.
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متر/الثانٌة.-بكٌلوجرام.-أ

نٌوتن.-دأمبٌر.-ج



منزلهفًأعلىالتلولكنهتأخرفًالوصولفكانالسبب:إلىٌرٌدسمٌرالوصول-0.

طبٌعةالطرٌقممااحتاجلزمنأطول-أ

صعدالطرٌقماشٌاعلىقدمٌه-ب

.قلةالسرعةبسببتأثرالجاذبٌةاألرضٌة-ج

صحٌحة.(إجاباتجو)أ-د





عندثبوتالمسافةفإنالجسماألسرعٌقطعالمسافةفً:-1.

دقٌقة.خمسعشرة-بعشردقائق.-أ

فًنفسالوقت.-دعشروندقٌقة.-ج



متالمسٌنوٌكونبعكساتجاهالحركةٌسمىقوة:القوةالتًتنشأبٌنجسمٌن-2.

الرفع.-ب.الدفع-أ

نٌوتن.-د.السحب-ج

فًالدارةالكهربائٌةٌسمى:عناصرجٌدةالتوصٌلللكهرباءتساعدعلىسرٌانالتٌارالكهربائً-3.

موصلةللحرارة.-بقابلةللتمغنط.-أ

قابلهللسحبوالطرق.-دموصلةللكهرباء.-ج

مالعق-4. ثالث وضع ماءتم كأس فً معدنٌة،ساخنة ،األولى والثالثة،خشبٌةوالثانٌة

أيالمالعقكانت،وبعدمرورخمسدقائقتمقٌاسدرجةحرارةكلملعقةمنالمالعق.بالستٌكٌة

أسخن؟

الخشبٌة.-بالمعدنٌة.-أ

نفسدرجةالحرارة.-دالبالستٌكٌة.-ج
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فًالشكلأوقعتلٌلىثال-80 فًبئرمختلفة حجارة ثة والحجم، الجاذبٌة، علمتأن ؛اذا والوزن

وسقطتالحجارةالثالثةمعافمنٌصلأوال:،األرضٌةثابتة



الحجراألكبرحجماًوأخفوزناً.-أ

الٌهمالشكلالحجراألثقلوزناً-ب

.وزناًاألصغروالحجرألجملشكال-ج

ٌصلالحجارةالثالثةمعاً.-د



المقذوفة-.8 األجسام كل لعودة السبب إلىفسري

األرض:

األرضٌة.-أ الجاذبٌة بفعل   بقوة-ب ٌقذفها لم ألن

لألعلى.

تذهبإلٌه-ج مكان ٌوجد ال   اجاباتو)ب-د ج(

صحٌحة.



بٌنمانحنجالسونلمشاهدةسباقالمئةمترالذيجرىعلى-88

أرٌحا ملعب ساحة أسماء، علٌها تظهر النتائج بلوحة فإذا

المتسابقٌنوالزمنالذيأستغرقهكلالعبلقطعهذهالمسافةمن

خطالنهاٌة:ٌاترىأيالمتسابقٌنأسرع؟إلىخطالبداٌة

داود.-بخالد.-أ

وسام.-دسائد.-ج





سرعةحسبالشكلالتالًنستنتجأن:الصباحفًنفسالٌذهبعلًكلٌومللركضف83ً

الزمنبالثانٌةالمتسابق

0.خالد

010.وسام

4140داود

..مصطفى

8.سائد

المسافة
/كم

3111111000101113110114234.0

1.8.1.3.1.0.180.180.130...10.11.12.13.14.1.0.1..الزمن/س
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كلماقلتالمسافةزادالزمن-بكلمازادتالمسافةزادالزمن.-أ

كلماقلتالمسافةزادتالسرعة-ج.كلماقلالزمنزادتالمسافة-ج



ترفعهوهوممتلئفًالبئرالمجاورترفعجمانةدلوالماءمنعمقخمسةأمتارولكنعندما-81

لماذا!ٌكونثقٌلوعندماتنزلهٌكونخفٌف

كلمازادالوزنزادتقوةالجاذبٌةاألرضٌة-أ

أعلىزادتقوةالجاذبٌةاألرضٌة.إلىكلماارتفع-ب

كلماقلالوزنزادتالجاذبٌةاألرضٌة.-ج

أعلىقلةقوةالجاذبٌةاألرضٌة.إلىكلماارتفع-د



حسا-80 كرةقام به مربوط خٌط بواسطة بها القٌام ٌمكن التً الحركة أشكال لمعرفة بتجربة م

دبوسلتثبٌتالخٌط،كرةصغٌرة،الموادالمطلوبة)خٌط.صغٌرةماأشكالالحركةالتًتمتطبٌقها؟

(؛قامأوالبرمًالكرةمننقطةاالسناد الٌمٌنإلىبالكرة قامبمسكالخٌطوحركالكرةثم،اتجاه

ثمقامبلفهابالهواءبجمٌعاالتجاهات,،مٌنوشمالٌ

حركةاهتزازٌةفقط.-بحركةانتقالٌةفقط.-أ

حركةدورانٌةواهتزازٌةوانتقالٌة.-دوانتقالٌةفقط.حركةدورانٌة-ج



صناعٌةفأحضرالطالببعضالموادلمعرفةبتجربةبصناعةمغانطقامطالبالصفالسادس-81

سلكمن،)مسمارمنالحدٌد،الموادالمستخدمةبالتجربة.منهاماٌمكنصناعةمنهالمغناطالصناعٌة

النحاس الحدٌد،وقطعةمنالكربون،سلكمناأللمنٌوم،قطعةمنالذهب، مغناطٌس(.قام،برادة

ماذا،األلمنٌوم،الذهب،النحاس،لحدٌدالطالببدلككلمنا الحدٌد منبرادة تقرٌبها الكربونثم

حدث؟

جذبالنحاسوالذهبواأللمنٌومبرادةالحدٌد-بجذبالكربونبرادةالحدٌد-أ

جذبالحدٌدفقطالبرادة-دجذبكلالموادبرادةالحدٌد.-ج

الطالبة:............................................................................./اسمالطالب

المدرسة:................................................................................................

.................................الصف:......................................الشعبة:...............
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.......................................انثىذكر......................:الجنس
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 ( تسييل الميمة6ممحق )
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.والحركة والقوة(  وفق استراتيجية دراسة الحالة ،دليل الممم لتدريس وحدة )العناصر( 3ممحق )
دلٌلالمعلم

العلومالعامة



.وحدة"الحركةوالقوة"وفقاستراتٌجٌةدراسةالحالةتدرٌسوحدة"العناصر"و



الصف:السادساألساسً.

.الفصلالدراسًاألول

م80.0/80.1





إعدادالباحثة:

دالٌاعاطفعزٌزمخالفة.



إشرافالدكتورة:إٌناسناصر.





تقدٌم

علمة:عزٌزيالمعلم/عزٌزتًالم

"الحركةوالقوة"وذلكلمساعدتكوفقا الدلٌلفًوحدتٌنوهماوحدة"العناصر"ووحدة أعدهذا

والتًتأكدعلىاستمرارٌةالتعلمالنشطوالذاتًللمتعلممنخاللتهٌئةمواقف،لطرٌقةدراسةالحالة

الطالبعلىالتف بغرضمساعدة كٌرواالستنتاجوفقتثٌرفٌهحباالستطالعوالبحثوالتجرٌب،

وتنمٌةالذكاء،وتكوٌنالعقلٌةالعلمٌةمنخاللتنمٌةعملٌاتالعلملدٌهنحوالعلوم،منهجٌةعلمٌة

االجتماعًلدٌه.

آملأنٌكونهذاالدلٌلمرشدافًاسلوبالتدرٌسومورداتستعٌنبهفًادائك.
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والقوة":الخطةالزمنٌةلموضوعاتوحدة"العناصر"و"الحركة

للعناصر الخواصالطبٌعٌة موضوع العناصر" " وحدة الصفاتالتًتشتملها،تتناول ومنهذه

والسحبوالثنً،،العناصر للطرق القابلٌة اللمعان، غازٌة، أو  صلبة أو سائلة : بالطبٌعة )حالتها

صهار،قابلٌةالتمغنط(.وقسمالقابلٌةلتوصٌلالحرارة،القابلٌةلتوصٌلالكهرباء،قابلٌةالعناصرلالن

العلماءهذهالعناصرإلىفلزاتوالالفلزاتحسبالصفاتالمشتركةبٌنهاكمانأنلهذهالعناصر

وبعض علٌها، الدراسة لتسهٌل انكلٌزي أو التٌنً االسم ٌكون قد علٌها متفق ورموز مسمٌات

 العناصر.التطبٌقاتالعلمٌة مثل خاصة مفاهٌم ،كذلكتقدم والالفلزو  للحرارة،،الفلز، التوصٌل

.والتوصٌلللكهرباء،واالنصهار،والتمغنط،والجدولالدوري



وتحتويثالثدروس العناصرفًفصلٌندراسٌٌن، ،تقعوحدة ( تم3خصصلها وقد (حصة،

توزٌعهاعلىالنحوالتالً:

 الخطة الزمنية لموضوعات وحدة العناصر

 عدد الحصص الموضوع الدرس الفصل الوحدة




الثالثة





األول



األول


3خواصالطبٌعٌةللعناصر

8الفلزاتوالالفلزاتالثانً


الثانً




3رموزالعناصرالثالث





األهدافالعامةللوحدة:

الفزٌائٌة-. خواصها حٌث من الكٌماوٌة العناصر بعض عن علمٌة معرفة الطالب اكساب

والكٌماوٌة.

