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 اإلىداء

 

 هف ربٓاىْ صغٓرا....  إلِ أهْ وأبْ هف غهراىْ بحبٍهاأرواح  إلِ

ال...............زوجتْ رفٓقة الدرب  إلِ  هف سٍرت هعْ لٓال طٓو

 فأىبتىا جٓال فجٓال ...  أحالهىاهعْ الهشوار وسعٓىا لتحقٓؽ  تهف بدأ إلِ

 أبىائْ : أحهد ، تُقِ ، عمْ ، هّٓاسة ......الذٓف أحبٍـ حبا كثٓرا  إلِ

 .....اعز سىدا وهرشدا  ودلٓال زاءاألع وأبىائٍـ َأخَاتْ  إخوتْ إلِ

 إلِ روح أخْ الشٍٓد سعود الذي لثرى فمسطٓف والقدس...كاف الرحٓال

 هىا جهٓعا ...... بأرواحٍـ .... األكرـُ  شٍدائىا هف ضحوا أرواح إلِ

 الرابضة خمؼ القضباف ٓىتظروف حٓرة وفجرا جدٓدا ...  األسود إلِ

 أساتذتىا الكراـ الهبجمٓىا. ........... أٓدٍٓـهف تتمهذىا عمِ  إلِ

ـ   هف عمهوىا هعاىْ العزة والكراهة ....  ىزداد فخرا وتٍٓاالذٓف بذكٌر

 ٓ َهكاو زهاو كؿ فْ العمن طالب إلِ

 هتواضعإلٍٓـ جهٓعا اٌدي ٌذا الجٍد ال

الباحث: عبدالكٓرـ احهد هحهد صبٓح
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أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنٌل درجة الماجستٌر، وأنها نتٌجة أبحاثً الخاصة، 
باستثناء ما تمت اإلشارة له حٌثما ورد، وان هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم ٌقدم لنٌل درجة علٌا 

 هد آخر.ألي جامعة أو مع

 

 

 

 التوقٌع :..........................

 

 عبدالكرٌم أحمد محمد صبٌح

 

 م7/7/3102التارٌخ :

 

 

 

 

 

 

 



 ب

 

 شكر وعرفان

 

بالشكر الجٓزؿ والعرفاف بالجهٓؿ  وأتقدـ العمهْالشكر هلل تعالِ الذي أعاىىْ عمِ أف  اىٍْ ٌذا الجٍد 
اد قباجة لها  ح هف لحظة اختٓار هوضوع  الدراسة وحتِ بً هف رعآة وىص أوالىْهف الدكتور ٓز

هف وقتً الثهٓف والذي لـ ٓبخؿ بً فْ أي  أعطاىْلترى الىور بشكمٍا وحمتٍا الحالٓة ولها  إخراجٍا
 .لحظة احتجتً  فٍٓا

بعظٓـ الشكر والتقدٓر لٍٓئة التدٓرس فْ كمٓة الدراسات العمٓا قسـ التربٓة فْ جاهعة القدس  وأتقدـ
لٍـ الفضؿ فْ هساعدتْ د. غساف سرحاف والدكتور هحسف عدس والدكتور اخص هىٍـ هف كاف 

 . عفٓؼ ٓزداف

الدكتور الفاضؿ هحهود الشهالْ والدكتور هحسف  وأتقدـ بالشكر واالهتىاف إلِ أعضاء لجىة الهىاقشة
 لتفضمٍـ بالهوافقة عمِ هىاقشة ٌذي الرسالة . عدس

ء لجىة التحكٓـ وهدٓٓرات التربٓة والتعمٓـ فْ الخمٓؿ كها وأتقدـ بجٓزؿ التقدٓر لكؿ هف ساعدىْ أعضا
واشكر هدٓرة هدرسة بىات الصحابة األساسٓة سعاد طروة وهدٓر هدرسة بىْ ىعٓـ الثاىوٓة عهر 

عمْ كآد ٓزدات لها بذلوي هف جٍد فْ  الفاضؿ والء شعٓب هىاصرة  والهعمـ الفاضمةخضور والهعمهة 
ا كها وا تطبٓؽ الدراسة فْ هدارسٍـ شكر هدرستْ هدرسة عبداهلل بف هسعود األساسٓة بجهٓع كوادٌر

 .لدعهٍـ الهعىوي وهساىدتٍـ خالؿ فترة دراستْ  

وفْ الىٍآة أتقدـ بخالص شكري وعظٓـ اهتىاىْ إلِ كؿ هف ساىدىْ ووقؼ إلِ جاىبْ إلخراج ٌذا 
 العهؿ الهتواضع. 

 وفؽ اهلل جهٓع اهتىا إلِ ها فًٓ الخٓر والصالح .

 

 

 

  صبٓحأحهد الباحث: عبدالكٓرـ                                                      
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 ممخص الدراسة

 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تقصْ اثر استخداـ إستراتٓجٓة تدٓرس العموـ باستخداـ هىحِ تآرخ العمـ، فْ 
ـ العمهْ فْ ه   .حافظة الخمٓؿفٍـ طمبة الصؼ العاشر األساسْ لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة وتفكٌٓر

 

( اً إىاث 81 و اً ذكور  44) األساسْ  العاشر الصؼ طالبًا هف طمبة( 125) هف الدراسة عٓىة تكوىت وقد
اثىتٓف . الخمٓؿ/  ىعٓـ بىْ هىطقة فْ الحكوهٓة الهدارس هف فْ اثىتٓف هقسهٓف فْ أربعة شعب دراسٓة

 أف حٓف فْ التقمٓدٓة الطٓرقةتا بواحدة ذكور واألخرى إىاث درس( الضابطة الهجهوعة) هف الشعب 
 .مـالع تآرخهىحِ طٓرقة واحدة ذكور واألخرى إىاث درستا ب( التجٓربٓة الهجهوعة) الشعبتٓف األخٓرٓف

 
اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة، واختبار : أدوات الدراسة إعداد تـ الدراسة، أٌداؼ تحقٓؽ أجؿ هفو 

 فاالختبارا تطبٓؽ ، تـاالختبآرف بالطرؽ الهىاسبة وثبات صدؽ هف التحقؽ وتـ ، تىهٓة التفكٓر العمهْ
ولتحدٓد اثر طٓرقة  ،بدء الهعالجة التجٓربٓة وبعدٌا قبؿ) الضابطة والتجٓربٓة (  هجهوعاتعمِ ال

الهىحِ التآرخْ فْ فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة وتىهٓة التفكٓر العمهْ، تـ استخداـ الهتوسطات الحسابٓة 
( لهقارىة هتوسطات أداء الطمبة فْ اختبار ANCOVAالهعٓآرة وتحمٓؿ التغآر الثالثْ ) واالىحرافات

إلستراتٓجٓة هىحِ تآرخ  وفقا التعمٓهٓة الهادة إعداد تـفٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة واختبار التفكٓر العمهْ. و 
 .الهعمـ كدلٓؿ العمـ
 

دالة إحصائًٓا فْ كؿ هف فٍـ الطمبة وقد خرجت الدراسة بجهمة هف الىتائج أٌهٍا: وجود فروؽ 
لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة وفْ تىهٓة التفكٓر العمهْ لدٍٓـ تعزى لطٓرقة التدٓرس ولصالح إستراتٓجٓة هىحِ 
ـ  تآرخ العمـ، ولـ ٓكف ٌىاؾ فروقا دالة إحصائٓة فْ فٍـ الطالب لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة وتىهٓة تفكٌٓر

 التفاعؿ بٓف الطٓرقة والجىس وهستوى التحصٓؿ.العمهْ تعزى لمجىس وهستوى التحصٓؿ و 

وقد خرجت الدراسة بجهمة هف التوصٓات كاف أٌهٍا: توظٓؼ طٓرقة التدٓرس بإستراتٓجٓة هىحِ تآرخ 
جراء الهٓزد هف الدراسات  العمـ فْ تدٓرس العموـ ، وتأٌٓؿ وتدٓرب الهعمهٓف عمِ ٌذي اإلستراتٓجٓة، وا 

تتىاوؿ استخداـ إستراتٓجٓة هىحِ تآرخ العمـ عمِ هستوٓات صفٓة  واألبحاث العمهٓة الجدٓدة التْ
 هختمفة وهباحث أخرى.
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Abstract 

 

The study aimed at investigating  the effectiveness of using the learning method according 

to the historical approach of science teaching strategy to the tenth graders understanding of 

the physics concepts and their scientific thinking. 

The population of  the study consisted of all students of tenth graders in Hebron district in 

the academic year 2012/2013, (N= 12785). The purposeful sample of the study consisted 

of (125) male & female students of  tenth graders, from among the students of  four classes 

in two of the governmental schools in Bani Naim \ Hebron district classified to low and 

high pre-achievers in science. Two of the classes (the control group) learned in the 

traditional method whereas the other two ( the experimental group ) learned the same 

content  by  the historical approach  of  science teaching strategy . 

To achieve the aims of the study two instruments were prepared: Understanding the 

concepts of physics test,  and  scientific thinking. Validity and reliability were achieved for 

the two instruments. To measure the effects of learning method depend on historical 

approach  of science teaching strategy, means, standard deviations, and (ANCOVA) test, 

were used in this study. Also instructional and learning materials were prepared according 

to the historical approach as teacher's guide.  

The results showed that: there are significant differences in understanding the physics 

concepts scores due to the two groups (historical approach of science, traditional) in favor 

of the historical approach of science teaching strategy. There are no significant differences 

in understanding of physics concepts scores due to the pre-achieving level (high, low),  due 

to  gender and due to  the interaction between the group, gender,  and the pre-achieving 

level (high, low). 

 



 ه

 

Additionally there are significant differences in scientific thinking scores due to the two 

groups (historical approach of science, traditional) in favor of  the historical approach of 

science teaching strategy, and there are no significant differences in scientific thinking due 

to the pre- achieving level (high, low),  to the gender,  and to the interaction between 

groups, gender and pre-achieving level. 

Based on the finding of the study: employing this method in teaching science by preparing 

training program for in-service science teachers in using historical approach of science 

teaching strategy in their teaching and more studies should be conducted to investigate the 

effectiveness of historical approach of science strategy with other factors and different 

subjects was recommended, the research has also recommended this method in teaching 

science and any other areas. 
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 الفصل األول 
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 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 

 :مقدمة ال 1.1

 

ٓفال ٓخفِ عمِ احد ها شٍدتً العقود األخٓرة هف اٌتهاـ هف قبؿ  بطرائؽ التدٓرس الهختمفة ال  التربٓو
ة، وكذلؾ الهىاٌج التربوٓة حٓث سٓها تمؾ الطرائؽ التْ تركز عم ِ كوف الطالب هركز العهمٓة التربٓو

ولٓس الٍدؼ  ،هعىِ ذاوتعمها تعمٓـ العمـو كىشاط إىساىْ  إلٌِدؼ ٌذا التطور فْ الطرائؽ والهىاٌج 
، حشو الطمبة بكهٓات هف الهعموهات ال ٓمبث الطالب إال أف ٓىساٌا حاؿ االىتقاؿ إلِ هواضٓع أخرى

ىها ، أخرى لِإوهف هرحمة  تعمٓـ الطالب طرؽ التفكٓر الهختمفة وحؿ الهشكالت الٍدؼ والقصد وا 
كها وركزت الدراسات الحدٓثة وتوجٍات وزارة  لٓكوف الطالب قادرا عمِ فٍـ وحؿ أي هشكمة تواجًٍ

 .ٓـ طرؽ التفكٓر الهختمفة لمطمبةمعمِ التعمـ الىشط وتع الدوؿ كثٓر هف فْ التربٓة والتعمٓـ

 

الجدٓدة فْ التدٓرس وتدٓرس العموـ جاء هىسجها هع ىتائج العدٓد هف  الٓبلبحث عف األسواف ا
الدراسات التْ تثبت أف لتىوع أسالٓب التدٓرس أثرا همحوظا عمِ تعمـ الطمبة فْ جواىب هختمفة هثؿ 

 .( 2012 التحصٓؿ وتىهٓة التفكٓر والقدرة عمِ االحتفاظ بالهعموهة)ذوقاف،
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التدٓرسٓة التقمٓدٓة أدت إلِ إٓجاد صفوؼ دراسٓة ٓسودٌا الهمؿ والسمبٓة،  األسالٓب فأ وقد أصبح جمٓاً 
حرهاف الهتعمـ هف الهٍارات الفكٓرة والسموكٓة التْ تهكىً هف التعاهؿ هع الهعرفة  إلِكها أدت 

الهتغٓرة، وهواجٍة الهشاكؿ الشخصٓة واالجتهاعٓة التْ ٓزخر بٍا واقعً. واف البٓئة الطبٓعٓة 
واالجتهاعٓة التْ ٓعٓش فٍٓا الهتعمـ فْ حالة هف الحراؾ الفكري واالجتهاعْ تهمْ عمٓىا التفكٓر فْ 
استراتٓجٓات تعمٓـ قائهة عمِ الهىاقشة والحوار والتفاٌـ الهباشر هع البٓئة، بدال هف طرؽ التدٓرس 

 (.2011والتمقٓف )خطآبة، اإللقاءالقائهة عمِ 

 

دٓث فٓها ٓتعمق بتعمٓن العمَن َتعمهً الحاجة إلِ تغٓٓر َتطَٓر أسالٓب األدب التربَّ الحولقد أكد 
ْ ػالجدٓدة فاألسالٓب حٓث تأخذ ٌذي ، َضرَرة إحداث قفزة ىَعٓة فٍٓا، تدرٓس العمَن التقمٓدٓة

ن الحقائق ػتعمالتركٓز عمِ الفاعمة فْ تعمن العمَن بدالً هو كتٍـ هشاعر الطمبة بالىسبة لهشاراالعتبار 
هسؤَلٓة ؿ الحاجة إلِ إٓجاد طرق تجعكذلؾ األدب التربَّ ، كها أكد طقٓة الهجردة هو السٓاقالهى

ؿ ادراً عمِ حػفبدالً هو أو ٓكَو هتمقٓاً سمبٓاً ٓصبح الهتعمن فرداً هبدعاً ق، التعمن همقاة عمِ الهتعمن
 مفٓٓزاء ٓتعمـتدٓرسً لؿ هو خالٓرغب الفٓٓزاء فهعمن أخٓرف ها ٓتعمهً إلِ ؿ َتَصٓالهشكالت 

 (.Jewett, 1991األساسٓة )الطمبة الهفآٌن َالهبادئ الفٓزٓائٓة 

 

ر هىاٌج العموـ عمِ عىاصر الهىٍاج األربعة   وعمِ الرغـ هف االٌتهاـ الكبٓر الذي ركز فْ تطٓو
ـ  الهتهثمة فْ  رةاألخٓاالٌتهاـ اىصب فْ الفترة  أف إالاألٌداؼ، والهحتوى، وطرائؽ التدٓرس، والتقٓو

، ( 2004 )شآٌف، األٌداؼلتحقٓؽ  األساسٓةبشكؿ كبٓر عمِ طرؽ التدٓرس التْ تعتبر الوسٓمة 
التركٓز عمِ عهمٓات العمـ وطرائقً، واف  إلِلٍذي الهىاٌج االىتقاؿ بالطمبة  ألشهؿاوكاف الٍدؼ 

ادة وعٍٓـ بها ٓق الطمبةٓستهتع  وـ بً العمهاء بدراسة العموـ عبر اىخراطٍـ بالىشاطات العمهٓة وٓز
 .( Hodson, 2004؛ 1973)الشٓخ، 

 

عتبر تعمٓـ العموـ وتعمهً هف الجواىب  ة  األساسٓةٓو الفرد  إعداد إلِتٍدؼ  والتْفْ العهمٓة التربٓو
والهساٌهة فْ القرارات والسٓاسات العمهٓة باعتباري هواطىا فاعال فْ الهجتهع، حٓث لـ تقتصر هعرفة 

عف طٓرؽ الهالحظة ، واالستهرار فْ البحث والتجٓرب هها زاد هف هعارفً، لمحقائؽ العمهٓة  اإلىساف
ا حتِ  ر هجتهعً )الربضْ،  وأثرتجزءا هف حٓاتً الشخصٓة  أصبحتوعزٌز  .( 2007فًٓ وفْ تطٓو
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بدو  توظٓؼ كافة االستراتٓجٓات ٓتطمب االٌتهاـ بتحسٓف ىواتج تعمـ العموـ عىد الطمبة ،  أفٓو
اتحقٓؽ التكاهؿ بٓف الطٓرقة والهعرفة العمهٓة وهف لالتدٓرس  والهىاحْ الهتاحة فْ اكتساب الطمبة  أبرٌز

استراتٓجٓات التفكٓر وهٍارات حؿ الهشكالت، التْ تهكىٍـ هف التعاهؿ هع الهواقؼ الحٓاتٓة الهستجدة، 
ة فٍـ البىٓة الهعرفٓة لدٍٓـ وٓزاد إلصالح ألهفآٌهْوتحسٓف قدرتٍـ عمِ اهتالؾ هٍارات التغٓٓر 

 .( Smith, 1984)  الطمبة لمهحتوى الهعرفْ الذي ٓدرسوىً

 

ر هىاٌج العموـ وطرؽ تدٓرسٍا،  جد الكثٓر و ٓوعمِ الرغـ هف االٌتهاـ الكبٓر الذي اىصب عمِ تطٓو
هف الطمبة لدٍٓـ صعوبة فْ تعمـ الهفآٌـ العمهٓة واكتسابٍا فْ الوقت الذي تعتبر ٌذي الهفآٌـ ٌْ 

، وتشٓر ىتائج عدد هف الدراسات إلِ األساس فْ حجر  عددا كبٓرا هف طمبة الهراحؿ  أفتعمـ العمـو
       الهتقدهة ال ٓختمفوف كثٓرا فْ فٍهٍـ لمهفآٌـ العمهٓة األساسٓة عف فٍـ طمبة الهراحؿ االبتدائٓة

 (Duschl & Gitomer, 1991  كها أشارت العدٓد هف الدراسات )هثؿ(Galili & Hazan,2001; 
Saxena, 1992  )ِتغٓرات فْ  إحداثالهىاحْ الهستخدهة فْ تدٓرس العموـ لـ تىجح فْ  أف إل

ر طرائؽ  األهرفٍـ الطمبة واستٓعابٍـ،  ، وفْ تقٓرر ٓدة فْ التدٓرسدج وأسالٓبالذي ٓستدعْ تطٓو
(الهتعمؽ بتدٓرس الفٓٓزاء فْ   National Research Council , 1996الهجمس الوطىْ لمبحث )

ة ٓىقصٍـ فٍـ العدٓد هف الهفآٌـ  أفالٓات الهتحدة الذي بٓف الو  عددا كبٓرا هف خٓرجْ الهدارس الثاىٓو
ر طرؽ  أثاروقد  التساؤالت حوؿ كٓفٓة تدٓرس هثؿ ٌذي الهفآٌـ، وقد ٓكوف احد الحموؿ الهقترحة تطٓو

، وكشؼ تقٓرر الهركز الوطىْ لتىهٓة الهوارد البشٓرة ) حوؿ ىتائج  األردف فْ (2002تدٓرس العمـو
 لمدراسة الدولٓة فْ العمـو والٓراضٓات عف قصور فْ فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة. األردىٓٓفالطمبة 

 

ٌْ التْ تؤدي ىشوء وتطور الهفآٌـ العمهٓة، وقد  ،وعمًٓ فاف الهفآٌـ الهستخدهة فْ الحٓاة الٓوهٓة
تعهـ ٌذ ا الهفٍوـ بطرؽ هختمفة لذا لفٍـ أي هفٍـو ٓجب ٓستخدـ العمهاء هفٍوها ها لوصؼ ظاٌرة، ٓو

هف  كثٓرفالالعودة إلِ تآرخ الهفٍوـ األصمْ، وفٍـ الشروط التْ ىشا بٍا ٌذا الهفٍوـ أو ذاؾ، 
هف الصراع بٓف الهفآٌـ القدٓهة فْ تفسٓر الظواٌر، لذلؾ ٓجب تتبع الهفٍوـ تآرخٓا،  تالهفآٌـ ىشأ

الظواٌر الهعقدة فْ عالقات بسٓطة فٓجب تقصْ الىظٓرات فقد ىتجت بعض الهفآٌـ عف وصؼ 
؛ لٓبولد،  1998ر،ث؛ كراو  1970واألفكار القدٓهة ألىٍا السبٓؿ إلدراؾ أٌهٓة األفكار الجدٓدة )كوىاىت،

 (. 1993وآىشتآف، 
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ىً ٓقدـ تعمٓـ العمـو الهستىد لهىحِ تآرخ العمـ ٓبتعد عف العهمٓة الخطٓة لتقٓٓـ الهعرفة العمهٓة،أل إف
التفاعؿ الهعقد بٓىٍا  إلِ إضافة ووجٍات الىظر والىظٓرات الهختمفة حوؿ الهوضوع ىفسً،  األفكار

تطور األفكار العمهٓة تهكىً هف هعرفة لهعرفة الهعمـ  أف، كها بأخرىاستبداؿ واحدة  إلِالذي ٓؤدي 
شاٌدة الصعوبات الهفآٌهٓة التْ الهتغٓرة وه األفكارالصعوبات الهفآٌهٓة التْ ٓواجٍٍا الطمبة، ففٍـ 

الطمبة، فٓعرض العمـ عمِ اىً غٓر هستقر  أفكارٓجعؿ الهعمـ ٓتفؽ هع  األوائؿالعمهاء ٓواجٍٍا 
وهف خالؿ هعرفة كٓؼ حمت الهشكالت  لمتغٓٓر، وبشكؿ هشابً فاف الفٍـ الحالْ عرضة هتغٓرو 

البدٓمة لمطمبة،  األفكاركٓفٓة التعاهؿ هع هْ العموـ ٓكتسبوف البصٓرة فْ مالعمهٓة فْ الهاضْ، فاف هع
 طورواالعمهاء فْ التآرخ  بعض أفالذي هر بً العمهاء فْ السابؽ كها  الهأزؽفْ العادة ٌْ  ألىٍا

ا  ها قورىت بها ٌو هتوفر فْ الوقت  إذاالهفآٌـ العمهٓة عبر استخداـ طرائؽ بحث بسٓطة فْ تطوٌر
دراؾ أفعها ٌو الحاؿ هف خمفٓة ىظٓرة هتواضعة  أوالحالْ،  ٓعزو  أفالهعمـ بٍذي الحقٓقة ٓهكىً  وا 

هكىً  إلِالهفآٌـ البدٓمة الهوجودة لدى الطمبة  وسائؿ تعمٓهٓة  إدخاؿهف  أٓضاٌذي الحدود ىفسٍا، ٓو
  (. Serouglou & Koumaras, 2001تىهْ قدرة طمبتً )  اثرائٓة وىصوص 

 

 وهستوى لمتفكٓر، بهثابة أدوات فٍْ التعمٓهٓة، والعهمٓة مطالبل بالىسبة كبٓرة أٌهٓة التفكٓر ولهٍارات
 األساس تهثؿ األدوات ٌذي أف حٓث، التفكٓر فاعمٓة هستوى ٓحدد األدوات ٌذي واستعهاؿ أداء كفاءة
فو  الجٓد، التفكٓر هىً ٓىطمؽ الذي ر ا   تجعمً األساسٓة التفكٓر هٍارات هف عدد فْ براعة الطالب تطٓو
 التحصٓؿ عمِ آجابٓاً  ٓىعكس ذلؾ أف كها ، تفكٓري التْ تتحدى األهور فْ لىجاحا أجؿ هف ٓكافح
 التفكٓر هٍارات تىهٓة أصبحت لذلؾ (. 1995 بٓٓر، (الطالب ٓعٓشٍا التْ الحٓاة ىوعٓة وعمِ العمهْ
 هٓةتى عمِ العمهٓة التربٓة فْ الحدٓثة االتجاٌات كافة فقد أكدت ،العموـ تدٓرس أٌداؼ أٌـ هف العمهْ
 . واالستقصاء البحث فْ العمهْ وتوظٓفٍا التفكٓر هٍارات

 

ر عمِ البٓولوجٓة العمـو تدٓرس أٌداؼ أكدت الٓاباف ففْ  هٍارات عمِ استخداـ التالهٓذ قدرة تطٓو
 أٌداؼ وأكدت ، العمهٓة والهبادئوالهفآٌـ  الحقائؽ إلِ الوصوؿ فْ االستقصاء فْ العمهْ التفكٓر
د عمِ ٓرطاىٓاب فْ العمـو تدٓرس  الوالٓات فْ أها التفكٓر، فْ العمهٓة استخداـ الطٓرقة التالهٓذ تعٓو
ر تدٓرس أٌداؼ تضهىت فقد الهتحدة  التفكٓر هٍارات استخداـ فْ التالهٓذ هٍارات البٓولوجٓا تطٓو
د عمِ تعهؿ العمهْ التفكٓر هٍارات ألف وذلؾ العمهْ  ٓبوالتجر  ،والتفكٓر، البحث بطرؽ الطالب تزٓو

 خطئٍا أو صحتٍا إثبات وتهدٌـ بإهكاىٓة ،العمهٓة الحقائؽ فٍـ عمِ تساعدٌـ التْ ، واالستقصاء
  . ( 1996 ،وآخروف )ىشواف
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 العمهْ التفكٓر تىهٓة هٍارات فْ تساعد التْ والطرؽ األسالٓب هعرفة الضروري هف كاف ٌىا وهف
 الطرؽ واألسالٓب تكتشؼ أف ٌْ التربٓةفْ  الهشاكؿ هشكمة إف " دٓوي جوف كتبً ههاو  .الطمبة لدى
 ،وزكْ اظـك"( فاإلىسا حٓاة فْ فاعمٓة أكثر العمهْ وىجعمً التفكٓر ىىهْ أف ٓهكف بواسطتٍا التْ

1973).  

 

 هٍارات هف عمِ الكثٓر العمـو هىاٌج تحتوي أف الضروري هف كاف فاىً  تقدـ؛ ها عمِ تأسٓساً 
ا وتىهٓتٍا اكتسابٍا عمِ الطالب لهساعدة وذلؾ  العمهْ، التفكٓر ٌر  هف االستفادة ٓستطٓع حتِ وتطٓو
 . حٓاتً جواىب جهٓع فْ ذلؾ

 

تبٓف  الهفآٌـ هف والالـز الهىاسب الهتعمـ القدر كسب ٌو أٌهٍا أف العموـ، تدٓرس أٌداؼ تتبع هف ٓو
ر هف العمهٓة سرحاف  ( هةسمٓ عمهٓة لهفآٌـ لمتوصؿ العمهٓة الطٓرقة استخداـ قدرتً عمِ خالؿ تطٓو

 .( 2008 والشمش،

 

وهف االستراتٓجٓات الهستخدهة فْ هجاؿ تدٓرس العموـ استخداـ الهىحِ التآرخْ، حٓث ٓهثؿ 
استخداـ الهىحِ التآرخْ لمهعمـ باستعراض الخمفٓة التآرخٓة لحاالت عمهٓة توضح تطور الفكر 

الذي ٓهثؿ بتراكهٓة الهعرفة واشتراؾ اإلىساىْ حوؿ ٌذي الحالة فٓظٍر بذلؾ احد هظاٌر طبٓعة العمـ و 
سهِ  ظٍر كذلؾ التفاعؿ الهتبادؿ بٓف العمـ والهجتهع ، ٓو ا ٓو بىْ البشر جهٓعا فْ الهساٌهة بىهٌو

 (. 2003تدٓرس العموـ حٓىها ٓتـ بٍذا الشكؿ بتدٓرس العمـو باستخداـ الهىحِ التآرخْ )البحٓري، 

 

 ولف العموـ، تدٓرس خالؿ هف التفكٓر عهمٓات تىهٓة ورةوضر  العموـ، هادة أٌهٓة لىا ٓتضح ٌىا وهف
رى فْ التدٓرس، حدٓثة الستراتٓجٓات الهعمـ استخداـ بدوف ذلؾ ٓتأتِ  هف أف فٓالتربٓو هف كثٓر ٓو
، حٓث البىائٓة عف الىظٓرة الهىبثقة تمؾ ٌْ تدٓرس العمـو فْ الهستخدهة الحدٓثة االستراتٓجٓات أفضؿ

البىائٓٓف، ودراسة التطور  أفكارهستىدا إلِ الىظٓرة البىائٓة و آرخ العمـ ٓعتبر التدٓرس بهىحِ ت
التآرخْ لمعمـ تعد هف الوسائؿ التْ تفٓدىا فْ تفسٓر هعىاي وخصائصً وصمتً بالهجتهع والِ هعرفة 

ـ فْ االىجازات العمهٓة، إضافة إلِ توضٓح اتجاٌات  وأفكار العمهاء وتوضٓح سٓر أعهالٍـ ودوٌر
عمـ بوجً عاـ واثر ذلؾ فْ حٓاة الهجتهعات وتأتْ أٌهٓة استخداـ هىحِ تآرخ العمـ هف تطور ال



7 

 

هىاسب لتتبع األحداث التآرخٓة هثؿ قصة اكتشاؼ  وخالؿ هعالجتً لبعض الهوضوعات العمهٓة فٍ
 ،وباسكاؿ ،وارخهٓدس ،ىٓوتف هثؿ كثٓر هف العمهاء ذلؾ ثؿُ ه  و  ،وخاصٓة الطفو ،والجاذبٓة ،الجراثٓـ
، فكمها زادت هعرفة الطالب عف الهفٍوـ، بها فْ ذلؾ تآرخ ... ،والفوٓزً  ،وفولتا ،وتورشمْ ،وبرىولْ

جعؿ التعمـ ذا هعىِ  إلِ، فالهدرس الذي ٍٓدؼ لٍا ٓصٓغ هعىِ أفالفكرة، ٓصبح هف السٍؿ عمًٓ 
 الترابطف الفرص لعهؿ ، سٓزود الطمبة بالعدٓد هألهفآٌهْاكبر فْ التغٓر  تأثٓرولً  بالىسبة لطمبتً،

لً ذلؾ عبر عرض التطور التآرخْ لمهفٍـو  ٓتأتِالهوجودة لدٍٓـ والهفآٌـ الجدٓدة، وقد  األفكاربٓف 
، لذا جاءت ٌذي الدراسة الستكهاؿ ها قاـ بً الباحثوف أي التدٓرس باستخداـ هىحِ تآرخ العمـ

ـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة وتىهٓة قدرات التفكٓر ، والتْ بحثت فْ فاعمٓة هىحِ تآرخ العمـ فْ فٍالسابقوف
  .العمهْ لدى الطمبة

 

 مشكمة الدراسة: 2.1

 

 أف، الحظ فترة ههارستً لمتدٓرس ؿهف خالؿ خبرة الباحث وهعآشتً لمواقع التعمٓهْ فْ فمسطٓف خال
طرؽ  أفٌْ السائدة فْ عهمٓة التعمٓـ عمِ الرغـ هف وعْ الهدرسٓف وعمهٍـ  التقمٓدٓةالطٓرقة 

ههارسة الهعمهٓف  أف إال أكبر فاعمٓة، وتعطْ ىتائج أفضؿ والتْ تركز عمِ الطالب  التدٓرس الحدٓثة
هف اكتساب بعض الهفآٌـ الفٓٓزائٓة  ٓعاىوفالطمبة  أف، والحظ الباحث هعدوهةتكاد تكوف  أولٍا ىادرة 

طالعً عمِ ىتائج االختبارات اوذلؾ هف خالؿ عهؿ الباحث و  باستخداـ الطٓرقة التقمٓدٓة فْ التدٓرس،
هثؿ اختبار الػ  العالهٓةاالختبارات و  ،والتعمٓـ الفمسطٓىٓة وتمؾ التْ تىظهٍا هدٓٓرات التربٓة الوزآرة

TIMSS   والذي ٍٓدؼ لقٓاس هدى التقدـ فْ تعمٓـ وتعمـ العمـو والٓراضٓات بالهقارىة هع الدوؿ
لذي ٓىظـ كؿ أربع سىوات حٓث كاىت فمسطٓف فْ األخرى ، فقد شاركت فمسطٓف فْ ٌذا االختبار ا

( 2007( دولة تقدهت لالختبار والهرتبة التاسعة عربٓا وذلؾ عاـ)46( عالهٓا هف بٓف )43الهرتبة )
( دولة هشاركة 45( عالهٓا هف بٓف )36( فقد كاف ترتٓب فمسطٓف فْ الهركز)  2011أها فْ العاـ )

دولة عربٓة هشاركة)الرابطة الدولٓة لتقٓٓـ التحصٓؿ ( 11وفْ الهركز السابع عربٓا هف بٓف )
الطمبة ٓعتهدوف عمِ الحفظ الصـ لمهعموهات والهفآٌـ وال  أفكذلؾ ال حظ الباحث و ( 2011التربوي،

ائٓة والهٍارات الهختمفة، ٓستخدهوف طرؽ التفكٓر الهختمفة فْ اكتسابٍـ لمهفآٌ الباحث  ها دفعـ الفٓٓز
ائٓة وفْ طرؽ  أثريعمـ فْ ٌذي الدراسة لفحص استخداـ هىحِ تآرخ ال فْ فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓز

ـ كوف الهىحِ التآرخْ ٓعهؿ عمِ الربط بٓف هصادر الهعرفة )الهعرفة القدٓهة( هع  العمهْ تفكٌٓر
هصادر الهعرفة وربطٍا بالهعموهات الحدٓثة وبالتالْ  إلدراؾالتوسع الهعرفْ الحدٓث هها ٓوفر فرص 
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ادة استٓعابٍا، و  ترسٓخ  أفضؿذا قد ٓهكف الطمبة هف فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة بصورة ٌٌذي الهعموهات وٓز
عٓش وفٓفكر  مبةجعؿ الط أو، هف خالؿ السرد التآرخْ المحظات التْ عاشٍا  واكها ٓفكر العمهاء ٓو

كها وهف خالؿ .قاتهف طا ـها بداخمٍ وآفجر  ـبٍا والهعاىاة التْ جعمتٍ واوالهواقؼ التْ هر  مهاءالع
عمِ حد عمـ الباحث  –ىادرة  أىٍااطالع الباحث عمِ الدراسات التْ تىاولت الهىحِ التآرخْ وجدٌا 

كها لـ ٓجد الباحث دراسات تبحث فْ اثر التدٓرس خاصة فٓها ٓخص الهرحمة األساسٓة العمٓا  -
 عف السؤاؿ لإلجابةٌذي الدراسة  لذا جاءتهىحِ تآرخ العمـ فْ التفكٓر العمهْ لمطالب،  بإستراتٓجٓة

ما أثر استخدام منحى تاريخ العمم في تدريس العموم في فيم طمبة الصف العاشر األساسي لممفاىيم 
 ؟وفي تفكيرىم العممي في محافظة الخميل الفيزيائية

 

 أسئمة الدراسة: 3.1

 

 :حاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالٓة

داـ هىحِ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العموـ فْ فٍـ طمبة الصؼ العاشر ها أثر استخ: السؤال األول
ؿ ٓختمؼ ٌذا  ائٓة؟ ٌو وهستوى  ،الجىسو  طٓرقة التدٓرس، باستخداـ األثراألساسْ لمهفآٌـ الفٓٓز

 والتفاعؿ بٓىٍا؟ ،التحصٓؿ

 
لدى طمبة ها أثر استخداـ هىحِ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العموـ فْ التفكٓر العمهْ : السؤال الثاني

ؿ ٓختمؼ ٌذا األثر باستخداـ طٓرقة التدٓرس، والجىس، وهستوى  الصؼ العاشر األساسْ ؟ ٌو
 التحصٓؿ، والتفاعؿ بٓىٍا؟

 

 فرضيات الدراسة: 4.1

مٍا إلِ الفرضٓات الصفٓرة أسئمة الدراسةولإلجابة عف  ا عىد هستوى  أتٓة، فقد تـ تحٓو الختباٌر
 (.α ≤ 0.05الداللة )
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( بٓف هتوسطات α ≤ 0.05ال ٓوجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة ): الفرضية األولى
فٍـ طمبة الصؼ العاشر األساسْ لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة تعزى لطٓرقة التدٓرس ) هىحِ تآرخ العمـ، 

 .والجىس وهتوسط التحصٓؿ )هىخفض، هرتفع ( والتفاعؿ بٓىٍا تقمٓدٓة (

 
( بٓف هتوسطات α ≤ 0.05ؽ ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة)ال ٓوجد فرو : الفرضية الثانية

 التفكٓر العمهْ لدى طمبة الصؼ العاشر األساسْ تعزى لطٓرقة التدٓرس)هىحِ تآرخ العمـ، تقمٓدٓة(
 .والجىس وهتوسط التحصٓؿ )هىخفض، هرتفع ( والتفاعؿ بٓىٍا

 

 أىداف الدراسة: 5.1

 

 :ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تقصْ

وفٓها إذا  اثر التدٓرس بهىحِ تآرخ العمـ فْ فٍـ طمبة الصؼ العاشر األساسْ لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة .1
 فْ فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة كاف ٌىاؾ اثر لطٓرقة التدٓرس والجىس وهستوى التحصٓؿ والتفاعؿ بٓىٍا

 فْ هحافظة الخمٓؿ.  طمبة الصؼ العاشر األساسْل

 

وفٓها إذا طمبة الصؼ العاشر األساسْ لدى العمهْ  التفكٓرالعمـ فْ اثر التدٓرس بهىحِ تآرخ .2
طمبة  لدى لطٓرقة التدٓرس والجىس وهستوى التحصٓؿ والتفاعؿ بٓىٍا فْ التفكٓر العمهْ كاف ٌىاؾ اثر

 .فْ هحافظة الخمٓؿ الصؼ العاشر األساسْ

 

 أىمية الدراسة: 6.1

 

لً هف اثر فْ طٓرقة فٍـ وتفكٓر الطمبة  لها ٓةاألٌهٌذي الدراسة هوضوعا عمِ قدر هف  تىاولت
ٌذي  أٌهٓةتكهف  إذحٓاة الطالب الطبٓعٓة،  إلٌِذي الدراسة غرفة الصؼ  أبعادالعمهْ حٓث تتعدى 

قمٓمة التْ تىاولت تصهٓـ وحدة دراسٓة باستخداـ عمِ حد عمـ الباحث هف الدراسات ال بأىٍاالدراسة 



01 

 

ْ األولِ التْ  عمِ فٍـ الطالب لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة أثريلفحص  هىحِ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العموـ ٌو
ؤهؿ  لدى الطمبة العمهْ تبحث فْ اثر ٌذي اإلستراتٓجٓة)هىحِ تآرخ العمـ( فْ تىهٓة التفكٓر  فٓدت أفٓو

فْ كوىٍا هرجعًا ٓساعد القائهٓف عمِ إعداد الهىاٌج فْ تصهٓـ الهىاٌج بىاء عمِ  ٌذي الدراسة
هكف أف تفٓد الهعمهٓف والقائهٓف عمِ تىفٓذ الهىٍاج فْ اخذ الهىحِ التآرخْ الهىحِ التا ٓرخْ، ٓو

 كأداة تىفٓذ ذات جدوى فْ تحقٓؽ هخرج تعمٓهْ وظٓفْ. 

 

 محددات الدراسة: 7.1

 

 تـ تعهٓـ ىتائج الدراسة الحالٓة ضهف الحدود أتٓة:

 

الثاىْ هف العاـ الدراسْ  الهحدد الزهاىْ: تـ إجراء ٌذي الدراسة فْ الفصؿ الدراسْ -1
 ـ. 2012/2013

لمذكور  وأخرى لإلىاثالدراسة فْ هدرستٓف حكوهٓتٓف واحدة  إجراءالهحدد الهكاىْ: تـ  -2
 الخمٓؿ  والتعمٓـ فْ هحافظةتربٓة ال اتاألساسْ وتتبعاف لهدٓٓرتشهالف الصؼ العاشر 

 هحافظة الخمٓؿْ الدراسة عمِ طمبة الصؼ العاشر األساسْ ف اقتصرتالهحدد البشري:  -3
 .ـ 2012/2013والهىتظهٓف فْ الدراسة فْ الفصؿ الثاىْ لمعاـ الدراسْ 

 ىتائج ٌذي الدراسة بالهصطمحات والهفآٌـ الواردة فٍٓا. تحددتالهحدد ألهفآٌهْ:  -4

 

 مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية: 8.1

 

ْمنحى تاريخ العمم ا. ٌو طٓرقة تدٓرس ٓقصد بٍا الهىحِ الذي  : هىحِ ٍٓتـ بتطور الهفآٌـ وىهٌو
ٓتـ هف خاللً تقدٓـ هادة تعمٓهٓة حاالت تآرخٓة ٓتـ فٍٓا عرض تطور األفكار والهفآٌـ العمهٓة هع 

 ، وتقدٓـ  التركٓز عمِ الهحطات الهفصمٓة التْ أدت إلِ تغٓٓر التفكٓر السائد فْ ذلؾ الهفٍـو
 . (2004) شآٌف،  التجارب التْ قاـ بٍا العمهاء



00 

 

تقدٓـ هادة تعمٓهٓة " الهوائع " عمِ صورة حاالت تآرخٓة ٓقصد بالهىحِ التآرخْ فْ ٌذي الدراسة  و
ٓتـ فٍٓا عرض تطور األفكار والهفآٌـ الفٓٓزائٓة ، هع التركٓز عمِ الهحكات التْ أدت إلِ تغٓر ٌذا 

والواقع الذي عاشً العمهاء  ْالهفٍوـ ضهف التسمسؿ التآرخْ هف لحظة تشكؿ الهفٍـو إلِ وقتىا الحال
 .ذوي العالقة بهوضوع الوحدة والهواقؼ والهعاىاة التْ هر بٍا ٌؤالء العمهاء

 
طٓرقة التدٓرس التْ ٓتـ فٍٓا عرض الهادة العمهٓة عرضا لفظٓا هف : (التقميدية) االعتياديةالطريقة 

تعٓىا هف وقت ٔخر بالسبورة قبؿ الهعمـ الذي تقع عمًٓ الهسؤولٓة فْ توصٓؿ الهادة الدراسٓة هس
 .(2012ذوقاف، (والطباشٓر، بٓىها ٓقتصر دور الهتعمـ عمِ االستهاع لها ٓقوـ بً الهعمـ

 

ْ م:العمو مقرر  ْ العاشر األساسْ الصؼ لطالب تدرس التْ الهباحث إحدى ٌو هادة  عف عبارة ٌو
قصد الباحث العمـو اؼأٌد لتحقٓؽ واإلجراءات العموـ كتاب وتتضهف العمهْ البحث فْ وطٓرقة  فْ ٓو
 لمصؼ العاشر األساسْ.  الثاىْ  العمـو الجزء كتاب هف)وحدة الهوائع(  الثالثة الوحدة بالتحدٓد العمـو

 
ـ بٓف طمبة الصف العاشر األساسي درسوف فْ  16-15: ٌـ الطمبة الذٓف تتراوح أعهاٌر عاها ٓو

الهىتظهٓف فْ الدراسة فْ الفصؿ الثاىْ لمعاـ و الصؼ العاشر هف التعمٓـ األساسْ فْ هحافظة الخمٓؿ 
 . ـ 2012/2013الدراسْ 

 

قدرة الطالب عمِ تهثؿ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة فْ بىٓتً الهعرفٓة وقدرتً عمِ  :الفيزيائية  فيم المفاىيم
استخداهٍا فْ وصؼ وتفسٓر الظواٌر وتطبٓقٍا فْ حٓاتً العهمٓة وقٓس فْ ٌذي الدراسة إجرائٓا  

 ة التْ حصؿ عمٍٓا الطمبة فْ اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة الهعد خصٓصا  لٍذي الدراسةبالعاله
 اختبار خصٓصا لٍذي الدراسة. إعداد وتـ (.2012 )قباجة،

 

هدى واسع هف الههارسات والعهمٓات  العقمٓة والحركٓة والىفسٓة التْ ٓقوـ بٍا  :التفكير العمميميارات 
عك الفرد بشكؿ هىطقْ وهىظـ، هف خاللٍا وجود قدرات لدًٓ فْ الهجاالت الثالثة  سوهترابط ٓو

ا . وقٓس فْ (2011 )قباجة،الهذكورة بحٓث تهكىً تمؾ القدرات هف اكتشاؼ الهعرفة العمهٓة وتبٓرٌر
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فْ  ـالعالهة التْ حصؿ عمًٓ الطالب فْ اختبار هستوى التفكٓر العمهْ الهستخدبٌذي الدراسة إجرائٓا 
 .الدراسة
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 الهىحِ التآرخْ  1.1.2
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 الفصل الثاني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

راسة كؿ هف اإلطار الىظري والدراسات السابقة التْ لٍا صمة لصٓقة تىاوؿ ٌذا الفصؿ هف الد
 بهوضوع الدراسة كها وتال ذلؾ تعقٓبا عمِ الدراسات السابقة.