اكسابالطالبالقدرةعلىتصنٌفالعناصرإلىنوعٌٌنفلزٌةوالالفلزٌةوعلىاستخدامالرموز-8

الكٌماوٌةلبعضالعناصر.

اكسابالطالبمهارةالتجرٌبوالمالحظةللوصولللخصائصالفٌزٌائٌةلبعضالعناصر.-3
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 بالنسبة الجسم وموضع الحركة "،موضوع والقوة "الحركة وحدة أشكالتتناول وتتناول لإلسناد

السرعة ومتوسط على،الحركة الطبٌعة فً تأثر التً والقوى الجسم فًسرعة القوة وأثر والقوة،

البعضوتناولتقانوننٌوتنلكلفعلردفعل وبعضالتطبٌقاتالعلمٌةالتًتثٌرالطالب.بعضها

الحركة، اإلسناد، نقطة كالموضع، والحركة بالقوة خاصة مفاهٌم كذلكتقدم وتشجعهعلىالتفكٌر.

الفعلوردالفعل،خطعملالقوة،نقطةتأثٌر،متوسطالسرعة،قوةاالحتكاك،قوةالجاذبٌةاألرضٌة

لدورانٌة،الحركةاالهتزازٌة.والحركةا،القوة،الحركةاالنتقالٌة

فًفصلٌندراسٌٌن ،وتحتويعلىسبعةدروسخصصلها،وتقعالوحدة تم،(حصة0.) وقد

توزٌعهاعلىالنحوالتالً:



 الخطة الزمنية لموضوعات وحدة الحركة والقوة

عددالموضوعالدرسالفصلالوحدة
الحصص




الرابعة


األول

8الموضعوالحركةاألول
8أشكالالحركةالثانً
3متوسطالسرعةالثالث


الثانً

8القوةالرابع
8أثرالقوةفًسرعةالجسمالخامس
8أثربعضالقوىفًالطبٌعةالسادس
8الفعلوردالفعلالسابع

 

 األهداف العامة للوحدة:

توضٌحالمقصودبالمصطلحاتاآلتٌة:-.

الموضع،الحركة،متوسطالسرعة،قوةاالحتكاك،قوةالجاذبٌةاألرضٌة،الفعلورد)نقطةاالسناد،

الحركة الدورانٌة، الحركة االنتقالٌة، الحركة القوة، تأثٌر نقطة القوة، عمل خطة الوزن، الفعل،

االهتزازٌة(.

ساكنوالمتحرك.تحدٌدمواضعأجساممختلفةبالنسبةلنقطةإسنادهمعٌنة،والتمٌٌزبٌنالجسمال-8

تحدٌدالعالقةبٌنمتوسطالسرعةوعاملًالمسافةوالزمن،وقٌاسمتوسطسرعةجسمما.-3

بٌاناألثرالناتجعنبذلقوةعلىجسمسواءأكانساكناًأممتحركاًوتحدٌدعناصرالقوةالمؤثرة-1

فٌه.

اذبٌةاألرضٌةفًاألجسامالتًوتوضٌحأثرقوةالج،توضٌحأثرقوةاالحتكاكفًحركةاألجسام-0

تقعفًمجالها.
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التمٌٌزبٌنأشكالالحركةالثالثةوتصمٌمنماذجكتطبٌقعلىالحركاتالثالثة.-1

خطواتعملٌةالتدرٌسوفقاستراتٌجٌةدراسةالحالة:

فًطرٌقةدراسةالحالةتكتبالمادةالعلمٌةعلىشكلسٌنارٌوهاتتعرضالمشكلةوتضعالطالب

الوصول المتعلم ٌسهل معلومات على باالعتماد المشكلة هذه لحل واالكتشاف التحدي موقف فً

وٌتمتزوٌدالطلبةبأنشطةوورقعملتساعدالطلبةعلىالعملمعافًجمعالحقائقوتحلٌل،إلٌها

التفكٌربالحلولالممكنة ثم االستقصائ.المشكلة ًوتتمثلإناسلوبدراسةالحالةتساعدعلىالتعلم

خطواتالتنفٌذ:

الطالبإلىمجموعاتوتوزٌععلىكلمجموعةسٌنارٌوهات-. المشكلةمنخاللتقسٌم تحدٌد

.تعرضالمشكلةمماٌدفعالطالبللبحثوالتقصًللوصولإلىالحل

المعلومات-8 المواقفوتفسٌر وبٌانعالقاتها،تحلٌل المعلوماتوتحلٌلها بجمع المتعلم حٌثٌقوم

بالمشكلةوموضوعالدرسوتطبٌقهذهالمعلوماتمنخاللاالستفادةمنبٌئةالمتعلمواجراءتطبٌق

.علىأرضالواقع

.تثبٌتالمعلومات،بتلخٌصأهماألفكارالموجودةالتًتمالتوصلإلٌهاالطالببعدالتحلٌل-3

االستنتاجاتواٌجادالمقترحاتوالتوصٌاتللتعاملمعالمشكلة.-1
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الوحدةالثالثة:العناصر.

الفصلاألول

:األولالدرس

الزمن:أربعحصص.

للعناصر.الطبٌعٌةالخواص:الدرسعنوان

الفلز العناصر، للكهرباء،التوصٌلللحرارة،التوصٌلالثنً،السحب،الطرق،،الالفلز،المفاهٌم:

.التمغنطاالنصهار،



:األهداف

العناصرمفهومإلىالطالبٌتوصلأن

،.للعناصرالطبٌعٌةالخواصبعضإلىٌتعرفأن

:المستهدفالعلمعملٌاتمهارات

جزئٌةبصورةالتالٌةالعلمٌةالعملٌاتٌكتسبأنالطالبمنٌتوقع التصنٌف،العلمٌة،المالحظة:

والتجربة.االجرائًوالتعرٌف،والتفسٌروالتنبؤ،والتواصل،

التخطٌطللحصة:

والتوزع،توزٌعالقصةعلىالطالبقبلٌومٌنمنالدرس.)توزعالحصصعلىأربعحصص-.

دفعةواحدة(

مناقشةاالستنتاجاتالتًتمالتوصلالٌهاوكتابتهاعلىاللوح.-8

اجراءالتجاربالمجودةفًالدرس.-3

لطالبإنوجدت.مراجعةاالستنتاجاتالتًتمالتوصلالٌهاوتصحٌحاألفكارالخاطئةل-1

حلاألسئلةالدرس.-0
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 القصة )لمعان المعدن(

 الفصؿ األوؿ

وكاف يحب القصص البوليسية وكاف بطمو المفضؿ شارلوؾ ، سنةً  12كاف أحمد يبمغ مف العمر 
قاـ ، ىولمز حيث أراد أف يعمؿ تحريا واكتشاؼ المبلبسات بالمشاكؿ التي تسبب خبلفات بيف رفاقو

بينما كاف أحمد يسير عمى الرصيؼ إذا . وأمسؾ القمـ يبحث عف أوؿ مشكمة تواجيو أحمد بفتح دفتره
 لما تبكيف يا ليمى ؟: قاؿ، سمع ليمى وىي ابنة السبعة أعواـ تبكي !سأليا أحمد عف سبب البكاء

 . كاف لوالدتي، لقد أضعت خاتـ مف الذىب: قالت ليمى

 وكيؼ حدث ذلؾ؟: قاؿ أحمد

 . بلبس والدتي وحمييا ووقع مف اصبع يدي ألنو صغيركنت البس م: قالت ليمى

 ولكف أيف أوقعتو؟، ىيا نبحث: قاؿ أحمد

 . ولكف ىنالؾ مشكمة أخرى، بحديقة المنزؿ: قالت ليمى

 ما ىي!و  :أحمد

 قد بحثت في الحديقة ووجدت أربعة مف الخواتـ كميا تممع ولـ أعرؼ أييـ لوالدتي !: ليمى

 . تتذكريف شكمووأيف المشكمة! أال : أحمد

 . نعـ: ليمى

 مستغربًا! حمت المشكمة أي واحد ميـ؟: أحمد

وسموى نفس الشكؿ مف الخواتـ ولكف ليس مصنوع مف ، أمي قد أشترت لي وألختي جميمة: ليمى
 . الذىب

 " ليس كؿ ما يممع ذىبًا ": فكر أحمد وتذكر كبلـ والدتو

 والدتيا؟؟؟كيؼ سيجد أحمد الخاتـ الصحيح قبؿ رجوع 
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 األسئمة:

 إف الذىب مف العناصر الموجودة في الطبيعة في حالة ؟-1

 . الصمب -ج الغاز -ب السائؿ -أ

 كؿ العناصر التي تممع ذىبًا:-2

 . خطاء -ب صح -أ

 . .................................كيؼ يمكف أف نكتشؼ الذىب مف بيف الخواتـ األربعة-3

  .............................و ...................بريؽ ولمعافماىي المعادف التي ليا -4

 . ضع نياية مناسبة لمقصة -5

..................................................................................................
..................................................................................................
...........  

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 . تجربة

 لمعاف العناصر 

قطعة ، قطعة مف الكربوف)الفحـ(، سمؾ مف األلمنيوـ، سمؾ مف النحاس، مسمار مف الحديد: المواـز
 . ورؽ زجاج )صنفرة(، مف الكبريت

 : خطوات العمؿ

 . أخدش كبل منيا بورقة الزجاج -1

 . العنصر المخدوشأالحظ سطح  -2

 : أصنؼ المواد إلى-3

 العناصر التي ليس ليا بريؽ ولمعاف العناصر التي ليا بريؽ ولمعاف 
  
  
  
  
  

 . غير التي استخدمت في التجربةأخرى أذكر مواد 
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 . القصة )القابمية التوصيل لمحرارة(

 ،وغسؿ ووجو ويديو، سريره ونظؼ أسنانورتب ، المدرسةإلى  استيقظ أحمد في الصباح الباكر ليذىب
 . وجمس عمى الطاولة ينتظر الفطار، لبس مبلبس المدرسةو 

 . ماما أريد بعض المربى إذا سمحتي: أحمد

 . انو في الخزانة: األـ

 . صباح الخير ماما صباح الخير أخي أحمد: مبلؾ

 . صباح الورد: األـ وأحمد

 . أنا اريد المربى أيضاً : مبلؾ

 ماما المرطباف الجديدة ؟، أنا سأحضره: أحمد

 . نعـ اشتريتيا باألمس: األـ

 . ال استطيع فتحو: أحمد

 . أنا سأفتحو )األـ تحاوؿ جاىدة لتفتحو ولكف لـ تسطيع(، أعطني: األـ

 . ما العمؿ: أحمد

 . )وىي تبتسـ ( سأفتحو بالسحر: األـ

 . ماما ساحره: مبلؾ

 . ح األـ المرطباف وىي تقفز بالقرب مف أمياومبلؾ تترقب كيؼ ستفت. أحمد يبتسـ

 . اآلف ستفتح المرطباف الساحرة: األـ

 . تأخذ األـ المرطباف مف تحت الماء الساخف وتفتحو بسرعة كبير

 ماما أنت ساحرة قوية,: مبلؾ
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 . أحمد يضحؾ بصوت مرتفعًا جدا

 . أنت حاولت فتحو ولـ تقدر أما ماما فتحتو بالسحر: مبلؾ

نما فتحتو باستخداـ العمـو  ال: أحمد  . ا 

 . كيؼ ذلؾ يا أخي: مبلؾ مستغربو

 . لذلؾ فتح المرطباف. وغطاء المرطباف مف المعدف، أف الماء الساخف عبارة عف حرارة: أحمد

 . لـ أفيـ: مبلؾ

أنا سأشرح : األـ
 . .................................................................................لؾ

.................................................................................................  

 . األسئمة

  ...............................................كيؼ بررت األـ فتح العمبة بالماء الساخف؟

........................................................... .  

 

 . .................................ب بعض المعادف تتقمص بالبرودة وتتمدد

 . ..........................تختمؼ المعادف في توصيميا لمحرارة كيؼ نكتشؼ ذلؾ

................................................................................................ .. 

................................................................................................. . 

 . .............................لماذا يزيد عماؿ الكيرباء طوؿ السمؾ عند تركيبو ؟

................................................................................................. . 
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 تجربة:

 . قابمية التوصيؿ لمحرارة

وحامؿ ، وليب بنسف، ودبابيس، وشمع، وساؽ مف الكربوف، وساؽ مف النحاس، ساؽ مف حديد: المواـز
 . خشب

 : خطوات العمؿ

 . أثبت في طرؼ كؿ ساؽ دبوسًا بواسطة قطعة مف الشمع -1

 

 

 

بحيث يممس طرؼ اآلخر ، العناصر السابقة عند منتصفوأثبت عمى الحامؿ الخشبي ساؽ مف  -2
 . كما في الشكؿ، الميب

 ما العناصر التي سقط الدبوس مف عمييا؟

 ما سبب سقوط الدبوس مف عمى ىذه العناصر؟

 انصيار الشمع؟إلى  ما الذي أدى

 . .................................،...........................العناصر الجيدة التوصيؿ لمحرارة ىي

 . .............................،........................العناصر الرديئة التوصيؿ لمحرارة ىي
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 السحب(، )الطرق والثني. القصة

 . وجمس الطبلب في مقاعدىـ، المدرسةإلى  صديقنا أحمد ذىب

 . السبلـ عميكـ: دخؿ المعمـ قائبلً  

 . السبلـ ورحمة اهلل وبركاتووعميكـ : رد التبلميذ

 مف الذي تغيب عف المدرسة؟: سأؿ المعمـ

 . في المشفى، صديقنا أحمد: قاؿ عمي

 ماذا حدث لو !: المعمـ

 . كاف يقود دراجتو في الميؿ ولـ يره سائؽ السيارة واصطدـ بو: عمي

 . يجب أف تزوروا زميمكـ خالد في المشفى، الحمد هلل عمى سبلمتو: المعمـ

 . نياية الدواـ اتفؽ عمي وأحمد زيارة صديقيـ خالدبعد 

 . السبلـ عميكـ الحمد هلل عمى سبلمتؾ يا خالد: أحمد

 . ويبعد عنؾ كؿ أذى، اهلل يسممؾ: خالد

 ماذا حدث معؾ ؟: عمي

 . فمـ يراني السائؽ، ضوءأو  كنت اقود الدراجة دوف عاكس: خالد

 . ارجوا لؾ الشفاء العاجؿ: عمي وأحمد

 . خرجا مف عند خالد قرارا مفاجئتو وتصميح دراجتو وتركيب لو األضواء عمييا وعندما

 . وقد تفاجئاف أنيا قد تكسرت وثنيت، منزؿ خالد وطمباف مف والدتو الدراجة ليصمحاىاإلى  ذىبا

 . أنا سأصمحيا فأحضر المطرقة ,واخذ يضربيا بخفة: عمي

 . ستكسرىا: أحمد
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 . المحؿ اسوء مف ىذه الحالةإلى  تصميح السيارات وتأتيال تخاؼ أف أبي يعمؿ في : عمي

 . ماذا يفعؿ بيا: أحمد

 . والدي يطرقيا ويثنييا: عمي

 كيؼ لما ال تنكسر أخبرني!!: أحمد

 . ...........................................................................................:.عمي

 األسئمة:

كيؼ يتـ تصميح السيارات . ...................................................عمي؟ماذا أجابو 
 . ...............................التي تعمؿ حادث؟

 . ...................................ماىي العناصر التي تقبؿ الطرؽ والثني؟

................................................................................................. . 

 . ...................................ما فائدة خاصية الطرؽ والسحب والثني؟

................................................................................................ . 

  ...............................................طرقيا؟ ماذا تحدث لمعناصر غير قابمو لمطرؽ وتـ

 . .............................................ماذا تعني كممة الطرؽ:

 . .........................................................السحب

 . .........................................................الثني
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 : تجربة

 . القابمية لمطرؽ والسحب والثني

قطعة مف ، قطعة مف الكربوف، سمؾ مف األلمنيوـ، سمؾ مف النحاس، سمؾ مف الحديد: المواـز
 . مطرقة، الكبريت

 : خطوات العمؿ

 ماذا أالحظ؟. أختبر قابميتيا لمطرؽ وذلؾ بطرقيا بالمطرقة -
 . أختبر قابميتيا لمثني بانحناء طرفييا -
والعناصر الغير قابمة لمطرؽ والسحب ، العناصر القابمة لمطرؽ والسحب والثني )ال تتفتت(أسجؿ  -

 . والثني
  .يمكف الطبلب إحضار عناصر مف البيت وتجريبيا -

 العناصر غير قابمة لمطرؽ والسحب والثني القابمة لمطرؽ والسحب والثني
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 القصة. )القابمية التوصيل لمكيرباء(. 

، والبطارية، وأحضر المصباح، قرر أحمد بتركيب ضوء عمييا، بعد أف أصمح عمي ىيكؿ الدراجة
 . وسمؾ مف النحاس

 . وبدأ أحمد العمؿ حيث وعمؿ داره كيربائية ولكف لـ يضيئ المصباح

 ال أعرؼ لماذا لـ يضيئ المصباح؟؟: أحمد

 . انتييتماذا حدث معؾ : عمي

 . نعـ ولكف لـ يضيئ المصباح: أحمد

 البطارية فارغة؟: عمي

 . ال انيا جديدة: أحمد

 والمصباح؟: عمي

 . جديد: أحمد

 سمؾ مف النحاس أـ ماذا؟: عمي

 . نحاس ىو موصؿ لمكيرباء: أحمد

 ما ىذا لونو أزرؽ ؟، أيف المشكمة ! لتفقدىا: عمي مستغرباً 

 . العازلة تغطي سمؾ النحاسأنيا قطعة مف المادة : أحمد

 ىؿ تغطي كؿ السمؾ ؟: عمي

 نعـ: أحمد

 . ........................................................................المشكمة ىي: عمي

 . عمؿ المصباح: احمد
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 . وشكر صديقو عمي وأحمد، البيت فرح بدراجة التي عادة كالجديدةإلى  جع خالدر ا م عند

 . األسئمة

 . .........................................ما المشكمة التي واجيت أحمد؟,

 . .............................................ما الحؿ الذي قالو عمي

ما معنى القابمية . ...........................ماذا يحدث لو وضع سمؾ مف األلمنيوـ بدؿ النحاس
 . .......................................لتوصيؿ الكيرباء

 

لو وضع سمؾ مف . .........................ماذا يحدث لو كاف بدؿ سمؾ النحاس قطعة مف الكبريت
 . .................................الحديد ماذا تكوف النتيجة

 . بعدة مف العناصر، تجربة الدارة الكيربائية: مبلحظة

 -: ماذا تستنتج

 عناصر غير موصمة لمكيرباء عناصر موصمة لمكيرباء
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 قصة. )القابمية لالنصيار(. 