 

 اإلطار النظري 1.2

  

 ،إستراتٓجٓة التدٓرس باستخداـ هىحِ تآرخ العمـ: حٓث شهؿ اإلطار الىظري لمدراسة الهحاور أتٓة
 .وتىهٓة التفكٓر العمهْ ، الهفآٌـ، وتشكؿ  ،الىظٓرة البىائٓة

 

 المنحى التاريخي 1.1.2

 

إف االٌتهاـ بهىحِ استخداـ تآرخ العمـ فْ التدٓرس ظٍر هتأخرا، وقد ٓعزى ذلؾ إلِ تأخر ىهو الفٍـ 
فْ  Constructivismبطبٓعة العمـ ذاتً، وألٓة التْ ٓتطور بٍا، إضافة إلِ تأخر ظٍور البىائٓة 

ف هىحِ تآرخ العمـ ٓوفر عهمٓة تعمـ الهفآٌـ األساسٓة وفرص تعمـ و  فْ والتربوي .هظٍٓرٍا الفمس ا 
عهؿ عمِ إشراؾ الطمبة فْ ىشاطات فعالة  حؿ الهشكالت العمهٓة وفٍـ عهمٓات التفكٓر الهىطقْ ٓو
وفر فرص تعمـ ٓدوي بطٓرقة تتٓح لمهتعمـ استخداـ االستقصاء العقمْ واالستقصاء الٓدوي والعهمْ  ٓو
 فٓتـ تعمـ الهفآٌـ بشكؿ هتىاـ، وتقوـ عهمٓة التدٓرس عمِ هساعدة الطمبة عمِ بىاء الهعىِ والهعرفة.
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أخذ ٌذا الهىحِ بأٌـ الهعآٓر الحدٓثة فْ تدٓرس العموـ هف حٓث تركٓزي عمِ عهمٓات االستقصاء،  ٓو
 .العمهٓة وطبٓعتٍاوفٍـ العالقة بٓف العمـ والتكىولوجٓا والهجتهع، وفٍـ تآرخ ىهو الهعرفة 

 

وعمِ الرغـ هف أٌهٓة الهفآٌـ العمهٓة فْ تعمـ العموـ إال أف ٌىاؾ بعض الصعوبات التْ تواجً 
و طرائؽ  عهمٓة تعمٓهٍا و تعمهٍا هثؿ الهىاٌج الدراسٓة التْ تتضهف عددا كبٓرا هف الهفآٌـ العمهٓة،

ْ طرائؽ تقمٓدٓة فْ اغمب ٍا، و هدى استعداد الهتعمـ و ىضجً التدٓرس الهستخدهة فْ تعمٓهٍا ٌو
ودافعٓتً حٓث ال تتـ هراعاة هستوى الهفٍوـ العمهْ و هرحمة ىهو الهتعمـ، و كذلؾ الفروؽ الفردٓة بٓف 

التعمـ الجدٓد  أهاـالهتعمهٓف، واالستعداد السابؽ لمتعمـ وها ٓهتمكً هف هفآٌـ بدٓمة تشكؿ عائقا 
  ( . 2005 خطآبً، ،2004 )ٓزتوف،

 

( Kentالهتتبع لتآرخ العمـ ٓرى أف الهفآٌـ كاف لٍا هعآٓر فْ كؿ هرحمة تآرخٓة، فٓقوؿ كىت) إف
ا هف الظواٌر، ثـ وضع  1750عاـ  ٓجب وصؼ الظاٌرة كها ٌْ،  ثـ اكتشاؼ عالقة الظاٌرة بغٌٓر

تقدات قاىوف أو هفٍوـ ها، وهف ثـ االستفادة هف ٌذا الهفٍـو عهمٓات التىبؤ والتفسٓر، ووفؽ هع
ا الذي اقري سٓهوف؛ العمـ ٌدفً وصؼ الظواٌر، ووظٓفتً وضع  الهدرسة الوضعٓة التْ كاف شعاٌر

ـ أف كؿ  1770( عاـ Humeالقواىٓف العمهٓة لتفسٓر الظواٌر والتىبؤ بٍا. فْ حٓف ٓقوؿ: ٌٓوـ )
غٓر القابمة القضآا ٓجب أف تختبر هقابؿ الخبرة، فمـ ٓكف ٓقبؿ فْ تمؾ هرحمة الهفآٌـ العمهٓة 

لالختبار، فأوجد قطٓعة بٓف تآرخ العمـ والهعرفة العمهٓة، وقد حارب العمهاء التجٓربٓوف الفروض 
ا استباؽ الطبٓعة: وهىٍـ هف أىكر الفروض الهستقمة عف الحواس واغفموا أف الفروض سر  وسهٌو

األشٓاء ها داهت العهمٓات التقدـ العمهْ فقد ىظر إلِ العقؿ أىً لف ٓولد هعرفة هٍها الحظ هف تتابع 
ذي الىظرة عهمت  د الشخص بالخبرة، وبعهمٓات تكرار الخبرة ٌو ال تظٍر لمحواس، ولذلؾ آهىوا بتزٓو
ؿ تآرخ العمـ الداخمْ إلِ وقائع تجٓربٓة ٓتبعٍا تعهٓهات استقرائٓة، وقد أسس ستٓورت  عمِ تحٓو

(Stewart عاـ)ألهثمة التْ تتفؽ هع الظاٌرة هىٍجا استقرائٓا ٓقوـ عمِ البحث عف ا 1850
ذا ها  الهدروسة، وهف ثـ التركٓز التشابً واالختالؼ، ثـ البحث عف عالقة تربط بٓف الهتغٓرات، ٌو
عَّب عمٍٓـ ذلؾ،  عرؼ بهبدأ التالـز عىد العرب، وعىدها حاوؿ العمهاء تبٓرر االستقراء هف التجربة ص 

 1930( عاـ Makhؿ إلِ قاىوف، وعىدٌا أكد هاؾ )وبٍذا ٓظٍر أف التجربة عدٓهة الىفع ها لـ تتوص
أف كؿ قاىوف عبارة عف فرضٓة حتِ ٓتـ اخضاعٍا لمتجربة، ورفض بذلؾ الهفآٌـ الهجردة كهفٍـو 
الذرة، وبذلؾ أوجد قطٓعة هرة أخرى بٓف تآرخ العمـ والهفآٌـ التفسٓٓرة، وىادى فْ تمؾ الهرحمة بأف 

ف ا لهفآٌـ والىظٓرات حٓث ٓكوف الوصؼ هباشرا بهشاٌدة الواقع كها واجب العالـ الوصؼ، ولٓس تكٓو
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ٌو أو غٓر هباشر بهطابقة الظاٌرة هع ظاٌرة أخرى وظٍر الهىٍج الفرضْ االستىتاجْ الذي ىادى 
ا تجٓربٓا والعمـ لٓس تعهٓهات لوقائع هستقرأة، وأصبح القارئ ٓرى أف تآرخ  بوضع الفروض ثـ اختباٌر

خهٓىات الجٓرئة، وتستهد الىظٓرات هعىاٌا هف الهالحظة وفؽ هذٌب فرضْ العمـ ٌو تآرخ الت
تـ الحكـ عمِ الهفآٌـ بالصدؽ وفؽ هعٓار التىاظر الذي ٓرجع إلِ تآرخ العمـ، ولحؿ  استىتاجْ، ٓو
هشكمة االعتقاد أصبح هعىِ العمـ الهعرفة فالعمـ ٌو هرحمة هتقدهة هف الهعرفة والهعرفة ٌْ ىشاط 

 (. 2003ت) البغدادي،حؿ الهشكال

 

إف هف األٌهٓة االطالع عمِ تآرخ العمـ لفٍـ الهعآٓر التْ عهؿ فًٓ السابقوف، فوفؽ رأي 
(، ال بد هف إفساح الهجاؿ لمرأي األقدر عمِ حؿ الهشكمة، والهقارىة بٓف الهشكالت 1991بوبر)

ىقد والهىاقشة، والتجارب التْ القدٓهة والجدٓدة والتعمـ هف أخطائىا، واتباع هىٍج عمهْ هبىْ عمِ ال
ترشدىا لمهفآٌـ، فالهقارىة الىقدٓة توفر الهوضوعٓة؛ فهوضوعٓة العالـ الىاجهة عف استخداـ العمهاء 
لمىقد والشؾ ولٓست هوضوعٓة العالـ، فالعمـ ٓبدأ هف هشكالت، ولٓس هف هالحظات، لذلؾ فال خوؼ 

ولٓس الحقائؽ، فكؿ ىظٓرة ٌْ هحاولة لحؿ هشكمة، هف التقدـ التكىولوجْ؛ الف الهٍـ فٍـ الهشكالت، 
والهوضوعٓة ٌْ أف ال ىقبؿ الىظٓرات العمهٓة بشكؿ هطمؽ، والعقالىٓة ٌْ الهىاقشة الىقدٓة وهعرفة 

 ٌؿ الىظٓرة ٌْ أفضؿ بدٓؿ لحؿ الهشكمة.

 

ء هف ( فاف ثورات عمهٓة تحُدث فْ تآرخ العمـ، عىدها ٓىتقؿ العمهاKuhn, 1970ووفؽ رأي كوف )
ا، فوفؽ تآرخ  إطار فكري إلِ إطار فكري آخر لتفسٓر ظاٌرة ها اثر إخفاؽ الىهوذج السابؽ فْ تفسٌٓر

عمـ والغرض لقبوؿ ىظٓرة عمهٓة ٌو قابمٓتٍا لالختبار، والهٍـ تتبع ىهو  العمـ ال هعٓار بٓف العمـ والال
 ٓهكف ألي جهاعة عمهٓة أف تهارس الهفآٌـ العمهٓة تآرخٓا فالعمـ ٓىهو بتطور هفآٌهً وقاؿ اىً ال

عهمٍا دوف أف ٓكوف لدٍٓا هجهوعة اعتقادات، فالعمهاء ٓضعوف فْ اعتباراتٍـ أفكار ىهوذج هسبؽ 
توجً ىشاطٍـ العمهْ.واىتقد الكتب الهدرسٓة فقاؿ: أف الكتب الهدرسٓة ذات ٌدؼ تربوي ٌو تعمٓـ 

بىٓة العمـ، وتسجؿ ىتائج الهعرفة الثابتة وال الطالب هزاولة هٍىة فْ إطار التعمٓـ العالْ، فتعرض 
تعرض فْ هضهوىٍا الثورات العمهٓة فتعهؿ عمِ وأد دافعٓة الهتعمـ وال تذكر هف التآرخ ها ٓقود إلِ 
الىهوذج الهعهوؿ بً وكأف االىتقاص هف قٓهة التآرخ هقصد فْ آدولوجٓا العمـ، فعهمٓة فٍـ تآرخ 

وف عمِ وجوب تضهٓف كتب العمـو الهىحِ التآرخْ الهفٍوـ ٓوضح طبٓعة العمـ. ول قد أكد التربٓو
وحدة دراسٓة عمِ األقؿ فْ كؿ كتاب هدرسْ تأخذ بعٓف االعتبار أعهاؿ العمهاء وتجاربٍـ وفٍـ 
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ىهْ اتجاٌات الهتعمـ االٓجابٓة ىحو احتراـ  الظروؼ التجٓربٓة هها ٓثٓر دافعٓة الطالب ىحو التعمـ ٓو
 (.Dushl & Gitomer,1991العمهاء)

 

تـ قبوؿ إطار هفآٌهْ ورفض إطار آخر، فال ٓىظر لمهعرفة هف الداخؿ عمِ ساس عالقات هىطقٓة  ٓو
بؿ ٓىظر بالهشكالت الهطروحة وال ٓتـ االٌتهاـ بالهحتوى عمِ حساب بىٓة الهفٍـو التطوٓرة، وعىدها 

حدث تعرض هع الهعرفة  السابقة فتىتج هفآٌـ تظٍر هشكالت جدٓدة تؤدي إلِ هعرفة جدٓدة، ٓو
بسبب ذلؾ التعارض وال تىتج ٌذي الهفآٌـ ىتٓجة تراكـ الهعرفة، فعهمٓة التغٓر الهفآٌهْ تصبح عهمٓة 
احتواء هىٍج اكثر تقدها فالهعرفة العمهٓة لـ تأت عف طٓرؽ هىٍج واحد ولٓس لمعمـ ىظاـ هقدس ٓرفعً 

 ,Posner, Strikeٓتـ فٍهً تآرخٓا وهىطقٓا) فوؽ التآرخ وكؿ هفٍوـ عمهْ حتِ ٓتـ إدراكً ٓجب أف
& Gertzog, 1982) 

 

وحدثت فْ عمـ الفٓٓزاء ثورات حسب الفكر العمهْ الهتبع، فوفؽ الفكر الجالٓمْ كاف ٓتـ االىطالؽ هف 
هفٍوـ ٓستعهؿ فْ الحٓاة الٓوهٓة ثـ ٓقوـ العمـ بإجراء تجربة، وبعدٌا ٓتـ فحص الىتائج لمتوصؿ إلِ 

ٓفسر الظاٌرة الهدروسة، وعىها ظٍرت الحتهٓة اٌتـ العمهاء بوصؼ الظواٌر الطبٓعٓة فْ هفٍوـ عاـ 
عالقات ٓراضٓة، حٓث تصور عمهاء ذلؾ العصر الكوف كساعة قاـ اهلل بصىعٍا فْ بدآة الزهف، 
 لذلؾ اٌتهوا بالتحدٓد الٓراضْ لمقواىٓف الفٓٓزائٓة حتِ اىٍـ اكتفوا بالتعود عمِ استعهاؿ القوالب
الٓراضٓة، وكاىت العهمٓات الٓراضٓة تكسب هىٍج العمهاء الدقة، وقدر عمهاء الحتهٓة أعهاؿ العمهاء 

( عىدها ىحقؽ اىجازا ٓكوف ألىىا ىقؼ عمِ أكتاؼ العهالقة التْ 1726-1692السابقٓف فٓقوؿ ىٓوتف)
تىتج الهعرفة والعقؿ قبمىا، وىحف هدٓىوف لمهفكٓرف الذٓف شكمت أعهالٍـ فكرىا والبىِ العقمٓة  جاءوا

كٓؼ ىفسً تبعا لفٍهً لمثورات العمهٓة، فتاتْ الهفآٌـ ىتٓجة حوار فتصبح الهعرفة  ٓستهر فْ التعمـ، ٓو
عبارة عف خارطة هف الهفآٌـ العمهٓة تقود إلِ اكتشاؼ وتشكؿ ٌذي الهفآٌـ حمقة الوصؿ بٓف عمـ 

ا دوف االٌتهاـ االجتهاع وعمـ الهعرفة، فعمـ االجتهاع ٍٓتـ بفٍـ الهف آٌـ هف حٓث ىشأتٍا، وتطوٌر
لمصالحٓة الهىطقٓة والىتائج لكؿ اكتشاؼ عمهْ، أها عمـ الهعرفة فٓبحث فْ ىتائج الهفآٌـ؛ لذلؾ 
ف أحكاـ عاهة. فال ٓجد الفرد فْ عهمٓة فٍهً لمهفآٌـ أف  ٓجب االطالع عمِ التآرخ العمهْ لتكٓو

د أف تآرخ العمـ ٓساعدي فْ تسٍٓؿ عهمٓات الفٍـ؛ فتآرخ العمـ االٓدولوجٓا تكوف عائقا أهاهً، بؿ ٓج
و  وفٍهً ٓساعد عمِ التىبؤ بالهشكالت فٍو هشروع هتكاهؿ ال ٓىظهً شخص بؿ ٌو ىتٓجة تفكٓر ٌو
طٓرقة لجهع الىتائج فْ كؿ عصر، وتهحٓصٍا لتواكب التقدـ، وظٍر فْ تآرخ العمـ هف ٓىظر إلِ 

عمـ فٍها عمهٓا أكثر هىً فٍها آدولوجٓا أو تكىولوجٓا، وهىٍـ هف ىظر لمعمـ العمـ ىظرة داخمٓة ففٍـ ال
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 ىظرة خارجٓة فعد العمـ كىشاط إىساىْ اجتهاعْ دوف إعطاء العمـ صفة البحث عف الحقٓقة)كراوثر،
1998.) 

 

تـ وتـ اختفاء هفآٌـ ابتدعٍا العمهاء لتفسٓر الظواٌر، وحؿ هحمٍا هفآٌـ جدٓدة، وظٍرت هفآٌـ و 
ا الحقا ؛ فالحرارة عبر عىٍا قدٓها بهفٍوـ الهائع) السٓاؿ( ثـ فسرت الحرارة عمِ أىٍا ىاتجة عف  تفسٌٓر
حركة ذرات الهادة، وعبر عف بعض الهفآٌـ كهفٍوـ االىكسار، والضغط، والتوتر السطحْ، بأعداد 

مورات بأىٍا حبٓبات ذٓرة هع وتـ إٌهاؿ هٓكاىٓكٓة حركة الذرات الداخمة ، كها تـ التعبٓر عف هفٍوـ الب
 (. 1993العمـ أف البمورة أصال ٌْ بىٓة هف األفعاؿ الهتبادلة )لٓبولد و آىشتآف ، 

ظٍر لهف ٓدرس عمـ الفٓٓزاء دوف فٍـ تآرخً اىً تآرخ التوصؿ لمبرآٌف فقط، وقد تزآد االٌتهاـ  ٓو
ف صورة حقٓقٓة  بتآرخ العموـ لها ٓمعبً تعٓرض الهتعمهٓف لمهفآٌـ السابقة فْ فٍـ طبٓعة العمـ، وتكٓو

 (.Mathews,1998لدٍٓـ لمتحوؿ لمهعرفة السابقة إلِ هعرفة هقبولة )

 

وقد أثرت الىظرة التآرخٓة فْ تطور الهفآٌـ والىظٓرات العمهٓة فالهفآٌـ وفؽ االهبٓرقٓة الكالسٓكٓة  
(1920-1900classical empiricism, تستهد هعىاٌا هف الهال ) حظة العمهٓة، اها وفؽ الوضعٓة

( فالىظٓرات تستهد هعىاٌا هف الهالحظة وفؽ هىٍج  ,1920Logical positivism-1950الهىطقٓة)
فرضْ استىتاجْ ٓستخدـ الهالحظة هرشدا لمىظٓرة وهوجٍا لٍا، وبعدٌا ظٍرت الىظرة العالهٓة 

(world view,1950-1970فرضت هعىِ الهفآٌـ والىظٓرات العمهٓة )  عمِ الهالحظة فرضًا
فىادى فٓربىد بالتعددٓة الهىٍجٓة بهعىِ عدـ قابمٓة الىظٓرات العمهٓة الهتتالٓة لمهقارىة والخضوع لىفس 
الهعآٓر والحكـ عمٍٓا بىفس الهقآٓس فكؿ ىظٓرة فْ تآرخ العمـ لٍا دور والحكـ عمٍٓا وفؽ تآرخ 

لهالحظة أسٓرة الهفآٌـ والىظٓرات العمهٓة، أها العمـ ٓكوف ىسبة إلِ ظروفٍا وتحدٓاتٍا، فأصبحت ا
(  Paradigms(فىادت باف العمـ ٓتضهف أطرا فكٓرة ) scientific realism,1970الواقعٓة العمهٓة)

تحاوؿ إثبات الهسعِ العمهْ، والىظٓرات توجً الهالحظات، وتراجعت ٌذي األفكار حتِ ظٍرت 
(Neo Empiricism التْ ىادت بالبحث فْ هجا) الت العمـ، أكدت أٌهٓة بىاء هعآٓر هختمفة تتصؿ

باختٓار كٓفٓة الهالحظة وأسس التعاهؿ هع الهالحظات حتِ ٓصبح الغرض لمتجٓرب العمهْ ٌو 
، وبذلؾ ٓتـ التركٓز عمِ إىتاج الهعرفة العمهٓة، وتصبح طبٓعة  اختبار الىظٓرة، ال توضٓح الهفٍـو

بح ٌدؼ العمـ تبٓرر الهعرفة، وتصبح عهمٓة قبوؿ ورفض العمـ هٍهة التخاذ القرار، وبذلؾ ال ٓص
بٓا وىظٓرا وكذلؾ فٍـ  الفرضٓات  وفؽ هعآٓر الهىافسة بٓف األطر الهفآٌهٓة فْ حؿ الهشكالت تجٓر
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و التآرخ التجٓربْ العمهْ، وعدـ إغفاؿ اثر العواهؿ الخارجٓة لٓصبح تآرخ  التآرخ الداخمْ لمعمـ ٌو
صبح كؿ هفٍوـ قابؿ لمقٓاس وفؽ هعآٓر ولٍذا ٓهكف العمـ هحكا وهعٓارا ال هٍا ٓو ختبار الىظٓرات وتقٓو

ؿ سوف،   (.2003؛البغدادي،1991؛ ىٓمر ،1998الفصؿ بٓف التآرخ الداخمْ والخارجْ لمعمـ )صاهٓو

 

رجع جىكىز ) ( االٌتهاـ بإدخاؿ تآرخ وفمسفة العمـ فْ تدٓرس العموـ إلِ بدآة Jnkins, 1990ٓو
الهىصـر ، وذلؾ لتعمٓـ الطمبة عهمٓات العمـ وىتائجً حٓث دعت المجىة الوطىٓة البٓرطاىٓة إلِ القرف 

تكاهؿ تعمٓـ العموـ باستخداـ تآرخ العمـ، وكاف ارىست هاؾ قد اقترح تضهٓف تآرخ العمـ وفمسفتً 
ا  التآرخْ ، وبٓف أف الطمبة ٓتعرضوا بشكؿ واضح لمتطور genetic approachهقترحا هىحِ تطوٓر

لألفكار العمهٓة عىدها ٓراد أف ٓفٍهوا هوضوعا عمهٓا هعٓىا الف تآرخ العمـ ٓشكؿ وسٓمة ىادرة الهتالؾ 
الفٍـ األصٓؿ لمهحتوى العمهْ الهقبوؿ عالهٓا هها ٓهكف الفرد هف هواجٍة هشكالت جدٓدة تهكىً هف 

 ( اـ وجود تشابً بٓف ( وفْ الوقت ىفسً أHazan, 2001  &Galiliالتقدـ فْ فٍـ العمـو وضح دٌو
 تطور الهعرفة العمهٓة تآرخا والتطور الشخصْ لفٍـ الطمبة لمهفآٌـ العمهٓة .

 

إف دراسة الحاالت التآرخٓة ذات العالقة بالهفٍوـ تشكؿ ركىا أساسٓا فْ تعمٓـ وتعمـ العموـ وتسٍـ 
خداـ تآرخ العمـ فْ تدٓرس بشكؿ واضح فْ تحقٓؽ التعمٓـ لمهعىِ وهف أوائؿ هف تبىِ الدعوة الست

العموـ العالـ جهس كوىاىت )رئٓس جاهعة ٌارفارد فْ ذلؾ الوقت( حٓث ألؼ كتابً الهشٍور) 
Conant Harvard Case Histories in Science  وبٓف كوىاىت إف تآرخ العمـ وفمسفتً ٓزود )

عطْ لمهتعمـ اإلحساس بقٓهة الهعموهات العمهٓة &  Hazan, 2000) الطمبة بجواىب عدٓدة ٓو
Galili. ) 

 

ذي  وبعد ذلؾ هر تدٓرس العموـ بفترات تآرخٓة ثالث تىوع خاللٍا االٌتهاـ بتآرخ العمـ وفمسفتً ٌو
 الفترات ٌْ: 

أوال:العصر الذٌبْ لتعمٓـ العموـ :حركة ها بعد سبوتىؾ)الهركبة الفضائٓة األهٓركٓة (، وبها ٓخص 
بتصهٓـ العدٓد هف الحاالت التآرخٓة التْ قدهٍا   klopferوبفر تآرخ العمـ  فْ ٌذي الفترة قاـ كم

ر العمهْ  1969لطمبة الهدارس الثاىوٓة وذلؾ فْ عاـ  أوضح كموبفر إسٍاهات تآرخ العمـ فْ التىٓو
ادة اٌتهاـ الطمبة بالعمـ والعمهاء وتقدٓر الجاىب اإلىساىْ، وضهف  فعهؿ هىحِ تآرخ  العمـ عمِ ٓز



31 

 

ائٓة هجهوعة هف الهواد التآرخٓة، ٌدفت الزهرة الهىٍاجٓة إلِ إخراج هشروع ٌارفارد  لمهىاٌج الفٓٓز
 (.Wang & Marsh ,2002هساؽ ذي توجً إىساىْ تحسف هف اتجاي الطمبة ىحو الفٓٓزاء )

 

وقاـ كوىْ ورفاقً بهشروع أىهاط هف االستقصاء اشتهؿ عمِ أهثمة تآرخٓة لالستقصاء العمهْ 
ارات االستقصاء الىاقد لتقٓٓـ االدعاءات العمهٓة ، إال أف ٌذي الطٓرقة فْ تعمٓـ إلكساب الطمبة هٍ

ولٓس استقصاء أصٓال  Scholastis trainingالعموـ ، أصبحت هوضوعا هف التدٓرب الهدرسْ 
Authcntic ( كها قصدي شوابDuchcl,1994 .) 