)اكتشؼ عمماء يابانيوف احتياطيا ىائبًل مف المعادف النادرة في قاع : قرأ أحمد مقالة عف االنترنت تقوؿ
الصيني ليذه المواد الحاسمة في ما قد يكسر االحتكار ، المحيط اليادئ القابمة لبلستخراج بتكمفة قميمة

ووجدوا كميات غير مسبوقة مف المعادف النادرة . الصناعات عالية التقنية ومنظومات األسمحة المتطورة
 . أمتار 4إلى 2بكميات كبيرة عمى عمؽ ما يتجاوز 

قاحمة قرات ىذه المقالة وكنت مندىشا لمنتائج والكشوفات ألني أعرؼ أف الياباف منطقة : أحمد لممعمـ
 . وتكثر فييا البراكيف والزالزؿ

 ولكف ما ىي المادة التي تقذفيا ىذه البراكيف؟، نعـ فيي تكثر فييا البراكيف: المعمـ مبتسما

 . قد شاىدتيا عمى التمفاز، الحمـ البركانية وبعض الغازات: رفع خالد يده وقاؿ

 ومما تتكف ىذه الحمـ البركانية؟: المعمـ

 . معادف المنصيرةمف الصخور وال: خالد

 وكيؼ وجدوا المعادف في المحيط؟: أحمد

 . الصبلبةإلى  المعادف تنصير بالحرارة وتصبح سائمًة وعندما تبرد ترجع: المعمـ

 كؿ العناصر تنصير معا عمى نفس درجة الحرارة؟: أحمد

 ال : المعمـ

 كؿ معدف لو درجة انصيار خاصة بو؟: أحمد

 . .............المعمـ:

درجة االنصيار لكؿ عنصر بعضيا تنصير عمى درجة حرارة منخفضة نسبيا في حيف البعض تختمؼ 
 . درجة حرارة أعمىإلى  االخر يحتاج

 األسئمة:
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 . ...............ماذا كاف جواب المعمـ؟

 . ...............................................................ما المقصود باالنصيار

  ...............................العناصر تنصير؟ىؿ كؿ 

  ........................................ىؿ تختمؼ درجات االنصيار لكؿ عنصر

 . .............................أذكر ظاىرة تدؿ عمى انصيار العناصر

  ...............................................................ما فائدة خاصية االنصيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 . )قابمية التمغنط(: قصة

 ، كسر أيمف لعبتو اراد اف يكتشؼ ما بداخميا وأخذ يتفحص المواد وشاىد داخميا مغناطيس

 الكيربائية؟ دواتتساءؿ ىؿ كؿ األلعاب بيا مغناطيس ؟ واأل

 . أبي أريد أف أسئمؾ سؤاؿ: أيمف

 . تفضؿ: األب

 ؟دوات المغناطيس ؟ومف أيف يستخرج؟ وكيؼ يكفي لكؿ ىذه األأيف يوجد : أيمف

وكاف العرب يستخدموف البوصمة لتدؿ ، اكتشؼ المغناطيس قديما كحجر أسود يجذب الحديد: األب
واكتشؼ المغناطيس راعي كاف ، فالكرة األرضية تحتوي عمى قطباف شمالي وجنوبي، عمى االتجاىات

 . صخور السوداءيمسؾ عصاة مف حديد كانت تنجذب لم

 بيا مغناطيس ىو مغناطيس طبيعي؟ دواتوىؿ كؿ األ: أيمف

 . مغانط صناعية كميا، ال: األب

 لماذا صناعية ؟: أيمف

 . ألنيا صعبة التشكيؿ والتحكـ بيا وضعيفة نسبيا: األب

 وكيؼ يتـ صنع المغناطيس الصناعي ؟: أيمف

 . التيار الكيربائيأو ، عف طريؽ الدلؾ: األب

 . شكرا أبي: أيمف

 . يدي كبيرة، أبي قد أوقعت مسمارًا صغيرا داخؿ جياز الحاسوب وال أعرؼ كيؼ أستخرجو: أحمد

 . عندؾ مفؾ، أنا أقوؿ لؾ: أيمف

 . نعـ أعمؿ بو: أحمد
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 . أجعؿ منو مغناطيسا يجذب المسمار: أيمف

 كيؼ ذلؾ؟: أحمد

 . .........................................................................................أيمف:

 . األب كاف فرحا الف أيمف فيـ عمى شرحو

 األسئمة:

 . .......................................................كيؼ يصنع أحمد مغناطيس بالمفؾ؟

  .........................................لماذا ال يمكف استخداـ المغناطيس الطبيعي؟

 . .......................................................ما المقصود قابمية العناصر لمتمغنط

 . ...............................................................ما فائدة المغناطيس

 . اجراء التجربة التالية ومعرفة العناصر القابمة لمتمغنط -مبلحظة:

برادة ، مغناطيس، قطعة مف الكربوف، سمؾ مف األلمنيوـ، سمؾ مف النحاس، مسمار مف الحديد: المواـز
 . حديد

 خطوات العمؿ:

 . مبتدئًا مف أحد طرفييا ومنتييًا بالطرؼ اآلخر، ادلؾ كؿ قطعة مف القطع المذكورة بالمغناطيس .1
 . أكرر ذلؾ عدة مرات دوف أف أحرؾ المغناطيس باالتجاه المعاكس .2
بعد الدلؾ كؿ ، وقطعة الحديد، وقطعة الكربوف، سمؾ األلمنيوـ، سمؾ النحاس، سمار الحديدأقرب م .3

 ماذا أالحظ؟. عمى حدة مف برادة الحديد
 أسجؿ النتائج في الجدوؿ اآلتي: .4

 عناصر غير قابمة لمتمغنط عناصر قابمة لمتمغنط
5.  6.  
7.  8.  
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 قصة )الفمزات والالفمزات(. 

البلفمزية وكانت مكتوب و  ورقة عمى الطالبات وطمبت التميز بيف العناصر الفمزيةالمعممة قامت بتوزيع 
 . في ىذه الورقة

"في قديـ الزماف حيث كاف االنساف يعيش بطريقة بدائية حيث اكتشؼ النار بطريقة الصدفة وكذلؾ 
 . اكتشؼ معظـ المعادف

النار قوية وعالية حيث في الصباح عندما أكتشؼ األنساف النار أخذ بوضع الحجارة قرب منيا وكانت 
الباكر وجدوا معدنا صمبا يممع في الشمس وتـ مف خبلؿ ذلؾ االكتشاؼ الحديد حيث تـ صناعة أغمب 

 . وتشكيميا عف طريؽ الطرؽ والثني والسحب. منيا دواتاالسمحة واأل

جاج بعد اف ز إلى  وكذلؾ الزجاج حيث قاـ بعض البحارة بإشعاؿ النار عمى رماؿ الشاطئ وتحولت
وكاف الناس يبحثوف عف الذىب بأخذ الحجارة ووضعيا مع بعض الفحـ والزيت واشعاؿ . خمدت النار
 ". النار تحتيا

 فمزية والبلفمزيةإلى  أخي عندي واجب مدرسي لتصنيؼ العناصر: ليمى

 . وكيؼ أساعدؾ: أمير

 . المعممة اعطتنا مقالة صغيرة ولـ أفيـ منيا شيئاً : ليمى

 . حسنًا أوال ذكرت المعادف مثؿ الحديد والذىب: أمير

 . نعـ فقد ذكرت انيا قد انصيرت وذابت في حرارة عالية: ليمى

 . ىذه احد خصائص العناصر الفمزية: أمير

 . والقابمية لمطرؽ والثني والسحب، الممعاف، التي ذكرتخرى مف الخصائص األ: ليمى

 . لمتوصيؿ الحرارة والكيرباءومف خصائصيا أنيا قابمة ، أحسنت: أمير

 . كؿ العناصر الفمزية صمبة: ليمى

 . الزئبؽ يممع كما انو يتمدد بالحرارة ولكف ىو الوحيد مف العناصر الفمزية سائبلً ، ال: أمير
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 . خصائص العناصر البلفمزية عكس خصائص العناصر الفمزية: ليمى

 . غاز مثؿ االكسجيف، ؿ البروـسائؿ مث، لكف يكوف بعضيا صمب مثؿ الكبريت، نعـ: أمير

 كما أف الكربوف جيد التوصيؿ لمكيرباء,

 -2                              -1مف خصائص البلفمزات: ليمى

3-                                                          4- 

 . أحسنت يا أختي الجميمة والذكية: أمير

 االسئمة:

 ..........................................الفمزيةمف خصائص العناصر 

 ............ما الخصائص التي يجب أف تذكرىا ليمى في نياية القصة لمعناصر البلفمزية

....................................................................................... . 

 . والبلفمزيةاذكري بعض مف العناصر الفمزية 

 العناصر البلفمزية العناصر الفمزية
1.   
2.   
3.   
4.   
  
  
  
  
 
 

 



128 
 

 . الوحدة الثالثة

 . رموز العناصر: الفصؿ الثاني

 . ثبلث حصص: الزمف

 . الجدوؿ الدوري: المفاىيـ

 األىداؼ:

 . أف يكتب بعض رموز العناصر -1

 . أف يفرؽ بيف العناصر التي تتشابو الرمز األوؿ منيا -2

 . أف يوضح الغرض منيا-3

 . أف يذكر مفيـو الجدوؿ الدوري وفائدتو-4

 التخطيط لمحصة:

 . توزيع القصة عمى الطبلب قبؿ يوميف مف الدرس -1 

 . مناقشة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وكتابتيا عمى الموح -2

 . اجراء التجارب المجودة في الدرس-3

 . ـ التوصؿ الييا وتصحيح األفكار الخاطئة لمطبلب إف وجدتمراجعة االستنتاجات التي ت -4

 . حؿ األسئمة الدرس -5
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 . القصة:)رموز العناصر(

 

غرفت أختيا عبير وقد وجدت أماميا صورة التالية فأخذت إلى  بينما كانت أمؿ تحس بالممؿ ذىبت
 . دخمت عبير عمييا وقفت مصدومة، تموف بيا كؿ مربع لوف

 . انظري ماذا فعمت أمؿماما ماما : عبير

 ماذا حدث ؟لما تصرخيف؟: األـ

 . قد لونت الجدوؿ الدوري لمعناصر: عبير

 . لـ أعرؼ ما ىو رأيت شكمو جميؿ لونتو: أمؿ وىي تبكي

 . لماذا ال تشرحيف ألمؿ ما ىذا: األـ
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بيذا ىذا الجدوؿ الدوري لمعناصر حيث يبف أسماء العناصر وذراتيا وتقسيماتيا ووضعت : عبير
 . الشكؿ لتسيؿ فيميا

 . الحظت أف احرؼ المغة االنكميزية مكتوبة بشكؿ كبير وبعضيا حرفاف: أمؿ

ا ولكي ال يحدث لبس فاف العمماء وحدو ، تكتب حسب اسمائيا البلتينية وبعضيا باإلنكميزية: عبير
الحرؼ التالي حسب موزىا ليسيؿ فيميا وتداوليا كما أف تشابو األحرؼ األولى لمعنصر فأنو يكتب ر 

 . مف اكتشؼ أوال

 لـ أفيـ!: أمؿ

 . اسمؾ أمؿ وأختؾ عبير لو انت عنصر كتب عمى الجدوؿ أ وعبير كتبت العنصر ع: األـ

 ما الفائدة منو ؟: أمؿ

............................................................................................عبير:
.......  

 األسئمة 

 . ...........................................ما الفائدة مف الجدوؿ الدوري

................................................................................................. . 

 ..............................................ماذا يظير داخؿ الجدوؿ

.................................  

 . اذر أسماء بعض العناصر التي ذكرت في الجدوؿ وما استخداماتو

 استخدامو رمز العنصر اسـ العنصر
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 . لوحدة الرابعةا

 . الفصل األول

 . الموضع والحركة: الدرس األول

 . أربع حصص: الزمن

 . الحركة الدورانية، الحركة االىتزازية، الحركة االنتقالية، الجسـ المتحرؾ، الحركة، السكوف: المفاىيـ

 األىداؼ:

 . يميز بيف الجسـ المتحرؾ والجسـ الساكف-1

 . قياس المسافة والطوؿ أدواتأف يحدد -2

 . قياس الزمف أدواتأف يحدد -3

 . أف يستنتج مفيـو الحركة عمميا-4

 . أف يتعرؼ عمى أشكاؿ الحركة-5

 . أشكاؿ الحركة أف يذكر أمثمة عمى-6

 . يفسر الظواىر الناتجة مف دوراف األرض حوؿ نفسيا وحوؿ الشمس-7

 التخطيط لمحصة:

 . توزيع القصة عمى الطبلب قبؿ يوميف مف الدرس -1

 . مناقشة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وكتابتيا عمى الموح -2

 . اجراء التجارب المجودة في الدرس-3

 .االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وتصحيح األفكار الخاطئة لمطبلب إف وجدتمراجعة  -4
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 القصة:

 . منزلياإلى  ارادت مبلؾ زيارة صديقتيا ىبة في منزليا ولكف كانت مبلؾ ال تعرؼ الطريؽ

 . اخذت ىبة تشرح ليا لميميف لؤلماـ، فطمبت مف صديقتيا وصؼ ليا موضع منزليا

 . مف المدرسة كنقطة نبدأ منيا لـ أفيـ أشرحي لي: مبلؾ

وبعد ذلؾ تتجيي ، متر10ثـ تتجيي لميميف وتسيري بقدر ، تسيري لؤلماـ لنياية الشارع، حسناً : ىبة
 . وتسيري خمس أمتار وتجدي منزلي أمامؾ، وبعدىا لميسار، لميميف وتسيري متراف

 ولكف كـ مف الوقت أحتاج ألصؿ لبيتؾ؟، شكرا لؾ: مبلؾ

 . دقيقة تقريباً  خمسة عشر: ىبة

فتحت ىبة الباب واستقبمتيا في غرفتيا وذىبت ، مبلؾ ذىبت العصر لزيارة ىبة وطرقت الباب
 . كاف ليبة أخواف يمعباف بالقرب منيا بالسيارة صغيرة حمراء الموف، إلحضار العصير

 ما اسمؾ ، مرحبا: مبلؾ

 أحمد : االوؿ

 . عبد اهلل نحف توأـ وعمري خمس سنوات: الثاني

 . ذىب أحمد يمعب بالسيارة وترؾ عبد اهلل يتكمـ مع مبلؾ

 . ال تمعب بسيارتي أعرؼ أنيا بالقرب مف الكرسي: عبد اهلل

 . سألعب بسيارتي: أحمد

بعد اف انتيى عبد اهلل مف الكبلـ مع مبلؾ ذىب ليمعب وفجأة سمعت صراخ عبد اهلل وأحمد قد 
 ىبة مسرعة لترى سبب المشكمة,ودخمت ، تشاجراف فركضت مبلؾ لترى سبب المشكؿ

 . انتـ دائما تتشاجراف ارجوكما توقفا: ىبة

 . ما المشكمة: مبلؾ
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 أحمد حرؾ سيارتي ولعب بيا : عبد اهلل

 . لـ ألعب بيا ولـ ألمسيا بيدي: أحمد

 أيف كانت موضع سيارتؾ : مبلؾ

 . بالقرب مف الكرسي ىنا: عبد اهلل

 . أحضر لي مسطرة: مبلؾ

المسطرة وقاست المسافة بيف الكرسي امسكت مبلؾ 
 . والسيارة

 . سـ60تحركت السيارة : مبلؾ

 . ألـ أقؿ لكـ: عبد هلل

 . لـ ألمسيا بيدي: أحمد

إلى  انتقمت السيارة مف الموضع االوؿ: مبلؾ
 . الموضع الثاني ويعني أنيا تحركت

وانا اسير اصطدمت بيا بقدمي وتحركت : أحمد
 بيا,اسؼ ولكف لـ العب ، لؤلماـ

 . مبلؾ عندي كتاب لمتمويف لنمعب بو، لـ يحدث شيء: ىبة

  .جميؿ كيؼ ستصؿ األميرة، حسناً : مبلؾ

 . أما الموضع الثاني أف تصؿ لمقصر، نقطة االسناد التي ستبدأ منيا ىي الموضع االوؿ: ىبة

 . اذف ستتحرؾ بخطوات مرة لميميف ثـ لميسار: مبلؾ

 . يتحرؾ ونحرؾ األميرةالقصر في مكاف ساكف ال : ىبة

 . بيتيا وىي سعيدةإلى  استمتعت مبلؾ وىبة بالمعبة ولوناىا وفرحف كثيرا وعادت مبلؾ
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 -األسئمة:

 عرفي . .............................................ما المقصود بالموضع
  ...........................................................................الحركة

 ما المقصود بالسكوف................................................................ . 
 