 

العهؿ العمهْ تختبر  ( ، أف هسٓرة(BSCS:Theacher Handbook 1963وأكد شواب فْ كتابً
هف خالؿ تآرخ العمـ، الف تآرخ العمـ ٓقدـ لىا صورة عف الىظرة التشككٓة لمعمهاء اتجاي الهعرفة 
العمهٓة الجدٓدة، كها أوضح أف عمِ الهعمهٓف أف ٓشجعوا طمبتٍـ عمِ فٍـ أف ٌىاؾ سٓاقا اجتهاعٓا 

ضافة لمهفآٌـ العمهٓة ىفسٍا،أي أف ٌىاؾ جاىبا وثقافٓا لمهعرفة العمهٓة ، فٍْ تتعمؽ بالفرد والحدث باإل
 (.Wang & Marsh ,2002إىساىٓا فْ االستقصاء العمهْ )

  

وف أف هىاٌج العموـ الهطورة فْ الخهسٓىٓات والستٓىٓات  وفْ بدآة عقد السبعٓىٓات اكتشؼ التربٓو
الح جدٓدة فْ تىاسب فئة واحدة هف الطمبة ٌْ التْ ستصبح عمهاء وهٍىدسٓف، فظٍرت حركة إص

ر هىاٌج لمثقافة العمهٓة تىاسب الغالبٓة العظهِ هف الطمبة بحٓث تستوعب  ٌذا العقد تدعو إلِ تطٓو
 قضآا التفاعؿ بٓف العمـ والتكىولوجٓا والهجتهع .

 

 (Emlightened citizcnshipثاىٓا:تعمٓـ العمـو هف اجؿ الهواطىة الهتىورة )

توجً هىاٌج   Educationalالهتىورة، عوضًا عف تعمٓـ الىخبة وعىدها أصبحت الدعوة إلِ الهواطىة 
العموـ بحٓث تصبح الهىاٌج ذات الهعىِ بالىسبة لمطالب أي تحقٓؽ اٌتهاهً الشخصْ، وقد جعمت 

لتحقٓؽ   Vaiue orientedٌذي الحركة جؿ اٌتهاهٍا  فْ إٓجاد هىاٌج إىساىٓة ذات وجٍة قٓهًٓ 
ة، إال أف ٌذي الحركة فشمت فْ تحقٓؽ أٌدافٍا هف خالؿ اٌتهاـ اٌتهاهات شخصٓة وهجتهعٓة، وبٓئٓ

الهشاركٓف فٍٓا بتغطٓة الهحتوى هفضمٓف ذلؾ عمِ فٍـ طبٓعة العمـ، وأطمؽ عمِ ٌذي الحركة حركة 
 العودة إلِ األساس والتْ راجت فْ السبعٓىات والثهاىٓات هف القرف.
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كبٓر هف التقآرر بغٓة إصالح التربٓة األهٓركٓة وصدر هىذ بدآة الثهاىٓىات هف القرف العشٓرف عدد 
ْ العمـ Bybee,1995وحددت ست حركات إلصالح هىاٌج العموـ لعقد التسعٓىٓات وها بعدٌا ) (ٌو

(، حركة الهجاؿ والتتابع، حركة الهعآٓر 2061والتكىولوجٓا والهجتهع ،العمـ لكؿ األهٓركٓٓف )هشروع 
 .2000القوهٓة هشروع أهٓركٓا 

 

  Based- Standardا:حركة التطور الهستىدة إلِ الهعآٓرثالث

وحدٓثا ىجد استحقاقات الهىحِ التآرخْ فْ تدٓرس العمـو فْ تقٓرٓرف ىشرا حدٓثا بواسطة الرابطة 
( التْ ىصح ( American Association for Advance in scienceاألهٓركٓة لتطور العمـ 

ادة الثقافة العمهٓة فٍٓها بقوة بتضهٓف تآرخ العمـ فْ تدر  ٓس العموـ فْ جهٓع الهستوٓات الهدرسٓة لٓز
( الذي قاـ 1989(العمـ لجهٓع األهٓركٓٓف )  Project 2061 AAASلجهٓع األهٓركٓٓف ،فهشروع ،)

(أوصِ باستخداـ التآرخ لمطمبة هف اجؿ K-12بفحص تدٓرس الٓراضٓات والعموـ فْ الهستوٓات )
ف التعمٓـ والتعمٓـ الفعاالف جاء فًٓ عمِ الطمبة أف ٓواجٍوا العدٓد هف فٍـ العمـ، وفْ تقٓرر بعىوا

األفكار العمهٓة الهقدهة بسٓاقٍا التآرخْ وبٍذا فاف الطمبة ٓهكىٍـ اإلحساس بكٓفٓة حدوث العمـ 
بالفعؿ.إف التآرخ هٍـ لتعمٓـ العموـ والٓراضٓات والتكىولوجٓا تعمٓها فعاال، ألىً ٓقدـ الهىظور 

ها عمِ الهجتهع وفْ تقٓرر آخر االجت ر العمـ والتكىولوجٓا وتأثٌٓر هاعْ :تأثٓر الهجتهع فْ تطٓو
الذي عىْ بالتعمٓـ الجهاعْ، أكد أف هقررات العموـ ٓجب أف  AAAS,1991بعىواف الفىوف العقمٓة 

 توضع فْ هىظور تآرخْ هها ٓهكف الطمبة هف تقدٓر العمـ كجزء هف التراث العقمْ واالجتهاعْ،
وجاء فْ الوثٓقة الثالثة)هعآٓر األداء( إف عمِ الطمبة فْ ىٍآة التعمٓـ الثاىوي إف ٓظٍروا فٍهٍـ 
ذي الهعآٓر تتفؽ هع الدعوة  لمهفآٌـ العمهٓة وفؽ هعآٓر االتصاؿ، والتعاوف، واإلثارة، والشؾ ٌو

ى باالٌتهاـ بهىحِ ( وعقد هؤتهر تربوي ىادPosner, 1996إلدخاؿ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العموـ)
وف االٌتهاـ بتآرخ العمـ، اثر هىاقشة ورقة عهؿ  1992تآرخ العمـ فْ فموٓردا  وأوصِ فًٓ التربٓو

اىا بعىواف الربط بٓف تآرخ العموـ وهساقات  ,1992Wanderseeقدهٍا وىدرسْ ) ( فْ جاهعة لوٓز
 ( .Duschl & Gitomer,1991العمـو )

 

 ( التْ أكدت عمِ أٌهٓة تآرخ العمـ ها ٓمْ:NRC,1996هٓركٓة )وجاء فْ الهعآٓر القوهٓة األ

 فٍـ الصعوبات والهعاىاة التْ واجٍٍا الرواد األوائؿ فْ إحداث التطورات العمهٓة.-
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دراؾ أٌهٓة العمـ والتقاىة والهجتهع.-  فٍـ أف العمـ جٍد إىساىْ وا 

ر التآرخ واىً ها تزاؿ الحاجة لمكثٓر هف إدراؾ أٌهٓة الىساء والرجاؿ الذٓف هارسوا هٍارات العمـ عب-
 االكتشافات الهتواصمة.

ف فرضٓاتٍـ.-  أف العمهاء ٓستخدهوف طرقا الختبار ىظٓراتٍـ وتكٓو

 فٍـ أف العمهاء ال ٓتفقوف عمِ الهعرفة الجدٓدة قٓد البحث .-

 ث.طبٓعة العمـ االستقصائٓة واف العمهاء ٓتوقعوف أف ٓقوـ عمهاء آخروف بعدٌـ بالبح-

ر العمهْ فْ الثهاىٓىٓات أدت إلِ بث الروح هف جدٓد إف  ٌذي الحركة وها صاحبٍا هف اٌتهاـ بالتىٓو
؛ فاف هعرفة الهعمـ  فْ الدعوات الهىادٓة لجعؿ تآرخ العمـ جزءًا ال ٓتجزأ هف هىاٌج وتدٓرس العمـو

الطمبة هف خالؿ هعرفة  لتطور األفكار العمهٓة تهكىً هف هعرفة الصعوبات الهفآٌهٓة التْ ٓواجٍٍا
كٓؼ حدثت الهشكالت العمهٓة فْ الهاضْ، فعمِ هعمـ العموـ اكتساب البصٓرة فْ التعاهؿ هع 
األفكار البدٓمة لمطمبة، ألىٍا تشابً الهفآٌـ البدٓمة التْ هر بٍا العمهاء فْ السابؽ، كها أف العمهاء 

جعمً ٓعزو الهفآٌـ البدٓمة لدى طمبتً إلِ ذلؾ، طوروا هفآٌهٍـ العمهٓة فإدراؾ الهعمـ لٍذي الحقٓقة، ٓ
 & Serouglouهها ٓهكىً هف إدخاؿ وسائؿ تعمٓهٓة وىصوص اثرائٓة تىهْ فٍـ طمبتً)

Koumares,2001 ) 

 

وافؽ كؿ هف ىٓوهاف وكووب )  ( عمِ أف تحمٓؿ الهصادر األصمٓة Newman & Cobb, 2011ٓو
عزز هٍارات البحث لدٍٓـ، حٓث ٓهكف لمطمبة  فْ الهواد العمهٓة ٓوسع التفكٓر الىاقد لدى الطمبة ٓو

التعمـ عف التآرخ و تطبٓقات االكتشافات العمهٓة الهختمفة هف خالؿ اكتشاؼ الهصادر األصمٓة، التْ 
تىهْ هٍارات هٍهة لدى الطمبة، هثؿ: الهالحظة، واالستدالؿ، التْ ٌْ جزء ال ٓتجزأ هف التجربة 

حمٓؿ الهصادر األصمٓة، هثؿ: دفاتر الهالحظات، والرسائؿ، والرسـو والىٍج العمهْ، وهف خالؿ ت
ف الصحؼ، والصور الفوتوغرافٓة، ٓهكف لمطمبة فٍـ االبتكارات العمهٓة بشكؿ أفضؿ،  الهعهآرة، وعىآو
وفٍـ أسالٓب االىجاز العمهْ وتقدٓر التآرخ وتطبٓقات االكتشافات العمهٓة الف الهصادر العمهٓة تجذب 

شراؾ الطمبة فْ تعمـ الهحتوى وكذلؾ بىاء الهٍارات.جهٓع ا  لهتعمهٓف، وتعزز تعمٓـ التخصصات وا 
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ٓقـو الهىحِ التآرخْ فْ التدٓرس عمِ تضهٓف دروس العمـو هوضوعات عف الكٓفٓة التْ تتولد فٍٓا 
جرائٓة الهفآٌـ العمهٓة و تتطور فْ سٓاؽ اجتهاعْ وثقافْ عبر التآرخ. وذلؾ بإتباع الخطوات اإل

 (:Seker & welsh , 2006أتٓة )

 اختٓار الهفٍـو الهراد تدٓرسً .  -

 إعطاء الخمفٓة التْ جعمت الهفٍـو الهختار هحؿ اٌتهاـ الفكر اإلىساىْ. -

 عرض الهراحؿ الهختمفة التْ تىاوؿ فٍٓا الفكر اإلىساىْ الهفٍـو الهختار . -

 اعٓة التْ أثرت فْ تطور الهفٍوـ.إبراز العواهؿ العمهٓة و اإلىساىٓة واالجته -

 التأكٓد عمِ الحالة الراٌىة لمهفٍوـ. -

 

، كها قدـ جهمة هف  Matthews, 1994أطر هاثٓوس ) و  (، لتوظٓؼ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العمـو
ا بها ٓأتْ:  األسباب ٓهكف إٓجاٌز

 الفٍـ األفضؿ لهفآٌـ العمـ وعهمٓاتً. -

 مـ وتطور األفكار العمهٓة.الربط بٓف تطور التفكٓر لدى الهتع -

ا الثقافْ الذي أىتجت فًٓ. -  إظٍار صدؽ الهعرفة العمهٓة فْ إطاٌر

 فٍـ طبٓعة العمـ. -

 إظٍار العالقة بٓف الروح العمهٓة هف ىاحٓة والعقمٓة الجاهدة هف ىاحٓة أخرى. -

 تقمٓؿ تجٓرد الهحتوى العمهْ. -

 ىٓة.وتقدٓـ الطبٓعة التكاهمٓة والهترابطة لالىجازات اإلىسا -

 

( إلِ أف دراسة األفكار Monk and Osborne, 1997وفْ االتجاي ىفسً، أشار هوىؾ واوزبرف)
العمهٓة فْ سٓاقٍا التآرخْ تعد هف العواهؿ الهساٌهة فْ اكتساب الهتعمهٓف الفٍـ العمهْ السمٓـ، 

 وبررا ٌذا االفتراض بها ٓأتْ:
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 عمهٓف.ٓىاظر التطور الفكري عبر التآرخ هثٓمً لدى الهت -

 فْ الهاضْ ألسباب ههاثمة لها ٓبدًٓ الهتعمهوف. جوبٍت الهفآٌـ الهقبولة أف  -

وتوضح الفرؽ بٓف التفكٓر الحالْ والسابؽ، هها ٓسمط الضوء عمِ طبٓعة هفآٌـ الهتعمهٓف وطرائؽ  -
 اكتسابٍا.

 

أشار واىدٓرسْ  بٓف تآرخ العمـ وطرائؽ تدٓرسً، وهف الىاحٓة التطبٓقٓة الهتصمة بالعالقة
(Wandersee,1992 إلِ أف الدلٓؿ األكثر شٓوعا فْ أدبٓات التربٓة العمهٓة الهتصمة بالهفآٌـ )

البدٓمة ٌو اعتهاد فٍـ الهتعمهٓف لمهفآٌـ العمهٓة عمِ هفآٌهٍـ السابقة، هها أدى إلِ إثارة الوعْ 
وتضهٓف ذلؾ التطور التآرخْ فْ لدى الباحثٓف بأٌهٓة دراسة التطور التآرخْ لألفكار العمهٓة، 

ازاف ) . كها أشار غالٓمْ ٌو ( إلِ أف تعٓرض الهتعمـ Galili and Hazan, 2000تدٓرس العمـو
لألفكار العمهٓة الهتىافسة ووجٍات الىظر الهتبآىة فْ تفسٓر قضٓة عمهٓة ٓعهؿ عمِ أىسىة 

Humanize ٓرس العدٓد هف الفروع العمهٓة؛ الهحتوى العمهْ، كها ٓقمؿ هف الجهود الذي ٓتسـ بً تد
ٓركز عمِ حؿ  -خصوصًا لمهرحمتٓف األساسٓة العمٓا والثاىوٓة –إذ لوحظ أف تدٓرس الفٓٓزاء 

 الهشكالت الٓراضٓة، وقمها ٓسٍـ فْ تىهٓة قدرات الطمبة عمِ حؿ الهشكالت الهفآٌهٓة.

 

 طرق استخدام المنحى التاريخي:

طرؽ استخداـ الهىحِ التآرخْ كها (  2009ارد فْ العارضة)الو ( Fredrick,2004حدد فٓردٓرؾ ) 
 ٓمْ :

. ٓهكف استخداهً فْ هقدهة الدرس، حٓث ٓهكف لمهرء هىاقشة الخمفٓة الثقافٓة التآرخٓة 1
ظٍار كٓفٓة استخداـ ٌذا الهوضوع فْ العالـ الحقٓقْ.  لمهوضوع، وا 

ثمة هتعددة الثقافات، وربها ىهاذج هف . استخداهً فْ أثىاء الدرس ٓشجع الهعمـ عمِ استخداـ أه2
 الفف، هثؿ: الروآات، واألدب.

ر هواضٓع 3 . استخداهً فْ توسٓع الدرس، كؿ هف الطالب والهعمـ عمِ حد سواء ٓهكىٍـ تطٓو
هختصة هف خالؿ العهؿ عمِ هشروع بحثْ، والذٌاب فْ رحالت هٓداىٓة وعرض العهؿ فْ 

 ة.الهعارض العمهٓة والتآرخٓة والثقافٓ
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 أىمية المنحى التاريخي في تدريس المواد العممية

 

( إف أٌهٓة الهىحِ التآرخْ فْ تدٓرس العمـو تتهثؿ هف خالؿ تحقٓقً لعدد هف 2004ٓؤكد عدس )
 األبعاد الٍاهة لتعمٓـ وتعمـ العمـو أها ٌذي األبعاد فٍْ: 

 

ادة اىتباي ( ٓسٍـ الهىحِ التآرEmotional Dimmensionالبعد االوؿ: العاطفْ) خْ لمعمـ فْ ٓز
ذي بهجهمٍا تشكؿ عىاصر  ادة اٌتهاهٍـ، ٌو الطمبة فْ الغرؼ الصفٓة وتىهٓة دافعتٍٓـ واتجاتٍـ وٓز

 ٌاهة فْ تدٓرس العموـ والتعمـ األفضؿ لهفردات العموـ.

 

( ٓسٍـ الهىحِ التآرخْ لمعمـ فْ تحقٓؽ إسٍاهات Cognitive Dimmensionالبعدالثاىْ: الهعرفْ)
ضحة لجعؿ الطمبة ٓتأهموف هفآٌهٍـ البدٓمة )الهفآٌـ غٓر الهقبولة عمهًٓا(، والقٓاـ برحمة تىقمٍـ هف وا

الفٍـ الساذج لمهفٍوـ إلِ الفٍـ الحالْ، وبٍذا ٓتحقؽ أٓضا الفٍـ الهىاسب لمهحتوى العمهْ، كها ٓىهْ 
ـ باالرتقاء بطرائؽ التدٓرس الهىحِ التآرخْ قدرة الطمبة فْ حؿ الهشكالت التْ واجٍتٍـ، كها ٓسٍ

ر الهٍارات  د الهعمهٓف بالهواد التدٓرسٓة لدعـ تعمٓـ طرائؽ العمـ وتعمهٍا كأداة لتطٓو هف خالؿ تزٓو
 الهعرفٓة .

 

البعد الثالث: الفٍـ حٓث ٓسٍـ الهىحِ التآرخْ لمعمـ فْ تحقٓؽ فٍـ الطمبة لمتفاعالت بٓف العمـ 
، هف خالؿ إظٍار التآرخ لمعالقة بٓىٍـ، وكٓؼ تؤثر (Science Society Interactionsوالهجتهع )

التطورات العمهٓة فْ الهجتهع، وكذلؾ هف خالؿ جهمة هف التفاعالت الٍاهة التْ ٓجب أف ٓكوف 
(، فهف خالؿ عرض Moral interactionالطمبة عمِ وعْ تاـ بٍا، أولٍا: التفاعؿ األخالقْ )

أف هف االكتشافات العمهٓة ها ٓكوف لٍا إسٍاهات بىاءة وهىٍا ها  الحاالت التآرخٓة التْ تظٍر بوضوح
(، Utilitarian interactionٓكوف لً إسٍاهات هدهرة لمهجتهع اإلىساىْ.وثاىٍٓا: التفاعؿ الىفعْ )

ر العمهْ، فْ زهف أصبحت  فتآرخ العمـ ٓقدـ أهثمة هادٓة لمهشروع العمهْ التْ تسٍـ فْ تحقٓؽ التىٓو
رجات العمـ جزًء ٌاهًا فْ حٓاة الفرد الٓوهٓة) الٍاتؼ الخموي ، واالىترىت (.والتفاعؿ تتشكؿ فًٓ هخ

( فالهشكالت العمهٓة تشكؿ جزًء ٌاها هف Democratic interactionالثالث ٌو التفاعؿ الدٓهقراطْ)
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 تآرخ العمـ الهعاصر وتتطمب هف أف ٓكوف لمفرد رأي حولٍا. أها التفاعؿ الرابع فٍو التفاعؿ
( الذي ٓظٍر واضحا هف خالؿ جعؿ الطمبة ٓقدروف اإلسٍاهات Cultural interactionالثقافْ)

 العمهٓة الهختمفة عبر التآرخ.

 

البعد الرابع: طبٓعة العمـ حٓث ٓسٍـ الهىحِ التآرخْ لمعمـ فْ تىهٓة طبٓعة العمـ وذلؾ هف خالؿ 
ٓسٍؿ االستخداـ الفعاؿ لهفآٌـ، هثؿ : إسٍاهاتً فْ فٍـ طبٓعة الهحتوى العمهْ، فتآرخ العمـ 

 التفسٓر، والتجارب، وكذلؾ هف خالؿ فٍـ الطالب لخمفٓة ٌذي الهفآٌـ التْ ٓقدهً تآرخ العمـ.