  قياس الزمف أدواتمف............................................. 
 . .................و ...........................................و

 القصة وحدات قياس المسافة التي ذكرت في................................. .
 . ...................................و

  و .................................قياس المسافة أدواتمف.........................  
  ...............................و

 عمؿ أنشطة -: مبلحظو. ................................................ماىي نقطة االسناد
 . وتجارب في البيت والصؼ لفيـ الموضع والحركة

 تحديد موضعي في غرفة الصؼ . 
 تحديد موضع غرفة نومي في المنزؿ . 
 تحديد موضع مسكني بالنسبة لممدرسة . 
 اخرإلى  عمؿ تجربة السيارة بتحريكيا مف موضع . 
 الموضع الثانيإلى  قياس المسافة مف موضع األوؿ. 
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 . )الموضع والحركة(: قصة

دخؿ عميو أبيو وىو ، حساـ في المنزؿ يجمس أماـ التمفاز يشاىد الكرتوف المضؿ لديو أبطاؿ اليويو
 . يشاىد التمفاز

 ماذا تشاىد؟: األب

 . أريد أف ألعب باليويو مثميـ، أبطاؿ اليويو: حساـ

 . كيؼ ذلؾ: األب مبتسما

 . أقمدىف: حساـ

 . وحاوؿ تقميدىـ ولكف ضرب نفسو بو، أخذ حساـ اليويو، حساـ لممشاىداألب جمس مع 

 . انتبو يا حساـ ستؤذي نفسؾ: األب

 . ال سأكوف بطؿ اليويو أتدرب وأتقنيا: حساـ

 . وحساـ يحاوؿ ويحاوؿ ولكف لـ يستطيع اتقاف أي حركة

 . حساـ اتريد أف أعممؾ كيؼ تتقف بعض الحركات: األب

 . تمسؾ يويو كيؼ وانت لـ: حساـ

 . أنا معمـ العموـ واليويو يتحرؾ ولمحركة أشكاؿ أعطني ورقة وقمـ ألشرح لؾ: األب

 . ىذه الورقة والقمـ. بدأت الدراسة: حساـ

االب يرسـ عدة صور باىتماـ بالغ وحساـ يشاىد بميفة كيؼ سيشرح لو والده وماذا 
 . يرسـ

 . أنظر: األب

 كيؼ اتقنيا؟فعبل انيا حركات اليويو : حساـ
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، تجمس عمى االرض وتحركيا لؤلماـ، في الصورة األولى ىي حركة انتقالية أي كحركة السيارة: األب
أما الحركة في الصورة الثالثة ، أما الصورة الثانية تسمى حركة االىتزازية مثؿ البندوؿ يميف ويسار

 . شمسومف أمثمة الحركة الدورانية حركة األرض حوؿ ال، الحركة الدورانية

 . فعبل تشبييا: حساـ

لكؿ حركو شكؿ واسـ اف فيمت أشكاؿ الحركات تفيـ كيفية تطبيقيا فالعموـ يفيدنا بحياتنا عممنا : األب
 . حتى عندما نمعب

 . امممـ مثؿ دوراف اخي حوؿ نفسو كدوراف األرض حوؿ محورىا: حساـ

 . أحسنت وىذه الحركة ينتج عنيا الميؿ والنيار: األب

 . وعندما ألعب بدراجتي أسير بيا لؤلماـ وىي حركة انتقالية: حساـ

 . أحسنت: األب

 . لـ أفيـ الحركة االنتقالية سأذىب لتجربتيا: حساـ

 حسناً : األب

 

 

 . المقاءإلى  أشكرؾ يا أبي سأذىب لمعب بالدراجة: حساـ

 . طفؿ ذكي تمكف مف الخرج لمعب بدىاء: األب وىو يبتسـ

 -األسئمة:

د بالحركة ما المقصو 
  .......................................................................االنتقالية

 . ...................................التطبيقات عمى الحركة االىتزازيةأىـ  مف
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 . .................و. .........................................

 . ..........................االرض حوؿ محورىا مما ينتجالحركة الدورانية كحركة 

 . .............................................وحركة حوؿ الشمس ينتج

 . .......................................تعتبر المسننات في الساعة حركة

 ...................................تصنؼ حركة األجساـ حسب طريقة الحركة إلى
 . .............و ...........................................و

 : التطبيقات عمى أشكاؿ الحركةأىـ  اكتب

 الحركة الدورانية الحركة االىتزازية الحركة االنتقالية
   
   
   
   

ما المقصود بالحركة 
 . .....................................................................االىتزازية

.............................................................................................  

يمكف احظار كرة مربوط بطرفيا خيط وعمؿ أو  اجراء تجربة باليويو وتمثيؿ الحركات كميا -مبلحظة:
 . الحركات الثبلثة

 . لدوراف األرض حوؿ الشمس وحوؿ نفسيااحظار مجسـ : التجربة الثانية
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 . الحركة والقوة: الوحدة الرابعة

 . متوسط السرعة: الدرس الثالث

 . أربع حصص: الزمف

 ، الزمف، المسافة المقطوعة، متوسط السرعة: المفاىيـ

 -: األىداؼ

 أف تتعرؼ عمى مفيـو متوسط السرعة-1

 أف تستخدـ قانوف متوسط السرعة في حؿ مسائؿ الكتاب -2

 . أف تستنتج قانوف المسافة والزمف والعبلقة بينيما-3

 . أف تحسب متوسط سرعة جسـ متحرؾ -4

 . أف يحدد العوامؿ التي تعتمد عمى متوسط السرعة-5

 . الزمفو  ،والسرعة، أف تستنتج العبلقة بيف المسافة -6

 التخطيط لمحصة:

 . زيع القصة عمى الطبلب قبؿ يوميف مف الدرستو  -1

 . مناقشة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وكتابتيا عمى الموح -2

 . اجراء التجارب المجودة في الدرس-3

 . مراجعة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وتصحيح األفكار الخاطئة لمطبلب إف وجدت -4

 . حؿ األسئمة الدرس -5

 . لقصةتمثيؿ ا -6
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 . )متوسط السرعة(. قصة

 ، اتفؽ فريؽ كرة القدـ لبلجتماع بعد المدرسة لمتدريب وتعيف اليداؼ وحارس المرمى والدفاع

 . الممعب في تماـ الساعة الرابعة عصراُ إلى  فحضر الفريؽ

 . أنا حارس المرمى: أحمد

 . وال أحد يسبقني أنا سػأكوف اليجوـ ألني ألسرع بالفريؽ واستطيع الجري بالكرة: ببلؿ

 . ال أنا األسرع ألني دائما تأتي متأخر عمى المدرسة: بشار

 أنا أسرع : توفيؽ

 ال أنا : اياد

ؤية أصدقائو عمى راوصار خبلؼ بينيـ األربعة وحاوؿ كؿ منيـ اثبات انو االسرع ولكف أحمد لـ يش
 . خبلؼ وقرر حؿ ىذا الخبلؼ

 . انطمقوا، األسرع اجيزوا عمى خط واحدأنا سأكوف الحكـ بينكـ وأعرؼ مف : أحمد

 . توقفوا أنا تأخرت وبشار جرى قبؿ أف نبدأ: ببلؿ

 . حسنا كؿ منكـ سيجري وحده: أحمد

 وكيؼ تعرؼ مف الذي سبؽ؟: اياد

 أحسبيا : أحمد

 بدأنا بالدراسة : توفيؽ

أسماء كؿ  وورقة وقمـ رسـ عمييا جدوؿ وكتب، أحمد أحضر متر وساعة بيا موقت زمني بالثواني
 . واحد منيـ كما في الشكؿ والجميع ينظر بدىشة
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 السرعة الزمف المسافة االسـ
 ـ/ث3. 3 ث60 متر200 ببلؿ
 ـ/ث6. 3 ث55 متر200 بشار
 ـ/ث4 ث50 متر200 توفيؽ
 ـ/ث2. 3 ث61 متر200 اياد
 

وأعرؼ سرعة كؿ المسافة ثابتة وعندما أصفر يجري كؿ منكـ لوحده وأحسب الزمف المستغرؽ : أحمد
 . منؾ

 . سجؿ أحمد سرعة كؿ منيـ، ركضوا بالترتيب كما في الجدوؿ وسجؿ أحمد السرعة لكؿ منيـ

 . حسب قانوف متوسط السرعة =المسافة/الزمف لنحسب ونسجؿ: أحمد

 . حسبتيا والنتيجة توفيؽ أسرع واحد 3. 3= 200/60ببلؿ =

 . أسرع بالمسافات األطوؿال اقبؿ بالنتيجة أريد أف أعيدىا أنا : بشار

 كـ المسافة التي تريدىا يا بشار ؟: أحمد

 متر 500: بشار

 . ال أريد أف أعيد السباؽ: ببلؿ

 . أنا أحسب لؾ الوقت دوف أف تجري: أحمد

 . أنا ال مانع عندي: توفيؽ

 . انا مف سيجري أوال: اياد

 

 

 



141 
 

 لنسجؿ النتائج: أحمد

 السرعة الزمف  المسافة االسـ
 ـ/ث3. 3  ـ500 ببلؿ
 ـ/ث6. 3 ث138 ـ500 بشار
 ـ/ث4 ث125 ـ500 توفيؽ
 ـ/ث2. 3 ث156 ـ500 اياد
 

 . متوسط السرعة ثابت ويبقى توفيؽ األسرع: أحمد

 لو انا شاركت كـ سيكوف الزمف الذي أحتاجو: ببلؿ

 ث151=3. 500/3الزمف = ،الزمف =المسافة / متوسط السرعة: أحمد

 . سأتأكد أحسب: ببلؿ

 . ثانية151فعبل نفس النتيجة : توفيؽ

 . تأخرت عمى المنزؿ: اياد

 . كـ المسافة لممنزؿ: أحمد

ثانية مف الممعب لممنزؿ لقد حسبتيا أكثر مف مرة سبلـ 190ال أعرؼ ولكف أصؿ المنزؿ بعد : اياد
 . نمتقي بالغد

 كـ المسافة مف منزليـ لمممعب؟: توفيؽ

 ىذا القانوف مف يعرؼ المسافة؟، المسافة =متوسط السرعةالزمف: أحمد

 . .........................................أنا حسبتيا والمسافة ىي: ببلؿ

 -األسئمة:

 . .......................................كـ المسافة مف منزؿ اياد لمممعب
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 . ...........................................ما المقصود بمتوسط السرعة

............................................................. . 

 . .......................................ما القوانيف التي ذكرت في القصة

............................................................. . 

............................................................. . 

  ........مترىؿ تستطيع حساب متوسط السرعة800الممعب إلى  المسافة مف منزؿ أحمد

 . .......................................................................................ولماذا ؟

 . تمثيؿ القصة والمعمـ يتأكد مف الحؿ -مبلحظة:
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 . الفصل الثاني

 القوة: الدرس األول

 حصتان: الزمن

 . مقدار القوة، نقطة تأثير القوة، خط عمل القوة، القوة: المفاىيم

 األىداؼ:

 . أف يستنتج مفيـو القوة-1

 . أف يحدد عناصر القوة-2

 . يذكر وحدة قياس القوة في النظاـ العممي-3

 . يوضح كيفية قياس القوة بالميزاف نابضي -4

 التخطيط لمدرس:

 . توزيع القصة عمى الطبلب قبؿ يوميف مف الدرس -1

 . مناقشة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وكتابتيا عمى الموح -2

 . اجراء التجارب المجودة في الدرس-3

 . مراجعة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وتصحيح األفكار الخاطئة لمطبلب إف وجدت -4

 . حؿ األسئمة الدرس -5

 . القصة تمثيؿ -6
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 . قصة )عن درس القوة(

، توجو أمجد وحساـ لمعمؿ في الصباح الباكر وفي الطريؽ دعس امجد عمى الفرامؿ وأوقؼ السيارة
 . بسرعة

 . الحمد هلل قد جاءت سميمة: حساـ

 . الحمد هلل مف الجيد نضع حزاـ األماف: أمجد

 . ىيا بنا لنساعد السيارة التي أمامنا: حساـ

 ، زال مف السيارة مسرعاف ووجدا السائؽ أسفؿ السيارةأمجد وحساـ ن

 . ال تقمؽ ياأخي، سأتصؿ بالدفاع المدني واالسعاؼ والشرطة: حساـ

 ماذا حصؿ معؾ ؟: أمجد

 . حتى اني لـ أكف أضع حزاـ األماف، كنت اتحدث عمى الياتؼ فمـ انتبو: السائؽ

واسعافو سينزؼ ويموت قبؿ وصوليـ أنا السائؽ ينزؼ بشده يجب اخراجو : أمجد يتحدث مع حساـ
 طبيب وأستطيع مساعدتو

 . السائؽأو  كيؼ ذلؾ والسيارة فوقو ؟ يجب أف نحرؾ السيارة: حساـ

 . ندفع السيارة بسيارتناأو ، نسحب السائؽ: أمجد

ف دفعت السيارة ربما تسقط عميو ال نعرؼ مدى الضرر بيا، أف سحب السائؽ سيتضرر: حساـ  . وا 

 . ا الحؿ ؟ سنفقده بدأ بدخوؿ حالة الرعشاف وأف لـ نسعؼ ماتوم: أمجد

 أحضر لي صخرة كبيرة وأنا أبحث عف قضيب مف الحديد كبير : حساـ

 وماذا ستفعؿ ؟: أمجد

ونضع القضيب فوقيا والطرؼ تحت السيارة والطرؼ االخر ، سنضع الصخرة عمى االرض: حساـ
 . السائؽوأنت اسحب ، سأقؼ عميو وأحمؿ ثقؿ بيدي
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 . وأوقفت النزيؼ، سحبتو، حسناً : أمجد

 . والدفاع المدني. أخيرا وصمت سيارة االسعاؼ. أحسنت: حساـ

أرجو لؾ . عنده كسر بالضمع، وقد تضرر الشرياف ونزؼ كثير، أنا طبيب قمت بإيقاؼ النزيؼ: أمجد
 . الحمد هلل عمى السبلمة، الشفاء العاجؿ

 . شكرا لكما: السائؽ

 عرفت أف قوتؾ تكفي؟ كيؼ: أمجد

لعبنا بيا كثيرا ونحف . مثؿ لعبة األطفاؿ السيسو، أف تأثير القوة يكوف أقوى مف النقطة األبعد: حساـ
 . صغار

أتذكر أختي عندما كانت تحاوؿ الجموس عمى الطرؼ األمامي بالقرب مف المنتصؼ ولكف ، نعـ: أمجد
 . مع أنيما نفس الحجـكنت أضف ألف صديقتيا أثقؿ منيا ، ال تتحرؾ المعبة

 . السيارة تأخرناإلى  ىيا: حساـ

 األسئمة:

 . .................................................ما المقصود بالقوة:

. ...............................ما عناصر القوة التي ذكرت بالقصة:
  ...............................و

  ...............................................كيؼ يقاس مقدار القوة

 كيؼ ستتصرؼ لو واجيؾ نفس الموقؼ؟

 لو كاف السائؽ قد أطبقت عميو السيارة وىو في داخميا كيؼ ستخرجو؟

 . .........................مف أشكاؿ القوة التي تأثر باألشياء وتساعد عمى تحريكيا

  .........................................................و. .....................................
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 . .......................................أذكر مواقؼ نستخدـ فييا السحب

...................................  

 . .......................................................................................والدفع

 ......................................................نقطة التأثير

.............................  

 . قـ بتمثيؿ الموقؼ
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 . الفصل الثاني

 . القوة في سرعة جسم ماأثر  :الدرس الثاني

 . حصتان: الزمن

 . عناصر القوة، القوة: المفاىيم

 -األىداؼ:

 . قوة في سرعة وتحرؾ جسـ ماأثر  يحدد-1

 . قوة التغير في تغير الحالة لحركة جسـ ماأثر  يبيف عمميا-2

 التخطيط لمحصة:

 . توزيع القصة عمى الطبلب قبؿ يوميف مف الدرس -1

 . مناقشة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وكتابتيا عمى الموح -2

 . اجراء التجارب المجودة في الدرس-3

 . اجعة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وتصحيح األفكار الخاطئة لمطبلب إف وجدتمر  -4

 . حؿ األسئمة الدرس -5

 . تمثيؿ القصة -6

 

  



148 
 

 . قصة )أثر القوة في سرعة جسم ما(

منى اشترت ألخييا الصغير قارب شراعيا صغير ألنو يحب القوارب والسفف اراد أحمد أف يمعب 
 . واتصؿ بصديقو سامي ووليد ليمعبا معو، بالقارب الجميؿ

 . ماما أريد المعب بالحديقة مع وليد وسامي: أحمد

 . انتبو لنفسؾ، حسناً : األـ

 . ممكف طمب صغير جدا، حبيبتي ماما أحبؾ كثير: أحمد

 ماذا تريد!: األـ

 . أريد وعاء كبير جدا ألممئو بالماء سنمعب بالقارب التي أشترتو منى لي أرجوؾ: أحمد

 . ىذا أكبر شيء عندنا اممئو مف الحنفية الخارجية: األـ

 . أحمد عبء الوعاء بالماء ووضع قاربو بو واخذ ينفخ عمى القارب

وضع أحمد عمـ عمى مقدمة القارب ثبتو ، الريح اليوـ مناسبة لئلبحار ىيا أييا البحارة لبلنطبلؽ: أحمد
 . بمسمار مف الحديد

قد ثبت عمييا مسار بمقدمة السفينة ألعمؽ عمـ القراصنة وفي أحضرت سفينة القراصنة و : سامي
 . سنبح أييا القراصنة، نيايتيا مغناطيس قوي

 . مواقعكـإلى  القراصنة قادموف كؿ منكـ: وليد

 . أرجوا أف تيب عاصفة قوية لنستطيع الفرار منيـ، استعدوا: أحمد

 . مف القراصنةنفخ وليد عمى القارب بقوة وأحدث رياح قوية وىرب القارب 

 . الحمد هلل قد نجونا ونبتعد عف القراصنة الريح كانت قوية: احمد

 ، درجة 180أييا القراصنة حركوا السفينة : سامي

 ىييييييييو. قبطاف انيـ يعودوف ادراجيـ لقد خافوا منا: وليد



149 
 

 . االف ستأتوف الينا: سامي

 . سنقاتؿأنيـ يسحبوننا أمسكوا بنا أصمدوا اييا البحارة : أحمد

 ننيبيا,أخرى لقد انتصرنا خذوا الغنائـ وىيا نبحث عمى سفينة : سامي

 . المعب ممتع سنمعب غدا ولكف لف أخسر: أحمد

 . مع السبلمة، المقاء نراؾ غداإلى : وليد وسامي

 األسئمة:

 . .......................ما المؤثر الذي حرؾ قارب أحمد عندما ىرب مف القراصنة؟

 . ...................................درجة؟ 180القرصاف قاربو  لماذا حرؾ

 . .....................................كيؼ سحبت سفينة القراصنة القارب ؟

 . .......................لو كنت مكاف أحمد ىؿ كاف مف الممكف اليرب مف القارب؟

 . .........................................................ولماذا؟

 . .....؟. كيؼ سيجيز أحمد قاربو المرة القادـ لكي ال تستطيع سفينة القراصنة اإلمساؾ بو

..................................................................................................
....................................................................................... . 