 

ؤكد جستْ و جٓمبرت أٌهٓة استخداـ الهىحِ التآرخْ فْ تدٓرس الىهاذج العمهٓة   Scientificٓو
Modelsِالتآرخْ هف توضٓح لطبٓعة الهعرفة العمهٓة  ؛ إذ ٓبرر تمؾ األٌهٓة بها ٓحققً الهىح

وفمسفتٍا هف خالؿ إبراز التحوالت فْ السٓاؽ الفكري واالجتهاعْ لمعمهاء)هبتدعْ الىهاذج العمهٓة( 
 . (2005 )الهفمح،والهفآٌـ والتفسٓرات العمهٓة الهرتبط بتمؾ التحوالت

 

موـ ٓعهؿ عمِ توفٓر األفكار الهتىافسة هها سبؽ، ىالحظ أف استخداـ الهىحِ التآرخْ فْ تدٓرس الع
لتفسٓر الهواقؼ العمهٓة، وٓساعد عمِ كشؼ العالقة بٓف العمـ والعمهاء الذٓف ٓهارسوف الكشؼ 

ا  Humanizeالعمهْ، األهر الذي ٓساعد عمِ تحقٓؽ أىسىة  ا وأوجً تأثٌر ظٍار ىهٌو الهعرفة وا 
عمهاء. ولٍذا، فقد اٌتهت الهعآٓر الوطىٓة بالسٓاقٓف الشخصْ واالجتهاعْ المذٓف ٓىخرط فٍٓها ال

بتآرخ العمـ، ودعت إلِ ضرورة  Standards National Science Educationلمتربٓة العمهٓة 
تضهٓىً فْ هحتوى هىاٌج العموـ هف ىاحٓة وهحتوى البراهج الخاصة بتدٓرب هعمهْ العموـ هف 

وف (. وبالر   National Research Councilالىاحٓة األخرى) غـ هف ٌذي التوجٍات، ٓؤكد التربٓو
صعوبة تحقٓؽ الهعآٓر الوطىٓة لمتربٓة العمهٓة الهتعمقة بفمسفة العمـ وتآرخ العمـ فْ واقع تدٓرس 
؛ اذ ٓعٓؽ جٍؿ الهعمهٓف بتآرخ العمـ وفمسفتً تحقٓؽ تمؾ الهعآٓر، كها ٓحـر الهتعمهٓف هف  العمـو

 (.Matthews, 1998هً عبر التآرخ )االطالع عمِ هسٓرة العمـ هف خالؿ تقد
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 المفاىيم الفيزيائية وأىميتيا 2.1.2

 

ٓجهع األدب التربوي عمِ أف هساعدة الطمبة عمِ اكتساب الهعرفة العمهٓة بصورة وظٓفٓة ٓعد هف 
أٌداؼ وغآات تدٓرس العموـ الهٍهة والضروٓرة. وتضـ الهعرفة العمهٓة كؿ هف الحقائؽ العمهٓة، 

 (.2004 العمهٓة، والهبادئ العمهٓة، والقواىٓف العمهٓة، والىظٓرات العمهٓة)ٓزتوف، والهفآٌـ

 

وتعد الهفآٌـ العمهٓة والتْ تسهِ لغة العمـ هف أٌـ هكوىات الهعرفة العمهٓة لها لٍا هف أٌهٓة فْ 
؛ فقد أكدت ا ادة فترة االحتفاظ بٍا، وتسٍٓؿ فٍـ العمـو لهعآٓر القوهٓة تىظٓـ الخبرة وتذكر الهعرفة، وٓز

لمتربٓة العمهٓة فْ الوالٓات الهتحدة تأكٓدا أكثر عمِ فٍـ الهفآٌـ العمهٓة بدال هف هعرفة حقائؽ 
وهعموهات هبعثرة، وعمِ دراسة عدد اقؿ هف الهفآٌـ العمهٓة األساسٓة بدال هف تغطٓة هوضوعات 

ٓـ العمهٓة وتطبٓقٍا بصورة (. كها أف اكتساب الهفاLess is more( ،)NRC, 1996ٌعمهٓة كثٓرة)
، وفْ هختمؼ الهراحؿ التعمٓهٓة، األهر الذي ٓتطمب  وظٓفٓة ٓعد هف األٌداؼ الرئٓسة فْ تعمـ العمـو

ف ٌذي الهفآٌـ وتىهٓتٍا لدٍٓـ وفٍهٍـ لٍا )ٓزتوف،   2004 أسموبا تدٓرسٓا هىاسبا، ٓضهف سالهة تكٓو
 (.2006وعفٓفْ، 

 

إلِ حجرات الدراسة ولدٍٓـ أفكار و تصورات بدٓمة عف الهفآٌـ  وهف الهالحظ أف التالهٓذ ٓأتوف
ذي التصورات تتعارض فْ كثٓر هف األحٓاف  العمهٓة الهرتبطة بالظواٌر الطبٓعٓة التْ تحٓط بٍـ. ٌو
هع التصور العمهْ الذي ٓقرري العمهاء لتفسٓر ٌذي الظواٌر،وتزداد الهشكمة تعقٓدا حٓف تصبح تمؾ 

جذور فتشكؿ بالتالْ عواهؿ هقاوهة لمتعمٓـ و هعٓقة الكتساب الهفآٌـ العمهٓة التصورات عهٓقة ال
الصحٓحة، ها ٓعىْ ضرورة االٌتهاـ بها ٓحهمً التمهٓذ هف افكار و تصورات قبؿ البدء بالتعمـ 
هكف اعتبار الهصطمحات الٓوهٓة الهتداولة،والكتب الهدرسة،و المغة التْ ٓستخدهٍا الهعمهوف  الجدٓد.ٓو

(، كها Griffths & Preston,1992اء ىقاشاتٍـ هف العواهؿ التْ تساعد عمِ تكوف ٌذي الهفآٌـ)أثى
عاهة وهتشابٍة فْ هعظـ  أىٍاأف أىهاط الهفآٌـ البدٓمة التْ ٓكوىٍا الهتعمهوف تشترؾ فْ 

 Henessy,1993)تتسـ بالثبات وهقاوهة التغٓر أثىاء التدٓرس ) وبأىٍا(، Furnham,1992الثقافات)
(، إلِ وجود هفآٌـ بدٓمة لدى الطالب  Griffths & Preston, 1992وقد أشارت دراسات عدٓدة ) 

، عاهة، وفْ الفٓٓزاء خاصة وتشكؿ ٌذي الهفآٌـ لدى الطالب هف خالؿ؛ التعمـ غٓر  فْ العمـو
 الرسهْ و/ أو المغة التْ ٓستخدهٍا الهدرس، و/ أو بسبب اهتالؾ الهعمـ لٍا.
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كؿ عاـ والهفآٌـ العمهٓة بشكؿ خاص تشكؿ الجاىب األكثر أٌهٓة فْ البىٓة الهعرفٓة والهفآٌـ بش
الهوجودة فْ ذٌف الهتعمـ. لذا أصبح ها ٓجري داخؿ عقؿ الهتعمـ هف عهمٓات هختمفة واألدوات التْ 
ـ عمِ كٓفٓ ٓف فْ العقدٓف الهاضٓٓف ولٍذا اىصب تركٌٓز ة تعهؿ عمِ تشكٓمٍا هحورا الٌتهاـ التربٓو

تشكٓؿ الهعاىْ لمهفآٌـ العمهٓة عىد الهتعمـ ودور الفٍـ السابؽ والهعرفة القبمٓة فْ تشكٓؿ ٌذي الهعاىْ 
وقد احتمت الهفآٌـ العمهٓة هوقع الصدارة فْ اٌتهاهات الىظٓرة البىائٓة . هستىدٓف إلِ الىظر البىائٓة

ٓاجًٓ ، والذي وجً اىتباي الباحثٓف فْ تعمٓـ العموـ والٓراضٓات، التْ ظٍرت هالهحٍا عمْ ٓد جاف ب
إلِ أٌهٓة ها ٓجري فْ عقؿ الهتعمـ الستخداهً لحواسً هف اجؿ استقباؿ الهعموهات هف البٓئة 
الهحٓطة؛ فالىهو الفكري لدى الهتعمـ بحسب بٓاجًٓ ٌو ىهط هف أىهاط التوازف الهتدرج الهستهر بٓف 

هعرفْ الهوجود والهواءهة بإعادة تىظٓـ البىاء الهعرفْ عهمٓتْ التهثؿ بإضافة أفكار جدٓدة إلِ البىاء ال
  (.1996،  وآخراف )الخمٓمْ، لٓتىاسب هع األفكار والهعموهات الجدٓدة

 

وبالىظر إلِ أف أٌداؼ تدٓرس العموـ تؤكد عمِ أف ٓكتسب الفرد هعرفة عمهٓة سمٓهة ٓستطٓع 
والِ أف الهعاىْ العمهٓة   (2001، لسالـعبد ااستخداهٍا لفٍـ األشٓاء والظواٌر الطبٓعٓة هف حولً) 

التْ تتشكؿ لدى الهتعمـ ال تكف دائها هتفقة هع تمؾ الهعاىْ التْ ٓهتمكٍا العمهاء؛ إذ أف الطالب 
ٓأتوف إلِ غرفة الصؼ ولدٍٓـ أفكار وهفآٌـ عمهٓة ٓطمؽ عمٍٓا الهفآٌـ الخطأ  أو األطر البدٓمة 

ـ التْ ٓهتمكٍا العمهاء، لذا ٓصبح هف الضروري تقدٓـ هعرفة التْ تختمؼ كمٓا عف األفكار والهفآٌ
عمهٓة سمٓهة وتفسٓرات دقٓقة لألحداث والظواٌر الهتجددة والعهؿ عمِ تعدٓؿ الهفآٌـ البدٓمة التْ 

 .(2009)العارضة،مٓة لدٍٓـبٓهتمكٍا الطمبة لضهاف عدـ حصوؿ تعارض هع الهفآٌـ الق

 

رابط وعدـ دهجٍا ضهف البىٓة الهعرفٓة بشكؿ حقٓقْ وصحٓح ٓؤدٓاف إف افتقار ٌذي الهفآٌـ إلِ الت
إلِ تراكـ الهعرفة الجدٓدة فوؽ الهعرفة القدٓهة هف دوف هعىِ، وبالتالْ، حدوث تعمـ آلْ وبىٓة هعرفٓة 

 (.2002 ٌشة ) اوسترهاف و كوتاهب،

 

اكتساب الطالب الهفٍوـ العمهْ وتزداد الهشكمة تعقٓدا عىدها تصبح األفكار القبمٓة بهثابة عائقا أهاـ 
الصحٓح كوىٍا تقاوـ التغٓٓر هف خالؿ التدٓرس بالطرائؽ االعتٓادٓة؛ وذلؾ الف أكثر الطرائؽ الشائعة 
فْ تدٓرس العموـ ٌْ الهحاضرة والهىاقشة، واف استخداـ الىشاطات الحسٓة الهباشر فْ تىاقص 

 (.smith, & Sharmann,1999) هستهر كمها ارتفع هستوى الصفوؼ التعمٓهٓة
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هكف تعٓرفٍا بأىٍا " أبىٓة عقمٓة ٓكوىٍا الفرد  وتعتبر الهفآٌـ الفٓٓزائٓة جزءا ٌاها هف الهفآٌـ العمهٓة ٓو
ىتٓجة إدراكً وفٍهً لمعالقة بٓف الظواٌر واألحداث الطبٓعٓة والهادٓة والحقائؽ الهرتبطة بٍا )صبري 

شٓر2001وتاج الدٓف،  ٓف : الهستوى  أف عهمٓة فٍـ إلِ (. ٓو ائٓة تكوف عمِ هستٓو الهفآٌـ الفٓٓز
قصد بً فٍـ خصائص ودالالت الهفٍـو وعالقتً بالهفآٌـ األخرى، واستخداـ ٌذا الفٍـ فْ  الفٓٓزائْ ٓو
تفسٓر الظواٌر وحؿ الهشكالت، والهستوى الٓراضْ، والذي ٓقصد بً فٍـ الهتعمـ لمجاىب الكهْ 

، وكذلؾ القدرة عمِ حؿ ا ائٓة ٓراضًٓا. وٓأتْ التأكٓد ٌىا عمِ جاىبْ الفٍـ بسبب لمهفٍـو لهسالة الفٓٓز
ائٓة  .(2009) العارضة،أٌهٓتٍها أثىاء تعمـ الهفآٌـ الفٓٓز

 

ذا ٓدفعىا إلِ البحث  كؿ ٌذا ٓدؿ عمِ أف هستوى فٍـ الطمبة لهحتوى الفٓٓزاء عهوها فًٓ قصور، ٌو
وتطبٓقٍا بٍدؼ رفع هستوى ٌذا  ىظٓرة البىائٓة لمتعمـعف استراتٓجٓات جدٓدة فْ التدٓرس هبىٓة عمِ ال

(. وتأتْ ٌذي الدراسة الستخداـ إستراتٓجٓة هىحِ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العمـو (NRC,1996 الفٍـ
ا فْ تحقٓؽ ٌذا الٍدؼ.  وتحدٓد أثٌر

 

ٓرفات هف خالؿ األدب الىظري الذي اطمع عمًٓ الباحث وجد ٌىاؾ كها كبٓرا هف التعتعريف المفيوم:
 لمهفٍـو ىذكر هىٍا عمِ سبٓؿ الهثاؿ ال الحصر:

( اىً فكرة أو تهثٓؿ لمعىصر الهشترؾ الذي بواسطتً ٓهكف 2001( والهقوشْ) 1982ٓعرفً لبٓب )
التهٓز بٓف الهجهوعات، أو اىً تصور عقمْ عاـ أو هجرد لهوقؼ أو أهر أو شْء، أو ٌو فكرة أو 

( فٓعرؼ الهفٍـو اىً عبارة عف صورة ذٌىٓة هجردة تكوىت 1996رأي أو صورة  عقمٓة أها الشارؼ )
عرفً ٓزتوف)  ( 2005لدى الفرد كىتٓجة لتعهٓـ خواص وصفات هشتركة بٓف هجهوعة هف العىاصر ، ٓو

عمِ اىً ها ٓتكوف لدى الفرد هف هعىِ وفٍـ ٓرتبط بكمهة هصطمح أو عبارة هعٓىة وعرفً أبو 
ٓد ذٌىْ فٍو الصورة الذٌىٓة التْ تتكوف لدى الفرد ىتٓجة ( عمِ اىً بىاء عقمْ أو تجر 2005ٓزىً)

تعهٓـ صفات وخصائص استىتجت هف أشٓاء هتشابٍة عمِ أشٓاء ٓتـ التعرض إلٍٓا فٓها بعد، إها 
و هجهوعة الصفات والخصائص 2008زكٓرا وآخروف ) ( فٓعرؼ الهفٍوـ بالهعىِ االصطالحْ ٌو

ا هف الهوضوعات، التْ تحدد الهوضوعات التْ ٓىطبؽ عمٍٓا ال ا عف غٌٓر مفظ، تحدٓدا ٓكفْ لتهٌٓز
و هعىِ  والهفٍوـ بمغة الهىطؽ ٓعىْ كؿ فكرة عاهة أو قابمة لمتعهٓـ فْ هثؿ هفٍوـ الزهف والهكاف، ٌو
و ثهرة تصورات هستهدة هف الحس والواقع، وعمًٓ ٓقوـ الهىطؽ،  هجرد ٓشتهؿ عمِ خصائص كمٓة، ٌو
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ا الىظر إلِ الهفٍوـ عمِ أساس بىائً، أي كٓؼ ٓتكوف الهفٍوـ فْ إها عىد عمهاء الىفس فقد حاولو 
 الذٌف عف طٓرؽ اإلدراؾ الحسْ ثـ التعهٓـ والتجٓرد، وبذالؾ عىدٌـ ٌو اقرب إلِ هعىِ التصور 

 

 مكونات المفيوم:

 

( هكوىات الهفٍوـ والذي ٓتكوف هف هجهوعة هف  العىاصر تهٓزة عف 2002حدد قطاهْ وآخروف ) 
ْ  :  غٓري ٌو

 .اسـ الهفٍوـ وٓشٓر إلِ ها ٓىتهْ إلًٓ الهفٍوـ وها ٓدؿ عمًٓ.1

 .األهثمة والال أهثمة.2

 .الصفات الههٓزة وغٓر الههٓزة.3

 . الخصائص العاهة لمشْء4

 .قاعدة الهفٍـو5

 

 المفاىيم وتدريسيا:

وحؿ تشكؿ الهفآٌـ القاعدة الضروٓرة لمسموؾ الهعرفْ عىد اإلىساف، كالهبادئ والقواىٓف 
الهشكالت،والهفآٌـ جزء أساسْ هف أجزاء الهعرفة اإلىساىٓة ، وتعد ٌدفًا تربوٓا هٍها فْ هراحؿ التعمـ 
والتعمٓـ فْ الهجتهعات اإلىساىٓة جهٓعٍا، بؿ إف بعض الباحثٓف فْ ٌذا الهجاؿ ٓروف أف تعمـ 

اتٍ  (.2003ا) الحٓمة، الهفآٌـ ٌدؼ وغآة إىساىٓة هف غآات التربٓة فْ كافة هراحمٍا وهستٓو

 

وتشكؿ هٍهة إكساب الهفٍوـ جزء  رئٓسًٓا هف عهمٓة التعمٓـ داخؿ غرفة الصؼ،حٓث ٓقوـ الهعمهوف 
وبشكؿ هستهر بتعمٓـ هفآٌـ جدٓدة هتىوعة لمطمبة تتبآف فْ طرؽ وأسالٓب عرضٍا حتِ إف التبآف 

 (. 2005ٓزىة،  قد ٓحدث لدى ىفس الهعمـ فْ عرض هفٍوهٓف هختمفٓف لىفس الصؼ) أبو
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إف تعمـ الهصطمحات والهفآٌـ الخاصة بالهادة التْ ٓدرسٍا التمهٓذ ضروري لمىجاح فْ الدراسة، واف 
حفظ الكمهات دوف هعىاٌا حفظا صها ٌو خطا شائع ٓرجع إلِ سوء التدٓرس، ٌذا فْ الهجاؿ 

مـز وجود هفآٌـ عاهة الدراسْ، إها فْ الهجاؿ االجتهاعْ فاف االتصاؿ والتفاٌـ هع أخٓرف ٓست
هشتركة، وتودي الهفآٌـ الخاطئة إلِ تفكٓر خاطئ سواء كاف ذلؾ فْ الهجاؿ الدراسْ أو 
االجتهاعْ،حٓث اىً سٓؤدي حتها إلِ سوء التفاٌـ هع أخٓرف، وها ٓحدد أي هجاؿ هفآٌهً باعتباري 

ْ عمِ وجً أكثر تحدٓدا: فئات هف الخبرات تـ تجٓردٌا  ىتاج لخبرة اإلىساف فْ ٌذا الهجاؿ أو ذاؾ ٌو
رى  2008وتشكٓمٍا هرحمٓا هف خبرة عقمٓة تعمهٍا اإلىساف خالؿ هساري فْ الحٓاة)زكٓرا وآخروف، ( ٓو

تـ خالؿ هراحؿ ذٌىٓة هتتالٓة حٓث ٓشٓر بٓاجًٓ  دٓىز وبٓاجًٓ أف تعمـ الهفآٌـ ٓشكؿ أٌهٓة كبٓرة، ٓو
تجابة لهثٓرات تبدو هختمفة باستجابة واحدة، وذلؾ بإعطاء إلِ تعمـ الهفٍـو بأىً قدرة الهتعمـ عمِ االس

 ( 2001االسـ، أو الفئة، أو الصىؼ الذي تىتهْ إلًٓ ٌذي الهثٓرات) سعادة وابرآٌـ، 

 

 ٓتهٓز الهفٍـو بعدد هف الخصائص ٌْ خصائص المفيوم: 

 

هٓز بٓىٍها.1  .التهٓٓز، أي اىً ٓصىؼ األشٓاء والهواقؼ ٓو

ال ٓىطبؽ عمِ شْء أو هوقؼ واحد بؿ ٓىطبؽ عمِ هجهوعة هف األشٓاء أو  . التعهٓـ، أي اى2ً
 الهواقؼ

 .الرهٓزة، فٍو ٓرهز فقط لخاصٓة أو هجهوعة هف الخواص الهجردة.3

ا  عهمٓة هستهرة تتدرج بالصعوبة هف صؼ إلِ آخر وهف هرحمة 4 ف الهفآٌـ العمهٓة وىهٌو . تكٓو
عرفة العمهٓة ىفسٍا، ولىضج الطالب بٓولوجٓا وعقمٓا وازدٓاد تعمٓهٓة إلِ أخرى، وذلؾ ىتٓجة لىهو اله

 (2005، ٓزتوف،1982خبراتً التعمٓهٓة) لبٓب 

 

 خطوات امتالك المفيوم:

 

 ( أف االهتالؾ الحقٓقْ لمهفٍـو عىد الطالب ٓحدث فْ خطوتٓف، ٌها:2008ٓبٓف زكٓرا وآخروف ) 
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بىاء تصىٓفات، و البحث عف طٓرقة تجهٓع حسب البىاء أو التكوف : تٍدؼ ٌذي الخطوة إلِ  األولى :
 بعض الهواصفات و الخصائص.

الفٍـ واالكتساب : تٍدؼ ٌذي الخطوة إلِ اختٓار قاعدة تصىٓفٓة بىٓت هف قبؿ أخروف  الثانية:
 والتحقؽ  واثبات تفاعؿ الخصائص حسب التعٓرؼ الذي قدـ لمهفٍوـ.

 

 أىمية تعمم المفاىيم:

 

 ف أٌهٓة تعمـ الهفآٌـ تتهثؿ فْ األتْ:( أBrunerٓرى بروىر)

 .أىٍا تقمؿ هف تعقد البٓئة، إذ أىٍا تمخص وتصىؼ ها ٌو هوجود فْ البٓئة هف أشٓاء وهواقؼ.1

 .أىٍا تقمؿ الحاجة إلِ إعادة التعمـ عىد هواجٍة أي جدٓد.2

 .أىٍا تعد الوسائؿ التْ تعرؼ بٍا األشٓاء الهوجودة فْ البٓئة.3

 ِ التوجًٓ والتىبؤ والتخطٓط ألي ىشاط..إىٍا تساعد عم4

 .أىٍا تسهح بالتىظٓـ والربط بٓف هجهوعات األشٓاء واألحداث.5

باإلضافة إلِ أف تعمـ الهفآٌـ ٓعد خطوة ضروٓرة لتعمـ الهبادئ والقواىٓف و الىظٓرات، وهثاؿ إف 
ف هف فٍـ قواىٓف لـ ٓكف لدى الطالب هفآٌـ  سمٓهة عف الضغط و الحجـ والحرارة فاىً لف ٓتهك

 (.1982الغازات)لبٓب، 

 

 تعميم المفاىيم:

 

( قواعد أساسٓة ٓجب أف تأخذ بعٓف االعتبار عىد تقدٓـ الهفآٌـ لمطالب 2000وضح عقٓالف )
ذي القواعد ٌْ:  ٌو

ىها ٓجب عمِ الهتعمـ أف ٓضهٍا وٓدهجٍا ضهف البىاء الهعرفْ 1 .الهفآٌـ ال تعطِ لمهتعمـ وا 
 الذي لدًٓ.
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فآٌـ تشكؿ كجزء هف عهمٓة الىهو لدى الهتعمـ ولذلؾ فاف التضهٓىات الواسعة والهعاىْ .اله2
ادة الىضج الٓراضْ لدى  العهٓقة تتطور وتىهو هف خالؿ خبرات هتعددة وهتىوعة، تساٌـ فْ ٓز

 الهتعمـ.

.أي هفٍوـ ٓصبح أكثر هعىِ لمهتعمـ وأكثر استخداها  هف قبمً، عىدها ٓرتبط ٌذا الهفٍـو 3
 خبرات الهتعمـ كؿ ٓوـ، وعمٍٓا أف تىدهج فْ البىاء الهعرفْ الكمْ لدى الهتعمـ.ب

. الهفآٌـ تىهو وتتطور لدى الهتعمـ بطٓرقة أفضؿ إذ تعرض الهتعمـ إلِ خبرات هتىوعة ولٓس 4
خالؿ العرض الهتطور ولذلؾ فاف إتاحة الفرصة لمهتعمـ هف خالؿ خبرات تعمٓهٓة هختمفة هثؿ حؿ 

الىشاطات االكتشافٓة بعٓدا عف األعهاؿ الروتٓىٓة تجعؿ الهتعمـ أكثر فعالٓة هف التركٓز الهسائؿ و 
 عمِ التعمـ بالتكرار والحفظ.

.كمها كاىت الهفآٌـ التْ تدرس لمطالب هستهدة هف واقع حٓاتً وتىسجـ هع أفكاري ولٓس عف 5
الهعرفْ لمهتعمـ ،ولذلؾ فاف  طٓرؽ اإلرشادات الهباشرة لمهتعمـ تشكمت ٌذي الهفآٌـ ضهف البىاء

ىها ٓكوف هف خالؿ ىشاط جهاعْ  درس الٓراضٓات ال ٓكوف هف خالؿ هحاضرة هف قبؿ الهعمـ، وا 
 ٓشارؾ فًٓ الهعمـ والهتعمهوف .

ذا ٓىطبؽ عمِ تعمـ الهفآٌـ ألىً هف واجب 6 .أف األفعاؿ تسبؽ األقواؿ، واألقواؿ تسبؽ الكتابة، ٌو
وظفٍا ثـ ٓعبر عتٍا بالرهوز والكمهات.الهتعمـ أف ٓستخدـ األشٓا  ء ٓو

 .ٓقدـ الهفٍـو لمهتعمـ بىاء عمِ استعدادي لتعمـ الهفٍوـ ودافعٓتً ىحوي.7

 

 الصعوبات في تعمم المفاىيم العممية :

 

 ( بعض الصعوبات التْ تظٍر عىد تعمـ الهفآٌـ:2005ٓذكر ٓزتوف )

تهثؿ فْ هدى فٍـ الهتع1 مـ لمهفآٌـ العمهٓة الهجردة أو الهفآٌـ .طبٓعة الهفٍوـ العمهْ، ٓو
 الهعقدة .

.الخمط فْ هعىِ الهفٍـو أو فْ الداللة المفظٓة لبعض الهفآٌـ العمهٓة ،خاصة الهفآٌـ التْ 2
 تستخدـ كهصطمحات عمهٓة وكمغة هحكٓة بٓف الىاس.
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 .الىقص فْ خمفٓة الهتعمـ العمهٓة والثقافٓة.3

 السابقة الالزهة لتعمـ الهفآٌـ العمهٓة الجدٓدة. .صعوبة تعمـ الهفآٌـ العمهٓة4

 

 اتجاىات في تدريس المفاىيم:

 

هكف الحدٓث 2008ٓذكر زكٓرا وآخروف ) ( إف طبٓعة الهفٍوـ تؤثر فْ اختٓار طٓرقة التدٓرس ٓو
ها:  عف اتجآٌف أساسٓٓف لطٓرقة تدٓرس الهفآٌـ ٌو

بة بالجاىب الحسْ لمهفٍـو وبالجواىب الظآٌرة ثـ :االتجاي االستقرائْ:حٓث ٓبدأ الهعمـ هع الطمأوال
 ٓىتقؿ إلِ هكوىات وعىاصر الهفٍـو األساسٓة.

ْ الطٓرقة العكسٓة(، ثـ تقدـ ثانيا :االتجاي االستىباطْ:حٓث ٓقدـ الهعمـ لمطمبة الهفٍوـ أوال،)ٌو
 العىاصر والهكوىات والعالقات والجاىب الحسْ .

 

 طريقة تعميم المفاىيم:

 

ذي 2003ٓمة )بٓف الح ( الخطوات العهمٓة لطٓرقة تعمٓـ الهفآٌـ لمطمبة هف هختمؼ الهستوٓات ٌو
 الخطوات ٌْ :

 .تحدٓد الهفٍـو الهراد تدٓرسً لمطمبة.1

 .تحدٓد الٍدؼ الهىوي تحقٓقً هف خالؿ تدٓرس ٌذا الهفٍوـ.2

 .تحمٓؿ الهٍهة الهحددة لمهعمـ ولطمبتً والتْ تتكوف هف الخطوات التالٓة:3

تعٓرؼ الهفٍـو وتحدٓد صفاتً، ثـ تحدٓد وتوضٓح الهتطمبات السابقة الالزهة حتِ ٓفٍـ الطمبة ٌذا 
.  الهفٍوـ، ثـ تحدٓد الصفات الحرجة أو الصفات العالقٓة لمهفٍـو

ات األٌداؼ التْ وضعٍا بمـو .4  .تحدٓد الهستوى الهعرفْ لمهستوى الهطموب فْ هستٓو
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 ة أو اإلستراتٓجٓة التْ تحقؽ الٍدؼ هف تعمـ ٌذا الهفٍوـ..تحدٓد طٓرقة التدٓرس الهىاسب5

 .طرح عدد هف األسئمة تٍدؼ إلِ تعٓرؼ الطمبة بالصفات الحرجة أو العالقٓة لمهفٍوـ.6

ا بشكؿ 7 براٌز .كتابة الصفات العالقٓة والسهات الحرجة لمهفٍـو بألواف بارزة وجذابة عمِ السبورة وا 
 السبورة. هختمؼ عف بقٓة ها ٌو هكتوب عمِ

.اختٓار هجهوعة األهثمة والال أهثمة هف األشٓاء الهألوفة والهعروفة لدى الطمبة حتِ ٓسٍؿ عمٍٓـ 8
ا وتحدٓد صفاتٍا العالقٓة.  تهٌٓٓز

.ٓقوـ الهعمـ بإبراز السهات الحرجة أو الصفات العالقٓة بالتدٓرج، فبعد أف ٓتـ تقدٓـ السهة 9
ا كذا. األولِ والتأكد هف أف الطمبة فٍهٌو ا، ٓقـو الهعمـ بتقدٓـ السهة الثاىٓة ٌو  وحددٌو

ـ تعمـ الطمبة لمهفٍوـ حتِ ٌذي المحظة وذلؾ بسؤالٍـ عف السهات الحرجة أو الصفات 10 .تقٓو
 العالقٓة لمهفٍـو الهطروح، وبإعطاء الهٓزد هف األهثمة والال أهثمة عف ٌذا الهفٍوـ.

، والطمب هف الطمبة تصىٓفٍا إلِ .طرح عدد كبٓر وجدٓد هف األهثمة والال أهث11 مة عمِ الهفٍـو
 أهثمة هىتهٓة وأهثمة غٓر هىتهٓة وتعدٓؿ كؿ إجابة هف إجاباتٍـ.

.تكمٓؼ الطمبة بإعادة ذكر السهات الحرجة أو الصفات العالقٓة لمهفٍوـ هستخدهٓف لغتٍـ 12
 الخاصة.

التْ طرحٍا الهعمـ فْ شرحً .تكمٓؼ الطمبة بتطبٓؽ الهفٍوـ بهواقؼ جدٓدة غٓر تمؾ الهواقؼ 13
 وأهثمتً.

 

 التفكير العممي  3.1.2

 

( عمِ أف تحمٓؿ الهصادر األصمٓة فْ Newman & Cobb, 2011كؿ هف ىٓوهاف وكووب )  ٓؤكد
عزز هٍارات البحث لدٍٓـ، حٓث ٓهكف لمطمبة التعمـ  الهواد العمهٓة ٓوسع التفكٓر الىاقد لدى الطمبة ٓو

كتشافات العمهٓة الهختمفة هف خالؿ اكتشاؼ الهصادر األصمٓة، التْ تىهْ عف التآرخ و تطبٓقات اال
هٍارات هٍهة لدى الطمبة، هثؿ: الهالحظة، واالستدالؿ، التْ ٌْ جزء ال ٓتجزأ هف التجربة والىٍج 
العمهْ، وهف خالؿ تحمٓؿ الهصادر األصمٓة، هثؿ: دفاتر الهالحظات، والرسائؿ، والرسوـ الهعهآرة، 
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ف الصحؼ، والصور الفوتوغرافٓة، ٓهكف لمطمبة فٍـ االبتكارات العمهٓة بشكؿ أفضؿ، وفٍـ  وعىآو
أسالٓب االىجاز العمهْ وتقدٓر التآرخ وتطبٓقات االكتشافات العمهٓة الف الهصادر العمهٓة تجذب 

شراؾ الطمبة فْ تعمـ الهحتوى وكذلؾ بىاء الهٍارات  .جهٓع الهتعمهٓف، وتعزز تعمٓـ التخصصات وا 

 

 أف لهٍارات التفكٓر العمهْ خصائص ٌْ : (1987)ٓرى ٓزتوفو 

 أىٍا عهمٓات تتضهف هٍارات عقمٓة هحددة ٓستخدهٍا العمهاء، واألفراد والطمبة لفٍـ الظواٌر الكوىٓة.-

 أىٍا سموؾ هحدد لمعمهاء ٓهكف تعمهٍا أو التدرب عمٍٓا. -

تحمٓمٍا  فد هف هشكالت الحٓاة الٓوهٓة، ٓهكعهمٓات ٓهكف تعمهٍا وىقمٍا فْ الحٓاة، إذ أف العدٓ -
 واقتراح الحموؿ  الهىاسبة لٍا عىد تطبٓؽ هٍارات عهمٓات العمـ.

و هف الحاجات   عد التفكٓر هف ابرز الصفات التْ تسهوا باإلىساف عف غٓري هف الهخموقات ٌو ٓو
أي االصطالحْ " ٌو ىشاط  الهٍهة التْ ال تستقٓـ حٓاة اإلىساف بدوىٍا، وهفٍوـ التفكٓر بهعىاي العاـ

تجاوز االثىٓف هعا  )هجٓد،   (.2008ذٌىْ أو عقمْ ٓختمؼ عف اإلحساس واإلدراؾ ٓو

 

الستٓىات ػؿ ْ أَائػفْ التربٓة العمهٓة فكبٓر ارتبطت ىهاذج الهىحِ البىائْ بالتفكٓر العمهْ َباٌتهان 
الفرد َإسٍاهً فْ ػَاقع الهحٓط بالرَسٓة سبَتىك بسبب اتصالً الَثٓق بالإطالؽ هركبة الفضاء بعد 

تركز ذلك فقد ػَاستجابة لاإلىساىٓة، التطَر العمهْ َالتكىَلَجْ فْ هختمف هجاالت الهعرفة 
ٓو لتَظٓفٍا فْ ػَعهمٓات العمن َالبحث العمهْ لدُ الهتعمهاالستقصاء عمِ تىهٓة هٍارات االٌتهاـ 

التْ ػؿ الهشكالت ْ حػر العمهْ لتساعدي ففالفرد بحاجة إلِ هٍارات التفكٓ، هختمف هىاحْ الحٓاة
ٓصعب كبٓرة  د بهعدالت ػدأت تتزآػْ بػالتلهواكبة هستجداتٍا إلِ هعرفة ذات هعىِ ؿ تَاجًٍ لمَصَ

 (.Yager & penick, 1986التقمٓدٓة الهألَفة )باألسالٓب عمِ الفرد هَاجٍتٍا 

 

 وهستوى لمتفكٓر، بهثابة أدوات فٍْ لتعمٓهٓة،ا والعهمٓة لمطالب بالىسبة كبٓرة أٌهٓة التفكٓر ولهٍارات
 األساس تهثؿ األدوات ٌذي أف التفكٓر، حٓث فاعمٓة هستوى ٓحدد األدوات ٌذي واستعهاؿ أداء كفاءة
ف الجٓد، التفكٓر هىً ٓىطمؽ الذي ر وا   تجعمً األساسٓة التفكٓر هٍارات هف عدد فْ براعة الطالب تطٓو
 التحصٓؿ عمِ آجابٓاً  ٓىعكس ذلؾ أف كها ، تفكٓري التْ تتحدى األهور فْ الىجاح أجؿ هف ٓكافح
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 التفكٓر هٍارات تىهٓة أصبحت (. لذلؾ 1995 بٓٓر، (الطالب ٓعٓشٍا التْ الحٓاة ىوعٓة وعمِ العمهْ
 تىهٓة عمِ العمهٓة التربٓة فْ الحدٓثة االتجاٌات كافة فقد أكدت العموـ، تدٓرس أٌداؼ أٌـ هف العمهْ
 . واالستقصاء البحث فْ العمهْ وتوظٓفٍا ٓرالتفك هٍارات

 

لػػػػػذا أصػػػػػبح هػػػػػف الهفٓػػػػػد لػػػػػدوؿ العػػػػػالـ أف تسػػػػػارع بإعػػػػػداد أجٓػػػػػاؿ قػػػػػادرة عمػػػػػِ التفاعػػػػػؿ اإلٓجػػػػػابْ هػػػػػع 
ػػػػػػذا التفاعػػػػػػؿ  ٌػػػػػػذا الواقػػػػػػع العػػػػػػالهْ الجدٓػػػػػػد، بأخػػػػػػذ هػػػػػػا ا. ٌو تػػػػػػراي هىاسػػػػػػبًا لٍػػػػػػا دوف أف تفقػػػػػػد جػػػػػػذوٌر

جدٓػػػػػػد فػػػػػػْ توظٓػػػػػػؼ الهعموهػػػػػػات والهعػػػػػػارؼ، ٓتػػػػػػأتِ إال باتبػػػػػػاع أسػػػػػػموب هػػػػػػىٍج تربػػػػػػوي  اإلٓجػػػػػػابْ ال
وباتبػػػػاع أسػػػػػموب ٓىهػػػػْ التفكٓػػػػػر العمهػػػػْ لػػػػػدى الفػػػػػرد بحٓػػػػث ٓػػػػػرى الهػػػػتعمـ الجزئٓػػػػػات فػػػػْ إطػػػػػار كمػػػػػْ 

 (.2005هترابط، تتضح فًٓ كافة العالقات الهتشابكة بٓف الهفآٌـ )ترجهاف وترجهاف، 

 

ػػػػػة الحدٓثػػػػػة عمػػػػػِ أىػػػػػً هػػػػػف الضػػػػػروري تقػػػػػدٓـ الع مػػػػػـو فػػػػػْ صػػػػػورة هتكاهمػػػػػة وتؤكػػػػػد االتجاٌػػػػػات التربٓو
وشػػػػػػاهمة، ههػػػػػػا ٓػػػػػػؤدي إلػػػػػػِ إعػػػػػػداد جٓػػػػػػؿ قػػػػػػادر عمػػػػػػِ التفكٓػػػػػػر العمهػػػػػػْ السػػػػػػمٓـ وقػػػػػػادر عمػػػػػػِ التىبػػػػػػؤ 
واجػػػػػػػػً التطػػػػػػػػورات  ػػػػػػػػرى الكػػػػػػػػؿ دوف أف ٓفقػػػػػػػػد جزئٓاتػػػػػػػػً، ٓو واإلبػػػػػػػػداع ال عمػػػػػػػػِ التمقػػػػػػػػٓف و الحفػػػػػػػػظ، ٓو

ٓػػػػػػػة الهتالحقػػػػػػػة فػػػػػػػْ هجػػػػػػػاؿ الهعموهػػػػػػػات والتػػػػػػػدفؽ الهعرفػػػػػػػْ، وتحػػػػػػػدٓات الهسػػػػػػػتقبؿ، لػػػػػػػذا اىبثقػػػػػػػت أٌه
 اسػػػػػػػػػػتخداـ الهىحػػػػػػػػػػِ الهىظػػػػػػػػػػوهْ فػػػػػػػػػػْ التػػػػػػػػػػدٓرس والػػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػػْ القػػػػػػػػػػرف الحػػػػػػػػػػادي والعشػػػػػػػػػػٓرف)فٍهْ

 (.2001،وآخروف

 

تعتبر إستراتٓجٓة التدٓرس باستخداـ الهىحِ التآرخ هف االستراتٓجٓات التْ ترتكز الِ الىظٓرة البىائٓة 
 لذا كاف هف الضروري تضهٓف بعض أسس الىظٓرة البىائٓة فْ ٌذي الدراسة.

 

 النظرية البنائية 4.1.2

 

لقد هرت عهمٓة التعمـ والتعمٓـ بكثٓر هف الهراحؿ وخضعت إلجراءات واستراتٓجٓات اىبثقت عف 
ىظٓرات التعمـ الهختمفة والتْ تهثؿ كؿ هىٍا فمسفة هعٓىة ٓتبىاٌا هىظرو ٌذي الىظٓرات، وعدد هف ذوي 

قوهوف بالسٓر عمِ ىٍجٍا فْ عهمٓة ة ٓو  .مبةىقؿ الهعرفة لمط االٌتهاهات التربٓو
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، فقد ظٍرت العدٓد هف الىظٓرات التْ فسرت آلٓة والتعمٓـ التعمـىظرا لالٌتهاـ الهتزآد فْ عهمٓات و 
التعمـ والىهو الهعرفْ لدي الهتعمـ. وجاءت ٌذي الىظٓرات تحت تصىٓفٓف؛ ىظٓرات سموكٓة تٍتـ 

الهتعمـ بعد تعرضً  الهمحوظ فْ سموؾبدراسة السموؾ الظاٌري لمهتعمـ حٓث ٓقاس التعمٓـ بالتغٓر 
لهثٓر ها، وال تٍتـ بها ٓحدث داخؿ عقؿ الهتعمـ هف عهمٓات، والىظٓرات الهعرفٓة التْ تٍتـ بالعهمٓات 
العقمٓة التْ تحدث داخؿ عقؿ الهتعمـ والبىٓة الهعرفٓة لدًٓ ولٓس بسموكً الظاٌري، وحٓث ٓقاس التعمـ 

 (.2000 قطاهْ، الهتعمـ ) بهقدار التغٓر الذي طرأ عمِ تفكٓر

 

ـ فْ  الوالٓات الهتحدة 1912ٌذي الىظٓرات الىظٓرة السموكٓة التْ ظٍرت سىة  أولِوقد كاىت 
هف هرتكزات الىظٓرة التهركز حوؿ هفٍوـ السموؾ و  هؤسسٍٓا جوف واطسوف. أشٍر، وهف األهٓركٓة

ٌتهاـ بها ٌو تجٓردي غٓر قابؿ هف عالقتً بعمـ الىفس، واالعتهاد عمِ القٓاس التجٓربْ، وعدـ اال
التعمـ هرتبط بالىتائج،  أفلمهالحظة والقٓاس. كها وتقوـ ٌذي الىظٓرة عمِ عدد هف الهبادئ هىٍا 

القٓرب هف  األداءالذي ىٓرد بىاؤي، واف التعمـ ٓبىِ بدعـ وتعٓزز  اإلجرائْوالتعمـ ٓرتبط بالسموؾ 
 .(1982السموؾ )الشرقاوي، 

 

  وكوفكأ، تمت الىظٓرة السموكٓة فٍْ الجشطمتٓة والتْ ظٍرت عمِ ٓد فٓرتهر، الىظٓرة التْ  أها
مر، الذٓف رفضوا ها جاءت بً السموكٓة وجعموا هف هواضٓع دراستٍـ سٓكولوجٓا التفكٓر وهشاكؿ  وكٌو

التعمـ حٓث كاىت السموكٓة تربط التعمـ  إلِالهعرفة. وتختمؼ ىظرة ٌذي الهدرسة عف ىظرة السموكٓة 
التجارب عمِ الحٓواىات ال ٓهكف تطبٓقٍا عمِ  أفجربة والخطأ فْ حٓف ٓرى الهىظروف لمجشطمتٓة بالت

الكائف لذاتً ولهوقؼ التعمـ، فٍـ ٓروف  بادراؾ. فالتعمـ حسب وجٍة ىظر الجشطمتٓٓف ٓرتبط اإلىساف
 أف( ٓرى  koffkaفكوفكا ) الوضوح. إلِواالىتقاؿ هف الغهوض  باإلدراؾالتعمٓـ الىهوذجْ ٓكوف 

الطفؿ ٓكوف لً سموؾ غٓر هىظـ تىظٓها كافٓا واف البٓئة والهجتهع ٌو الذي ٓضهف لٍذا السموؾ 
و فعؿ اإلدراؾكؿ تعمـ تحمٓمْ ٓىبىْ عمِ  أفالعمهاء الجشطمتٓٓف ٓروف  إف التىظٓـ الهتوخِ. ، ٌو

ي ٓسٍؿ بقاؤي فْ هواقؼ تعمٓهٓة جدٓدة الشْء الذ إلِاىتقالً  إهكاىٓة إلِ باإلضافةشْء جدٓد، 
ؿ  .( 2012 ،ذوقاف)  الذاكرة لزهف طٓو

 

وظمت ٌذي الفمسفات والىظٓرات حتِ ظٍرت الىظٓرة البىائٓة حٓث ٓرى البىائٓوف أف كؿ ها فْ 
 جزئٓة بٓىٍا عالقات هحددة أبىٓةٌو عبارة عف بىاء هتكاهؿ ٓضـ عدة  -اإلىسافبها فْ ذلؾ -الوجود



29 

 

ذي  ٍا فْ حد ذاتٍا بؿ قٓهتٍا فْ العالقة التْ تربطٍا بعضٍا ببعض والتْ الجزئٓة ال قٓهة ل األبىٓةٌو
 (.2001 ٓؤلؼ ىظاها هحددًا ٓعطْ لمبىاء قٓهتً ووظٓفتً )ىاصر، تجهعٍا فْ ترتٓب

 

( ،إال أف بستالوزي 1980ػ  1986وعمِ الرغـ هف أف الفمسفة الرئٓسة لمبىائٓة تىسب إلِ جاف بٓاجًٓ )
تائج هشابٍة قبؿ أكثر هف قرف عمِ ذلؾ، إذ أكد ضرورة اعتهاد الطرؽ ( قد أتِ بى1827ػ  1746)

و بذلؾ أكد أٌهٓة الحواس كأدوات  التربوٓة عمِ التطور الطبٓعْ لمطفؿ وعمِ هشاعري وأحاسٓسً، ٌو
لمتعمـ، وىادى بربط هىاٌج التعمٓـ بخبرات األطفاؿ التْ تتوافؽ وحٓاتٍـ فْ بٓوتٍـ وبٓئاتٍـ العائمٓة 

 (. 2006، )بركات

 

بًا  إذف ىستطٓع القوؿ أف البىائٓة تعد ىظٓرة فْ الهعرفة هىذ زهف طوٓؿ ٓهتد عبر القروف، ولٓس غٓر
رؤٓة ٌذا التكرار هف عدة فالسفة وهىظٓرف عبر ٌذا التآرخ والهىظر الحدٓث الوحٓد الذي حاوؿ 

ألسس الحدٓثة لعمـ ىفس شكمت فٓها بعد ا –تركٓب ٌذي األفكار الهتعددة فْ ىظٓرة هتكاهمة وشاهمة 
ؿ اىتباي  –الىهو  وابرز الهىظٓرف فًٓ ٌو العالـ جاف بٓاجٓة، إذ قاـ بتوحٓد الفمسفة وعمـ الىفس لتحٓو

الىاس إلِ االٌتهاـ بالتفكٓر والذكاء لدى األطفاؿ وفاتحًا الطٓرؽ إلِ ىظرة وهىظهة جدٓدة فْ التربٓة 
 (.2004 وعمـ الىفس )السمٓـ،

 

 د البنائية مبدئيا إلى أربع نظريات وىي:ااستن (2007)زيتون ,ويؤكد 

 

 ىظٓرة بٓاجًٓ فْ التعمـ الهعرفْ والىهو الهعرفْ. -

ا عمِ العواهؿ الداخمٓة الهؤثرة فْ  - الىظٓرة الهعرفٓة فْ هعالجة الطالب )الهتعمـ( لمهعرفة وتركٌٓز
 التعمـ.