 . تمثؿ القصة
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 القوى في الطبيعة: الدرس الرابع

 حصتان: الزمن

 . الوزن، الجاذبية األرضية: المفاىيم

 األىداؼ:

 . والوزف، أف تعرؼ المقصود بالجاذبية األرضية -1

 . أف تحسب كتمة الجسـ -2

 . أف يقارف بيف الوزف والكتمة-3

 . عمى وحدة قياس القوةأف تتعرؼ -4

 التخطيط لمحصة:

 . توزيع القصة عمى الطبلب قبؿ يوميف مف الدرس -1

 . مناقشة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وكتابتيا عمى الموح -2

 . اجراء التجارب المجودة في الدرس-3

 . إف وجدتمراجعة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وتصحيح األفكار الخاطئة لمطبلب  -4

 . حؿ األسئمة الدرس -5

 . تمثيؿ القصة -6
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 . قصة )أثر بعض القوى في الطبيعة(

 . أحضرت ىدية لمجد أنيا في الحديقة ال تدعيو يخرج حتى انتيي مف نصبيا: األب

 ماىي ؟: األـ

 . ال تجعمي مجد يخرج، سترينيا عندما انتيي: األب

 . مجد أريد مساعدة ىنا، حسناً : األـ

 . أنا قادـ كنت سأخرج ألرى أبي سيارتو في الخارج: مجد

 . عندما ننتيي مف اعداد الطعاـ: األـ

 كيؼ أساعدؾ؟: مجد

 . ابقى بقربي واعطني ما أطمبو منؾ: األـ

 . ىناإلى  مجد تعاؿ: األب

خرج مجد مسرعا ولحقت األـ بو وجدوا لعبة الترا 
 . بوليف

عي ونقفز ومف أشكرؾ ابي أنيا جميمة أتمعب م: مجد
 . أنا أسرع أنزؿ، ينزؿ أوال يفوز

 . ستخسر مجد: األـ

 . أنا سأفوز ألني اثقؿ منؾ: االب

 كيؼ يا أمي؟: مجد

 300=10*30سنحسب الكتمة أي أف ، كيموا غراـ90ووزف أبوؾ ، كيموغراـ30وزنؾ : األـ

 . ىو مف يصؿ األرض أوالً ، نيوتف تقريباً 900= 10*90، وأبيؾ كتمة
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 . ىيا يا أبي لنمعب: أمجد

 . قفز األب ومجد معا وفعبل وصؿ األب قبمو

 . ىيا الطعاـ جاىز، ألـ أقؿ لؾ: األـ

 

 -: األسئمة

 . .............................ما القوة التي أثرت عمى األب وجعمتو يصؿ أواًل؟

 . .................................................كيؼ تقاس القوة؟

 . ...............................................وحدة قياس القوة؟ما 

 . ...................كيمو غراـ مف سيصؿ األوؿ في المعبة؟20لو كاف وزف أخت مجد 

 . .................................................وكيؼ حسبت ذلؾ؟

 . .......................................ما المقصود بقوة الجاذبية األرضية

 . .................................................ما المقصود بالوزف

 . .....................................لماذا وصؿ األب قبؿ مجد لمترا بوليف؟

 . .....ىؿ نحس بيا؟. .......................ىؿ يوجد قوة جذب بيف األشخاص ؟

مف يصؿ أوال . باستخداـ القمـ والكتاب والممحاة وريشة وقذفيـ معا تمثيؿ الموقؼ
...................................................................................لؤلرض؟ولماذا؟

............................................................................  
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 . الفعل ورد الفعل: الدرس الخامس

 . حصتان -الزمن:

 -األىداؼ:

 . أف يستنتج بالمقصود بالفعؿ ورد الفعؿ -

 أف يتعرؼ العبلقة بيف الفعؿ ورد الفعؿ -2

 . أف يذكر تطبيقات عمى الفعؿ ورد الفعؿ -3

  -: المفاىيـ

 . ورد الفعؿ، الفعؿ

 التخطيط لمحصة:

 . توزيع القصة عمى الطبلب قبؿ يوميف مف الدرس -1

 . مناقشة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وكتابتيا عمى الموح -2

 . اجراء التجارب المجودة في الدرس-3

 . مراجعة االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وتصحيح األفكار الخاطئة لمطبلب إف وجدت -4

 . حؿ األسئمة الدرس -5

 . تمثيؿ القصة -6

 . الفعؿأعطاء أمثمة عمى الفعؿ ورد -7
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 . القصة )الفعل ورد الفعل(

، الحزفأثر  وكانت يظير عمييا، رجعت فاطمة مف المدرسة وىي تحمؿ بيدىا عصاة وبعض المطاط
كانت العائمة تجمس ، اىتزاز الصور المعمقة عمى الحائطإلى  دخمت لممنزؿ ودفعت الباب بقوة مما أدى
 . عمى التمفاز تشاىد األحبار وتتابع األحداث

، قد مممت سكوت العرب وتجاوزات الييود، رأيتـ ماذا يفعؿ الييود بأبنائنا، السبلـ عميكـ: فاطمة
 . سأصنع مقبلعو لمدفاع عف أرضنا

 ماذا سيفعؿ الحجر أماـ البندقية؟: األـ

ال يرضوف ، ولكف سيظير لمعالـ أننا نقاوـ ولؤلرض شعب يدافعوف عنو، ال شيء يذكر: فاطمة
ألـ ترو كيؼ الجندي يخاؼ مف ، يوجد شباب يدافعوف عف أرضيـ، النصياع لمييوداأو  باالستسبلـ

 . ويرتجؼ مف الخوؼ عندما يمسؾ حجر ىي أيضا حرب نفسية، الفمسطيني وىو يصرخ

 . أحسنت فاطمة ىكذا الشباب باريتني اعود شابة ألساعدؾ وأخرج معؾ: الجدة

 وكيؼ ستفعميف ذلؾ سيمسكوف بؾ؟: خديجة

 . ع المثاـ واضرب مف مسافات بعيدةأض: فاطمة

 كيؼ ذلؾ؟: الجدة

 . لكؿ فعؿ رد فعؿ مساو لو في المقدار ومعاكس لو في االتجاه: خديجة

 . تعرفي اني افيـ االمور البسيطة ال أفيـ: الجدة

 انظري لمييودي الذي يطمؽ الرصاص عمى الشباب ؟، اهلل يكسر يدوا: فاطمة

الرصاصة تندفع لؤلماـ والبندقية لمخمؼ ، لكي ال يسقط عمى األرض يثبت البندقية عمى كتفو: خديجة
 . يجب تثبيتيا كي ال يسقط

 . اهلل يكسر يدوا ويدمرىـ ويحمي شبابنا: الجدة
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وكؿ ما كاف السحب أكثر أقوى ، نسحبيا لمخمؼ وينطمؽ الحجر لؤلماـ، المقميعة نفس الشيء: فاطمة
 . انطمؽ الحجر ابعد وأسرع

 . جميمة وقوية، نعت واحدة ىا ىيانا ص: خديجة

 . سنكوف بانتظارىـ عندما يدخموف قريتنا: فاطمة

 -األسئمة:

 ....................................................................ما نص قانوف يوتف؟

................................................................. . 

 في القصة عمى قانوف نيوتف؟ اذكري أمثمة ذكرت

1-
..................................................................................................  

2-............................................................................................. . 

3-.............................................................................................. .
 تمثؿ قانوف يوتف مف حياتنا اليومية؟أخرى أذكري أمثمة 

1-...............................................................................................  

2-............................................................................................. . 

3-..................................................  

4-
..................................................
......... . 

ما القوة التي تأثر عمى 
 . ...............................البندقية؟
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 . ...............يثبت البندقية عمى كتفو ماذا سيحدث؟لو لـ 

..................................................................................................
........................................... . 

  ...............................................ما القصود بقوة الفعؿ؟

.......................................................................  

  ...........................................................................ما المقصود برد الفعؿ؟

................................................................................................  

 .عمؿ مقميعة أو منجنيؽ 
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 فيرس المالحق

 الصفحة الممحقعنوان  الرقم
 23 تحكيـ االداة واسماء المحكميف .
 30 االستبانة قبؿ التعديؿ 8
 31 االستبانة بعد التعديؿ 3
 32 عمميات العمـ قبؿ التعديؿاختبار  1
 41 التعديؿاختبار عمميات العمـ بعد  0
 01. تسييؿ الميمة 1
 00. دليؿ المعمـ 2
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