 ؼ أو الهختبر أو الهٓداف.الىظٓرة االجتهاعٓة فْ التفاعؿ االجتهاعْ فْ غرفة الص -

ا لفاعؿ فْ اكتشاؼ الهعرفة وبىائٍا. -  الىظٓرة اإلىساىٓة فْ إبراز أٌهٓة )الهتعمـ( ودوٌر

وظٍرت األفكار البىائٓة فْ كتابات بٓاجًٓ الذي كرس حٓاتً لدراسة فْ ابستوهولوجٓة الهعرفة )أو 
 Mental)عمِ ٌٓاكؿ التفكٓر كٓؼ ٓتعمـ الهتعمـ ها ٓتعمهً(، وكاف اٌتهاـ بٓاجًٓ هىصبًا 
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Structures)  " تً البىائٓة" بالٍٓكمة ولـ تركز  (Structuralism)لدى األطفاؿ، ولٍذا سهٓت ىظٓر
ٌٓكمٓة بٓاجٓة عمِ هحتوى هعٓف بؿ اقتصرت عمِ التفكٓر وحٓثٓاتً. واقترح بٓاجًٓ أف الخبرات 

هة وتبىِ الهعرفة هف عقؿ ئاو ْ التهثٓؿ والهالجدٓدة ٓتـ استقبالٍا هف خالؿ الهعرفة الهوجودة فْ عهمٓت
هفآٌهْ(، وتتطور الهعرفة  –الفرد )الطالب( الهتعمـ عىدها ٓتكوف لدًٓ حالة عدـ اتزاف )هعرفْ 

بالطٓرقة التْ تتطور)تىهوا( بٍا الكائىات الحٓة )البٓولوجٓة(. وبعد أف بدأ الهربوف بتبىْ ٌذي األفكار 
ا فقد سهٓت ٌذي الىظٓرة بتعمٓـ الهوضوعات الهختمفة هث ؿ : العموـ ، الٓراضٓات ، والمغة ، وغٌٓر

ىظرًا لمتشابً الكبٓر فْ البىاء فْ عمـ العهارة وبٓف البىاء فْ عمـ  (Constructivism)بالبىائٓة 
التعمٓـ، فالهبادئ والشروط التْ ٓجب أف تتوافر فْ تصهٓـ عهارة وبىائٍا لتكوف هىاسبة لمسكف تهاثؿ 

الشروط التْ ٓجب أف تتوافر فْ تصهٓـ الهعرفة وبىائٍا فْ عقؿ الهتعمـ حتِ ٓكوف لٍذي الهبادئ و 
 (.1978الهعرفة هعىِ بالىسبة لً )حجاج، 

 

ا هف العمـو  ا فْ الفمسفة وعمـ الىفس وغٌٓر والىظٓرة البىائٓة ٌْ الهسٓطرة فْ العقد األخٓر ولٍا جذوٌر
ة، كها وتحاوؿ أف تصؼ كٓؼ ٓتعرؼ ال ىاس إلِ العالـ وأف الهتعمـ ٓبىْ هعرفتً فْ هحاولتً التربٓو

لفٍـ العالـ، فالفرد ٌو الذي ٓضع الهعاىْ لمعالـ بىاًء عمِ خبراتً وأٌدافً ولٓس فرض ٌذي الهعاىْ 
عمًٓ. وبالتالْ ٓكوف الهتعمـ ٌو هحور التدٓرس، فالفٍـ ذو الهعىِ ٓظٍر عىدها ٓكوف الهتعمـ طرقًا 

شكالٓة، فٍذي الهواقؼ تعزز الدافعٓة الف الطمبة لدٍٓـ الفرصة الختبار السعادة فعالة لحؿ الهواقؼ اإل
والرضا ىتٓجة حؿ الهشكمة. لذا ٓىصح البىائٓوف بتوفٓر هشكالت ٓهكف حمٍا بطرؽ هختمفة وترؾ 

 (.Von Glasersfild,1991الطمبة ٓكافحوف هع الهشكالت التْ ٓختاروىٍا وتتوافؽ هع اٌتهاهاتٍـ )

 

( فٓعرفٍا بأىٍا عهمٓة البىاء الهعرفْ التْ تتـ هف خالؿ التفاعؿ بٓف الفرد وها ٓحٓط 2007وف)أها ٓزت
بً هف أشٓاء وأشخاص؛ وفْ أثىاء ٌذي العهمٓة ٓبىْ الفرد هفآٌـ هعٓىة عف طبٓعتً؛ فٓوجً سموكٓاتً 

زهف بعٓد هع كؿ الذي ٓحٓط بً هف أشخاص وأشٓاء وأحداث. وظٍرت البىائٓة كهىٍج لمتفكٓر هىذ 
تً البىائٓة فْ الهعرفة إلِ  ودخمت هٓادٓف الهعرفة الهختمفة حتِ أوصمٍا " جاف بٓاجًٓ" هف خالؿ ىظٓر
هٓداف التربٓة. وتعتبر الفمسفة البىائٓة هف الفمسفات الحدٓثة التْ ٓشتؽ هىٍا عدة طرؽ تدٓرسٓة هتىوعة 

ئٓة بىهط بىاء الهعرفة وخطوات اكتسابٍا. وتقوـ عمٍٓا عدة ىهاذج تعمٓهٓة هتىوعة وتٍتـ الفمسفة البىا
وٓهكف القوؿ إف البىائٓة تقوـ عمِ افتراضٓف رئٓسٓف، األوؿ: إف الهعرفة ال تكتسب بطٓرقة سمبٓة ىقاًل 
ا بطٓرقة ىشطة هف قبؿ الفرد الواعْ كوف األفكار والهعتقدات ال تىتقؿ  عف أخٓرف، ولكف ٓتـ بىاٌؤ

أخٓرف كها لو كاىت طردا بٓردٓا هرسال هف شخص ٔخر.  إلِ عقولىا عف طٓرؽ إرسالٍا هف
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ىها ٓجب أف ٓبىوا هعاىٍٓـ بأىفسٍـ.  وبالتالْ فاىً ال ٓىبغْ لىا أف ىضع األفكار فْ عقوؿ الطالب وا 
واالفتراض الثاىْ: أف وظٓفة العهمٓة الهعرفٓة ٌْ التكٓؼ هع تىظٓـ العالـ التجٓربْ وخدهتً، ولٓس 

ودٓة الهطمقة. فالبىائٓوف ٓروف أف الوظٓفة األساسٓة لمهعرفة ال تىبع هف كوىٍا اكتشاؼ الحقٓقة الوج
تطابؽ الحقٓقة الوجودٓة، بؿ فْ كوىٍا ىفعٓة، وتكوف عمِ ذلؾ الىحو عىدها تساعد الفرد فْ تفسٓر ها 

 .ٓهر بً هف خبرات حٓاتٓة

 

مخص لورد ) تراضات التْ ترتكز هجهوعة هف االف( 2009الوارد فْ العارضة )( Lord, 1999ٓو
عمٍٓا الىظٓرة البىائٓة: أف التعمـ عهمٓة ىشطة وهستهرة والهعرفة والفٍـ ٓكتسباف بىشاط الهتعمـ وجٍدي 
العقمْ، وتتٍٓأ أفضؿ الظروؼ لمهتعمـ عىدها ٓواجً هشكمة أو هٍهة حقٓقٓة ذات صمة بحٓاتً الٓوهٓة 

ٓعٓد الهتعمـ بىاء ها لدًٓ هف تراكٓب هعرفٓة  هها ٓساعدي عمِ بىاء هعرفة ذات هعىِ بالىسبة لً. كها
؛ فالهتعمـ شخص ىشط واجتهاعْ. وتىظر البىائٓة أخٓرفهف خالؿ عهمٓة التفاوض االجتهاعْ هع 

ري هف التعمـ ٌو  أف إلِ تكٓؼ ٓتواءـ هع الضغوط الهعرفٓة التْ تهارس عمِ  إحداثالٍدؼ الجٌو
تعتبر البىائٓة الهعرفة  وأخٓرافٓة كمها هر بخبرات جدٓدة. تعدٓؿ تراكٓبً الهعر  إلِالهتعمـ ها ٓدفعً 

 لبىاء تعمـ ذي هعىِ.  أساسٓاالقبمٓة شرطا 

 

ْ هصطمح شائع فْ التعمـ، إطارا فكر  الهتعمـ  ءٓا لمتعمـ الهعرفْ حٓث تٍتـ ببىاوأصبحت البىائٓة ٌو
ف (.وتؤدي هثؿ ٌذي ال Duffy & Gunningham, 1996ىتٓجة تفاعمً هع الخبرة) خبرات إلِ تكٓو

طمؽ عمِ ٌذي العهمٓة " التىظٓـ الذاتْ  " وتشتهؿ عمِ  Self regulationتراكٓب هعرفٓة جدٓدة. ٓو
ْ عهمٓة عقمٓة هسئولة عف استقباؿ الهثٓرات هف البٓئة ووضعٍا Assimilationالتهثؿ ) عهمٓتٓف: ( ٌو

ْ عهمٓة عقمٓة هسئولة  (Accommodationفْ تراكٓب هعرفٓة هوجودة لدي الفرد، والهواءهة ) ٌو
اتاف العهمٓتاف هكهمتاف  عف تعدٓؿ ٌذي البىٓات )التراكٓب(الهعرفٓة لتىاسب ها ٓستجد هف هثٓرات. ٌو
ا، وجعمٍها أكثر قدرة عمِ  ثراٌؤ لبعضٍها بعضا، وىتٓجتٍها تصحٓح وتعدٓؿ التراكٓب الهعرفٓة، وا 

ف الهفآٌـ )ٓزتوف  (. 2003 وٓزتوف، التعهٓـ وتكٓو

 

كوف فٍها لألشٓاء ولمهعرفة الجدٓدة إال عىدها تكوف الهعرفة السابقة هالئهة فالف رد ال ٓهكف أف ٓدرؾ ٓو
لمهعرفة الجدٓدة، وال ٓستطٓع أف ٓقوؿ أف إدراكً لمحقٓقة ٌْ ها ٓطابؽ الواقع فعاًل. فٍو ٓعتهد عمِ 

تكوف ٌذي الهعرفة هعرضة  هعرفتً الهسبقة لٓفسر التجربة التْ ٓتعرض لٍا، فٓبىْ هعرفة تىاسبٍا؛ وقد
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لمخطأ وال ٓهكف لمفرد أف ٓكوف هتأكدا هف تطابؽ الهعرفة لمواقع. وبداًل هف ذلؾ فاف الهعرفة ٌْ تفسٓر 
ذو هعىِ لخبرات الشخص الفردٓة. وكمهة ذو هعىِ تعىْ التفسٓر ٓكوف خارجٓا هحدودا بالخبرة، 

 (. Cobern, 1996وداخمٓا بها لدًٓ هف بىٓة هعرفٓة سابقة)

 

والهتعمـ فْ ضوء البىائٓة ٓبىْ الهعرفة بصورة تتسـ بالفردٓة الشدٓدة هعتهدا عمِ هعارفً الهوجودة 
بالفعؿ وهعتهدا عمِ خبرات التدٓرس الرسهٓة وٓركز ٌذا االتجاي أٓضًا عمِ أف التعمـ ذو الهعىِ ٓعتهد 

بٍا واسترجاعٍا هستقباًل إذا عمِ الخبرة الشخصٓة واف الهعموهة ٓزداد احتهاؿ اكتسابٍا واالحتفاظ 
 ٓزتوف،و  2003 كاىت هبىٓة بواسطة الهتعمـ وهتعمقة بً وهتهركزة حوؿ خبراتً السابقة )صادؽ،

2007). 

 

( إف دور الهعمـ فْ تدٓرس العموـ هف الهىظور البىائْ ال ٓقتصر عمِ ىقؿ 2003وتؤكد الجىدي)
فة الفردٓة لمهتعمـ، ثـ ٓقوـ الهتعمـ ببىاء أو الهعرفة فقط، بؿ ٌو هوجً وهرشد فْ عهمٓات بىاء الهعر 

ف الهعىِ هف الهعموهات الجدٓدة واألحداث ىتٓجة التفاعؿ بٓف الهعرفة السابقة لمفرد والخبرات  تكٓو
والهالحظات الهستهرة هع تشجٓع الهتعمهٓف عمِ القٓاـ بالهىاشط الهتعددة حتِ ٓحدث التعمـ ذو 

بارزا وهٍها فْ تدٓرس العموـ وفؽ الهىظور البىائْ كوىً هوجً الهعىِ لدٍٓـ ،فالهعمـ ٓمعب دورا 
 وهرشد فْ عهمٓة بىاء الهعرفة الهتعمـ.

 

 عمى النظرية البنائية: انتقادات

 

تجزئة هراحؿ الىهو وفصمٍا عف بعضٍا البعض فْ شكؿ فترات هستقمة تعتهد أساسا التحدٓد . 1
اء بىواتجٍا الهحتهمة والهفترضة، وكأف الفرد العهري هرورا بالخصائص الذٌىٓة لكؿ هرحمة واىتٍ

هوضوع ٌذي التجزئة ثابت ال ٓتغٓر هٍها كاىت الظروؼ الهحٓطة بً، فبٓاجًٓ اعتبر تقسٓهً العمهْ 
ىهوذجا عالهٓا ٓحتذى بً والواقع ٓىاقض توجًٍ. ولذلؾ ٓهكف اعتبار الىظٓرة البىائٓة هفتقرة إلِ 

ؿ األوساط الثقافٓة واالجتهاعٓة وبالتالْ ال ٓهكف اعتهادٌا فْ الهروىة فْ ٌذا الهستوى وال تالءـ ك
وفٓها عدا ذلؾ تظؿ أعهاؿ بٓاجًٓ ذات قٓهة ثابتة فْ هجاؿ هجاؿ التعمـ اإلىساىْ بهعىاي الكوىْ 

 التربٓة والتعمٓـ.
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 عىد األخذ بٍذي الىظٓرة فىحف ىحتاج إلِ وقت كبٓر فال ٓوجد طالباف لدٍٓـ هعرفة واحدة.  .2

 .ـ(2005)خطآبة،التعرؼ عمِ الهعارؼ السابقة عىد الهتعمـ وهدى صحتٍاصعوبة  .3

 

 عناصر المنيج:و انعكاس النظرية البنائية 

 

ـ( حوؿ الرؤٓة فْ التعمـ والتعمٓـ 2003ـ( هع حسف ٓزتوف وكهاؿ ٓزتوف )2007ٓتفؽ عآش ٓزتوف)
 :الهعرفْ هف خالؿ ستة عىاصر ٌْ

 

 : Teacher Roleدور المعمم أوال:  

تفرض البىائٓة عمِ الهعمـ البىائْ الهعرفْ أدوارًا جدٓدة  وفْ ٌذا تغٓرت أدوار الهعمـ هف الهعمـ  
 Constructiveإلِ دور الهعمـ البىائْ  Authorityولً السمطة  Directive / Instructiveالهباشر 

والباحث لمتعمـ  Facilitator، والهّٓسر  Negotiationوالتفاوضْ  Interactiveالتفاعمْ 
Researcher  االحتٓاطٓة( لمهعرفة وهستشار( وأحد الهصادرConsultant  )الهعموهات والبحث(

دارتً، والدٓهقراطْ  والهتقبؿ لذاتٓة الطالب وهبادراتٍـ والهشجع  Demograticوالهىظـ لبٓئة التعمـ وا 
العمهْ ودورات التعمـ لمحوار والهىاقشات والهىاظرات العمهٓة والهستخدـ الستراتٓجٓات االستقصاء 

البىائٓة والهغذي لطبٓعة الفضوؿ )الفطري( الطبٓعْ لإلىساف لدى الهتعمـ والهستخدـ ألسالٓب وأدوات 
التقٓٓـ البدٓؿ الحقٓقْ فْ هٍهات التعمـ وأىشطة تشغٓؿ الٓدٓف والعقؿ )الفكر( هفتوحة الىٍآة. وفْ ٌذا 

فْ فْ ها ٓسهًٓ الباحثوف بالتمهذة الهعرفٓة كمً ٓؤدي دور األىهوذج لمطالب فْ التعمـ الهعر 
Cognitive Apprenticeship  ،ـ(.2008بوجً عاـ )ٓزتوف 

 

 التدٓرس البىائْ وهواصفات الهعمـ البىائْ، فقد أوضحت أداءاتٌذا وقد تىاولت العدٓد هف الكتابات 
هارسات (  فْ ىهوذجً بعض التوجٍٓات الخاصة بهYager,2003ـ( ىقاًل عف )2004سمٓـ )ال

 التدٓرس البىائْ فٓها ٓمْ:

 ٓ. ـ لقٓادة الدرس  ستخدـ أسئمة الهعمهٓف وأفكاٌر

 ٓ. تقبؿ وشجع الهتعمهٓف عمِ استٍالؿ األفكار 
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 ٓ. ْشجع الهتعمهٓف عمِ القٓادة والتعمـ التعاوى 

 ٓ. ستخدـ تفكٓر الهتعمهٓف وخبراتٍـ واٌتهاهاتٍـ لتوجًٓ الدرس 

 ٓموهات .شجع استخداـ هصادر بدٓمة لمهع 

 ٓ. ستخدـ األسئمة هفتوحة الىٍآة 

 ٓ. شجع الهتعمهٓف عمِ اقتراح أسباب لألحداث وتقدٓـ التىبؤات 

 ٓ. ـ  شجع الهتعمهٓف عمِ اختبار أفكاٌر

 ٓ. بحث عف أفكار الهتعمهٓف قبؿ تقدٓـ األفكار لٍـ 

 ٓ.شجع الهتعمهٓف عمِ تحدي بعضٍـ البعض فْ الهفآٌـ واألفكار 

 ٓٓات التعمـ التعاوىْ .ستخدـ استراتٓج 

 ٓ. وفر الوقت الكافْ لتحمٓؿ أفكار الهتعمهٓف 

 ٓ عادة صٓاغتٍا ـ وا  شجع الهتعمهٓف عمِ التحمٓؿ الذاتْ وجهع األحداث الحقٓقٓة لدعـ أفكاٌر
 فْ ضوء أحداث وخبرات جدٓدة .

 

 ( أف الهعمـ البىائْ ٓهارس ها ٓمْ :,Brooks & Brooks 1993)بروكس وبروكسكها أوضح 

قبؿ استقاللٓة الهتعمهٓف وهبادراتٍـ هف خالؿ :. 1  ٓشجع ٓو

 صٓاغتٍـ لألسئمة والقضآا الخالفٓة .  -

 البحث فْ اإلجابات وتحمٓمٍا . -

 القدرة عمِ حؿ الهشكالت . -

 القدرة عمِ إثارة الهشكالت . -

 جهع الهعموهات . -

 الهعالجة والتفاعؿ هف خالؿ:ٓستخدـ البٓاىات الخاـ والهصادر األولٓة واألدوات أثىاء . 2
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 عرضً لهشكالت حقٓقٓة . -

 عرضً لهواقؼ هعتادة ) شائعة ( وغٓر هعتادة ) غٓر شائعة ( . -

 حثً الهتعمهٓف عمِ إٓجاد الفروؽ بٓف ٌذي الهواقؼ . -

 ٓصوغ الهٍاـ حوؿ هصطمحات وأىشطة هعرفٓة كالتحمٓؿ والتفسٓر والتىبؤ والتصىٓؼ والتركٓب . .3

بدؿ فْ إستراتٓجٓات التدٓرس والهحتوى .ٓسهح . 4 غٓر ٓو  إلجابات الهتعمهٓف بقٓادة الدرس ٓو

 ٓبحث فْ هدى فٍـ الهتعمهٓف لمهفآٌـ هف خالؿ:. 5

 اهتىاعً عف التوضٓح الهسبؽ لألفكار والهفآٌـ .  -

ـ .  - ر أفكاٌر  تشجٓع الهتعمهٓف عمِ تطٓو

 وهع بعضٍـ البعض. ٓشجع الهتعمهٓف عمِ االشتراؾ فْ الحوار هعً. 6

ٓساعد الهتعمهٓف عمِ البحث واالستقصاء هف خالؿ طرح أسئمة تفكٓٓرة وأسئمة هفتوحة الىٍآة  -7
 وتشجٓعٍـ عمِ طرح األسئمة .

 ٓطمب هف الهتعمهٓف توضٓح استجاباتٍـ األولٓة وتفصٓمٍا. -8

عٍـ عمِ الهىاقشة هف ٓشغؿ الهتعمهٓف بخبرات قد تولد تىاقضًا هع افتراضاتٍـ األولٓة وٓشج -9
  خالؿ:

 طرح أسئمة تتحدى تفكٓر الهتعمـ .-

 استخداـ الهعموهات الخاصة بالتصورات الحالٓة لمهتعمـ لهساعدتً عمِ فٍـ األفكار الهتىاقضة .-

 توجًٓ الهىاقشة باستخداـ األسئمة الهتتابعة .-

 ٓسهح بوقت لالىتظار بعد طرحً لألسئمة .-

ىشاء التشبٍٓات بحٓث :ٓتٓح الوقت الكافْ لمهت-  عمهٓف لبىاء العالقات وا 

 ٓقّدـ أىشطة تساعد عمِ بىاء العالقات.-

 ٓجٍز الهواد واألدوات التْ تساعد الهتعمهٓف عمِ بىاء العالقات.-
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 ٓشجع استخداـ التشبٍٓات.-

 التعمـ بحٓث: دورةٓىهْ لدى الهتعمهٓف حب االستطالع هف خالؿ االستخداـ الهتكرر لىهوذج -

 دـ أىشطة هفتوحة تساعد الهتعمهٓف عمِ طرح األسئمة واالفتراضات.ٓق 

 .ٓقدـ دروسًا تركز عمِ أسئمة الهتعمهٓف وترتبط بالهفردات الجدٓدة 

 .ٓساعد الهتعمهٓف عمِ صٓاغة خبراتٍـ الهعهمٓة 

  .ا  ٓقدـ هشكالت جدٓدة تثٓر لدى الهتعمهٓف ىظرة جدٓدة لمهفآٌـ التْ تعمهٌو

 

 :  Student (Learner) Roleلب )المتعمم( دور الطاثانيا: 

لٓست شٓئًا )أو حهاًل( ٓهكف ىقمً هف فرد  Knowledgeتقوـ البىائٓة عمِ هبدأ أف الهعرفة 
بىائًٓا بأدوار ثالثة  Philipsإلِ آخر، وبالتالْ ٓجب أف )تبىِ( هف قبؿ الفرد )الهتعمـ( حّددي فٓمبس 

 :ٌْ 

   Active Learnerالفرد )الهتعمـ( الىشط  -1

  Social Learnerالفرد )الهتعمـ( االجتهاعْ  -2

 . Creative Learnerالفرد )الهتعمـ( الهبدع  -3

 

 Rote memorizationوبٍذا تىقؿ البىائٓة األفراد )الطمبة( الهتعمهٓف بعٓدًا عف الحفظ الصـ 
ر ها ٓحدث والتىبؤ بً، لمحقائؽ والهفآٌـ والهبادئ العمهٓة إلِ الفٍـ الذاتْ ذي الهعىِ الذي ٓفسّ 
 ـ(.2008وبالتالْ االستخداـ الىشط لمهعرفة وهٍاراتٍا وههارسة التفكٓر العمهْ )ٓزتوف، 

 

 :  Learning Goalsاألىداف التعميمية ثالثًا: 

عمِ الرغـ أف البىائٓة فْ التعمـ الهعرفْ قد ال تحقؽ أٌداؼ التعمٓـ الهعرفْ جهٓعٍا عمِ الىحو 
ة الهتوخاة وال تىّهْ أىواع الهعرفة كمٍا بالفاعمٓة ىفسٍا، وبالتالْ ال ٓىبغْ أف تكوف الهىشود أو الغآ

وحدٌا السائدة فْ التعمٓـ الهعرفْ الهدرسْ وفؽ تحمٓؿ بعض األدبٓات، إال أف األٌداؼ التعمٓهٓة تتـ 
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هة عا Outcomesأو ىتاجات  Goalsصٓاغتٍا فْ البىائٓة الهعرفٓة فْ صورة هقاصد أو غآات 
تحدد هف خالؿ عهمٓة هفاوضة اجتهاعٓة بٓف الهعمـ والطمبة بحٓث تتضهف غآات عاهة لهٍهات 

ٓسعِ الطمبة جهٓعٍـ لتحقٓقٍا باإلضافة إلِ الغآات الذاتٓة الشخصٓة  Learning Tasksالتعمـ 
Personal Goals  ْالتْ تخص كؿ طالب )هتعمـ( أو هجهوعة هف الطالب كؿ عمِ حدي وذلؾ ف

ا تشعر الطمب الهتعمهٓف بصمة ذلؾ ضوء  الحاجات الشخصٓة التْ ٓحتاجٍا الطالب والتْ بدوٌر
 شخصًٓا واجتهاعًٓا وربها عالهًٓا. 

 

 :  Learning Contentمحتوى التعمم رابعًا: 

 

 Realأو هشكالت حقٓقٓة  Tasksٓكوف هحتوى التعمـ وفقًا لمبىائٓة الهعرفٓة فْ صورة هٍاـ 
Problems  بحٓاة الطمبة ودافعٓتٍـ، أو ظواٌر ذات صمةPhenomena  ْطبٓعٓة. وفْ ٌذا ٓىبغ

 لهٍهات )هشكالت/ ظواٌر( التعمٓـ أف تكوف: 

لدى بعض الطمبة وربها  Frustrationغٓر هفرطة فْ التعقٓد إلِ درجة تسبب االىكفاء أو اإلحباط  -
 تراجعٍـ عف االٌتهاـ واستكهاؿ هٍهات التعمـ. 

 شكاًل حقٓقًٓا أو هٍهة تعمٓهٓة لٍا أكثر هف طٓرقة لهعالجتٍا وحّمٍا. تتضهف هوقفًا ه -

 وتفتح هجاالت لتولٓد األفكار واألسئمة البحثٓة الستقصائٍا.  Extendableقابمة لمتوسع واالهتداد  -

 

وهف  Interestوجذب الهٓؿ واالٌتهاـ  Excitementوفْ ٌذا كمً ٓىبغْ لهعمـ  أف ٓتذكر أف اإلثارة 
واالىٍهاؾ فْ هٍهات التعمـ أو الهشكالت والظواٌر الحقٓقٓة الواقعٓة ٓعد  Involvementالىخراط ثـ ا

ًا فْ استكهاؿ واستقصاء هٍهات التعمـ وبحثٍا وذلؾ باعتبار )الهٓوؿ  ٓر عاهاًل حاسهًا وجٌو
لهٍهات الذي ٓغّذي خطِ السٓر فْ البحث واالستقصاء واستكهاؿ ا Fuelواالٌتهاهات( بهثابة الوقود 

ثارتٍا وعمـ )فعؿ( العمـ   Doingالتعمٓهٓة وبالتالْ الفٍـ وتحسف الشعور بهتعة تعمـ العموـ وا 
Science  ال القراءة حوؿ العمـAbout Science   .ٍذا كّمً فإىىا ىصطدـ بكـ الهىٍاج أو وب

لفٍـ  عدو التغطٓة أكبر حٓث تعد Content coverageوهف ثـ إىٍاء الهىٍاج أو تغطٓتً  ،هحتواي
ذا ٓتطمب التحّوؿ هف الكـ إلِ الىوع ،العموـ هف جٍة  ،ولمىظاـ التربوي عهوهًا هف جٍة أخرى. ٌو
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واستراتٓجٓات تدٓرسٍا )ٓزتوف و  ،فْ هىاٌج هحتوى العموـ Less is Moreواألخذ بفمسفة القمٓؿ كثٓر 
 (. 1992ٓزتوف، 

 

 :  Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس خامسًا: 

 

ٌذا وعمِ الرغـ أف البىائٓة لـ تقدـ استراتٓجٓات تدٓرسٓة هحّددة بذاتٍا وهف ٌىا تعددت االستراتٓجٓات  
والطرائؽ والىهاذج التدٓرسٓة الهىبثقة هىٍا، إال أىٍا قدهت هعآٓر وهقترحات لمتدٓرس الفّعاؿ. وفْ ٌذا 

ا غالبًا عمِ هواجٍة الطمبة بهشكالت تعتهد استراتٓجٓات وىهاذج التدٓرس وفقًا لهىظور البىائٓة وفك ٌر
ٓجاد  Testable (Researchable)حقٓقٓة واقعٓة أو أسئمة بحثٓة قابمة لمبحث واالختبار  لهعالجتٍا وا 

حموؿ لٍا فْ ضوء االٌتهاـ واالىشغاؿ فٍٓا، وهف ثـ البحث واالستقصاء والهفاوضة االجتهاعٓة 
Social Negotiation .وهف ٌذي االستراتٓجٓات والىهاذج التدٓرسٓة  لموصوؿ إلِ ٌذي الحموؿ

االستقصاء العمهْ، ودورات التعمـ، وحؿ الهشكالت، والتغٓر الهفآٌهْ، والتعمـ التعاوىْ والتدٓرس 
 وفؽ الىهوذج الهىظوهْ.

 

 :  Assessmentالتقييم سادسًا: 

 

وفْ ٌذا ال ٓتحهس )البىائٓوف(  تذكر أدبّٓات البحث أف التقٓٓـ ٓعد هف التحّدٓات التْ تواجً البىائٓٓف.
 -Normأو هعٓاري الهحؾ  Criterion Referencedلىهطْ التقٓٓـ سواء هرجعْ الهحؾ 

Referenced   كها أىٍـ غٓر هتحهسٓف لفكرة االقتصار عمِ االهتحاىات واالختبارات الهوضوعٓة .
وبالتالْ لٓس لالختبارات  التْ تقٓس هدى هعرفة الطالب الهتعمـ بالهعرفة الهوضوعٓة التْ درسٍا،

الهوضوعٓة هكاف لتقٓٓـ ىواتج التعمـ البىائْ الهعرفْ. وفْ ٌذا ال ٓمقِ التقٓٓـ فْ ضوء أٌداؼ التعمـ 
 Jonassanالهحّدد سمفًا )كاألٌداؼ التعمٓهٓة فْ السموكٓة( الحهاس هف البىائٓٓف، بؿ أف جوىاسٓف 

ْ فكرة  Goal-Free Evaluationالغآات  دعا لتبىْ فكرة التقٓٓـ الهحّرر هف الهقاصد أو : ٌو
تعتهد عمِ قٓاـ الهعمـ )أو غٓري( بتحدٓد هقاصد أو غآات هسبقة تقّٓـ فْ ضوئٍا أداء الطمبة 

 الهتعمهٓف، إذ تىبع األٌداؼ هف واقع سٓاؽ عهمٓة التعمـ ىفسٍا.
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ئْ، إال أف ثهة اجتٍادات ٌذا وعمِ الرغـ أىً ال توجد صٓغة هتكاهمة هعتهدة لتقٓٓـ التعمـ البىا 
أدبٓات البحث تتعمؽ بتحدٓد أٌداؼ التقٓٓـ، وىتاجات التعمـ، وسٓاؽ التقٓٓـ )التقٓٓـ  اٍتىاقمتواقتراحات 

فْ سٓاؽ أىشطة التعمـ(، وهعآٓري )اىتٍاء الهتعمـ هف هٍاـ التعمـ بىجاح(، وهسئولْ )الهشاركٓف( 
ٓؿ األصٓؿ وبالتالْ استخداـ أسالٓب وأدوات التقٓٓـ الحقٓقْ عهمٓة التقٓٓـ واالٌتهاـ بتقٓٓـ التعمـ البد

Authentic Assessment  األصٓؿ كها فْ تقٓٓـ األداءPerformance  ،وهمؼ االىجاز 
Portfolio  والهالحظة ،Observations  والهقابالتInterviews  وكتابة التقآرر ،Writing 
reports  وقوائـ الرصد ،Checklists ٓٓـ الذاتْ ، والتقSelf-Assessment   وتقٓٓـ األقراف

Peer-Assessment،  وفْ ٌذا ٓتـ تقٓٓـ ىتاجات التعمـLearning outcomes  ،ًوهخرجات
وهجاالت هتجددة فْ األٌداؼ هف بٓىٍا )فٍـ( الهعرفة وطبٓعة العمـ والهفآٌـ والعهمٓات والتطبٓقات 

عمـ الهعرفْ والبىائٓة فْ اكتساب الهعرفة وفٍهٍا واإلبداع واالتجاٌات والقٓـ فْ ضوء أٌداؼ الت
واالحتفاظ بٍا واستخداهٍا والتأهؿ فٍٓا وحؿ الهشكمة والتفكٓر الىاقد وتوظٓفٍا الىشط فْ الهىظور 

 الشخصْ واالجتهاعْ فْ هواقؼ التعمـ الجدٓدة. 

 

 هف خالؿ العرض السابؽ ىجد أف البىائٓة تهٓزت بها ٓمْ: 

  ؿ الهتعمـ بىفسً وال تىقؿ  إلِ الهتعمـ بشكؿ سمبْ هف قبؿ الهعمـ.تبىِ الهعرفة هف قب 

   .الهعمـ هساعد وهوجً لمطالب وهصهـ لمبٓئة ولٓس همقف وهحفظ لمطالب 

  .تساعد الطالب عمِ االكتشاؼ والتفكٓر العمهْ هف خالؿ حؿ الهشكالت 

  .تٍتـ بالفٍـ لمهعارؼ ولٓس تغٓٓر السموكٓات الظاٌرة 

   قـو التعمـ ٓقـو عمِ الخبرات والهعارؼ السابقة عىد الهتعمـ وىطمؽ عمٍٓا هخططات هعرفٓة ٓو
ري بٓف السابؽ والالحؽ.   الهتعمـ بربط جٌو

  ال ٓبدأ الطالب بالتعمـ حتِ ٓكوف  قد وصؿ إلِ هرحمة الىضج فدفع الطالب بسرعة إلِ تعمـ
عرضً إلِ هشاكؿ هستقبمٓة  . هواضٓع أكادٓهٓة قد ٓسبب لً الهتاعب ٓو

  .ال ٓىتقؿ الهتعمـ إلِ خبرة جدٓدة حتِ ٓتقف  الخبرة السابقة وبذلؾ ٓكوف البىاء لدًٓ سمٓـ 

   .ـ  التىوع فْ طرؽ التقٓو
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 .تركز عمِ الهعرفة التْ ٓهكف أف ٓوظفٍا الهتعمـ فْ  حٓاتً ولٓس عمِ الهعرفة الخاهمة 

 .العهمٓة التعمهٓة تتهحور حوؿ الطالب 

 

ٌىاؾ كثٓرا هف طرائؽ واستراتٓجٓات التدٓرس التْ تستىد إلِ الىظٓرة الهعرفٓة وبىاء عمِ ها تقدـ، فاف 
وخاصة االتجاي البىائْ، وجاءت ٌذي الدراسة فْ أدبٍا الىظري قائهة عمِ الىظٓرة البىائٓة الهعرفٓة، 
ٓف إلِ تطبٓؽ ٌذي الطرائؽ هف خالؿ الىهاذج واالستراتٓجٓات القائهة  حٓث ٓسعِ الكثٓر هف التربٓو

 .عمٍٓا وهىٍا إستراتٓجٓة هىحِ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العموـ والفٓٓزاء

 

 الدراسات السابقة: 2.2

 

عربٓة ال الدراسات السابقة بعضا هف هف خالؿ هراجعة األدب التربوي فْ هوضوع البحث تـ عرض
 تمؾمِ التعقٓب ع ٓمٍٓاثـ ، الهىحِ التآرخْ فْ تدٓرس العموـ التْ تىاولت هوضوع  جىبٓةاألو 

 .الدراسات

 

 الدراسات العربية: 1.2.2

 

فاعمٓة تدٓرس العموـ باستخداـ الهىحِ التآرخْ فْ بعض  استقصتٓوجد العدٓد هف الدراسات التْ 
الهتغٓرات هثؿ؛ طبٓعة العمـ، والهفآٌـ العمهٓة، والتحصٓؿ، والقدرة عمِ االحتفاظ بالتعمـ، وفٍـ العالقة 

، كها ووجدت الكثٓر هف البدٓمة لمطمبة األفكارىولوجٓا والهجتهع، والكشؼ عف التبادلٓة بٓف العمـ والتك
فْ استخداـ الهىحِ التآرخْ فْ التدٓرس  اثراستقصت  التْ تتبىِ الفكر البىائْ والتْ الدراسات

 .بةتىهٓة التفكٓر العمهْ لدى الطم

 

خداـ الهىحِ التآرخْ فْ استقصاء اثر است إلِ (2013سعت الدراسة التْ قاهت بٍا أبو رهٓمة)
ا ولتحقٓؽ و تدٓرس الٓراضٓات فْ فٍـ الهفآٌـ الٓراضٓة لدى طمبة الصؼ التاسع  اتجاٌاتٍـ ىحٌو
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ٌدؼ الدراسة، صههت الباحثة هادة تعمٓهٓة وفؽ الهىحِ التآرخْ، وصههت أداتٓف ٌها اختبار 
ٓات وتـ تطبٓؽ الدراسة عمِ عٓىة لقٓاس اتجاٌات الطمبة ىحو الٓراض استباىً وآخرلقٓاس فٍـ الطمبة 
هجهوعات ضابطة درست بالطٓرقة  إلِ( طالبا وطالبة حٓث قسهت  79)  األساسْهف طمبة التاسع 

وهجهوعات تجٓربٓة درست الهادة ىفسٍا  لكف وفؽ الهىحِ التآرخْ وأظٍرت ىتائج الدراسة التقمٓدٓة 
ئٓة وفْ اتجاٌاتٍـ ىحو الٓراضٓات ولصالح فروقا دالٓة إحصائٓة فْ فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓزا

الهجهوعة التجٓربٓة، واف الطٓرقة اطٍرت فروقا دالة إحصائٓا ولصالح اإلىاث وفروؽ دالة إحصائٓا 
ولصالح التحصٓؿ الهرتفع وأظٍرت فروقا دالة إحصائٓة لمتفاعؿ بٓف الهجهوعة والجىس ولصالح 

 اإلىاث. 

 

( إلِ هعرفة أثر استخداـ أسموب التمهذة الهعرفٓة فْ 2012)وقاف ذٌدفت الدراسة التْ قاهت بٍا 
تدٓرس العموـ عمِ تحصٓؿ طمبة الصؼ العاشر األساسْ وتىهٓة التفكٓر العمهْ لدٍٓـ فْ هحافظة 

 :قاهت ٌذي الدراسة عمِ األسئمة الرئٓسة التالٓة  .2010/2011ىابمس فْ فمسطٓف فْ العاـ الدراسْ 
ة التمهذة الهعرفٓة عمِ تحصٓؿ طمبة الصؼ العاشر فْ الهدارس الحكوهٓة ا أثر استخداـ إستراتٓجٓه

وها أثر استخداـ إستراتٓجٓة التمهذة الهعرفٓة عمِ تىهٓة التفكٓر العمهْ لدى طمبة   فْ هحافظة ىابمس؟
استخدهت ثالث أدوات لمدراسة: دلٓؿ  و الصؼ العاشر فْ الهدارس الحكوهٓة فْ هحافظة ىابمس؟

تخداـ أسموب التمهذة الهعرفٓة لتدٓرس وحدة ضغط الهوائع فْ هادة العموـ لمصؼ العاشر، الهعمـ الس
طالبا وطالبة هف  )149) وتكوىت عٓىة الدراسة هف ار تحصٓمْ، وهقٓاس لمتفكٓر العمهْ.واختب

هدرستٓف اختٓرتا بطٓرقة قصدٓة. قسهت العٓىة إلِ هجهوعتٓف تجٓربٓة وضابطة ، تكوىت الهجهوعة 
وتـ تدٓرسٍـ باستخداـ أسموب التمهذة الهعرفٓة، والهجهوعة  طالبة، (36)طالب و (41)ٓربٓة هفالتج

أها بالىسبة . طالبة تـ تدٓرسٍـ باستخداـ الطٓرقة التقمٓدٓة (37)طالب و (35)الضابطة تكوىت هف 
لهجهوعة لهستوى التفكٓر فقد أظٍرت الىتائج فروقا بٓف الهجهوعتٓف الضابطة والتجٓربٓة لصالح ا

التجٓربٓة كها بٓىت الىتائج فروقا فْ هستوى التفكٓر لصالح اإلىاث بٓىها لـ تظٍر الىتائج أثرًا لمتفاعؿ 
 . بٓف طٓرقة التدٓرس والجىس

 

 إستراتٓجٓةتحدٓد اثر استخداـ كؿ هف  إلِ( والتْ ٌدفت 2009)بٓىت الدراسة التْ قاـ بٍا العارضة
ِ التآرخْ فْ تحسٓف فٍـ الفٓٓزاء وتعدٓؿ التصورات حوؿ طبٓعة الصٓرح والهىح التأهمْ االستقصاء

الصٓرح  التأهمْاالستقصاء  إستراتٓجٓةالعمٓا فْ فمسطٓف تفوؽ  األساسٓةالعمـ لدي طمبة الهرحمة 
والهىحِ التآرخْ عمِ الطٓرقة االعتٓادٓة فْ تعدٓؿ التصورات حوؿ طبٓعة العمـ وفٍـ الفٓٓزاء 
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( 103وتكوىت عٓىة الدراسة هف) ،الهىحِ التآرخْ فْ تدٓرس العموـاستخداـ ٌذي الدراسة ب وأوصت
 إحداٌافْ هدرسة لمذكور هوزعٓف عمِ ثالثة شعب تـ تدٓرس  األساسْهف طالب الصؼ التاسع 

اتاف الهجهوعتاف  الصٓرح التأهمْ االستقصاء بإستراتٓجٓة واألخرىالهىحِ التآرخْ  بإستراتٓجٓة ٌو
، وكاىت الفروؽ لشعبة الثالثة فقد تـ تدٓرٍا بالطٓرقة االعتٓادٓة كهجهوعة ضابطةا أهاتجٓربٓتاف 

لصالح التدٓرس بالطرقتٓف السابقتٓف ولمهجهوعات التجٓربٓة عمِ الطٓرقة االعتٓادٓة والهجهوعة 
 الضابطة. 

 

حِ ( والتْ ٌدفت لهعرفة اثر برىاهج قائـ عمِ استخداـ الهى 2007) الربضْ فْ دراسة أجرتٍا
 الهىٍجالتآرخْ فْ تدٓرس العمـو عمِ ههارسات هعمهْ العمـو وتحصٓؿ طمبتٍـ، حٓث اعتهدت 

( هعمها وهعمهة والذٓف ٓدرسوف هادة 20الوصفْ والتجٓربْ، وكاىت عٓىة الدراسة الوصفٓة هكوىة هف )
 كأداةواستخدهت بطاقة الهالحظة  ،األردفهف هحافظة عجموف فْ  األساسْلمصؼ العاشر  األحٓاء

، ثـ تـ تقسٓـ لجهع البٓاىات، لقٓاس هدى استخداـ الهعمهٓف لمهىحِ التآرخْ فْ تدٓرس وحدة الوراثة
عمِ استخداـ الهىحِ التآرخْ، كها وقاهت الباحثة بالتطبٓؽ  إحداٌاهجهوعتٓف دربت  إلِالعٓىة 

داـ الهعمهٓف لمهىحِ تدٓرس الطمبة لهعرفة هدى استخ وأثىاءالقبمْ والبعدي عمِ الهجهوعتٓف قبؿ 
ر وحدة دراسٓة فْ  ْ وحدة الوراثة حسب  األحٓاءالتآرخْ فْ تدٓرسٍـ، كها قاهت الباحثة بتطٓو ٌو

لقٓاس هستوى تحصٓؿ الطمبة، وطبقت الدراسة عمِ عٓىة  اً تحصٓمٓ اً هىحِ تآرخ العمـ وطورت اختبار 
الىتائج  وأظٍرتتجٓربة ،  خرىوأ ضابطةوطالبة قسهت لهجهوعات  با( طال1235هف الطمبة عددٌا)

وجود اثر لمبرىاهج القائـ عمِ الهىحِ التآرخْ عمِ ههارسات هعمهْ العمـو ولصالح الهجهوعة 
التجٓربٓة، وعمِ االختبار البعدي، كها وأظٍرت الدراسة وجود اثر عمِ تحصٓؿ الطمبة لهف تـ 

 ة التجٓربٓة وعمِ االختبار البعدي.تدٓرسٍـ وحدة الوراثة حسب الهىحِ التآرخْ أي لصالح الهجهوع

 

 ألهفآٌهْفْ التغٓر  أىهوذج(، والتْ ٌدفت تقصْ اثر 2005) الدراسة التْ قاـ بٍا الهفمح وأظٍرت
، األساسْوالهىحِ التآرخْ فْ الهعرفة بطبٓعة العمـ وبهفآٌـ الفمؾ لدى طمب الصؼ العاشر 

 األردفهف هحافظ الهفرؽ فْ ٓف فْ ست شعب هوزع( طالبا وطالبة  224وتكوىت عٓف الدراسة هف )
عمِ اثر التدٓرس بطٓرقة التغٓر الهفآٌهْ والطٓرقة  التدٓرس بالهىحِ التآرخْ طٓرقة  ألثرتفوقا 

االعتٓادٓة كها وأظٍرت الدراسة تفوقا لكؿ هف اثر التدٓرس بطٓرقة الهىحِ التآرخْ والتغٓر الهفآٌهْ 
تٓادٓة فْ فٍـ الطالب لهفآٌـ الفمؾ الهتضهىة فْ كتاب العمـو عمِ اثر التدٓرس بالطٓرقة االع

الدراسة تفوؽ طٓرقة التدٓرس بالهىحِ التآرخْ عمِ  طٓرقة  وأظٍرتاألساسْ، كها لمصؼ العاشر 
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 الدراسةطٓرقة التغٓر الهفآٌهْ والطٓرقة التقمٓدٓة فْ فٍـ الطمبة لطبٓعة العمـ كها وبٓىت التدٓرس ب
ٓقة التدٓرس بطٓرقة الهىحِ التآرخْ والتغٓر الهفآٌهْ فْ فٍـ الطمبة فْ الهعرفة تكافؤ كؿ هف طر 

ْ اختبار التفكٓر الهىطقْ،  الدراسةفْ تطبٓؽ  أدواتبهفآٌـ الفمؾ وقد استخدـ الباحث ست  ٌو
فمؾ، واختبار الهعرفة بطبٓعة العمـ، واختبار اتساؽ الهعرفة بطبٓعة العمـ، واختبار الهعرفة بهفآٌـ ال

واختبار اتساؽ الهعرفة بهفآٌـ الفمؾ، واختبار الترابط الداخمْ بهفآٌـ الفمؾ؛ حٓث طبؽ االختبار 
ْ التفكٓر الهىطقْ  إلِقبؿ الدراسة لتصىٓؼ الطمبة  - اختبار التفكٓر الهىطقْ – األوؿ هستٓو

راتٓجٓات الهذكور طبقت قبؿ وبعد التدٓرس باالست األخرىاالختبارات الخهس  أهاالهحسوس والهجرد 
 .سالفاً 

 

( الستقصاء اثر تدٓرس الفٓٓزاء باستخداـ هىحِ تآرخ العمـ 2004)وسعت دراسة قاـ بٍا  شآٌف
لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة وفٍهٍـ لطبٓعة العمـ  األساسْوخرائط الهفآٌـ فْ فٍـ طمبة الصؼ التاسع 
( هجهوعة، 12وطالبة هوزعٓف فْ ) ( طالبة192الهتضهىة فْ الفٓٓزاء ،وتكوىت عٓىة الدراسة هف )

 وصهـ، األردففْ ست هدارس تابعة لوكالة الغوث فْ هدٓىة الزرقاء فْ  األساسْهف الصؼ التاسع 
والتْ كاىت :اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة ، واختبار فٍـ الطمبة لطبٓعة العمـ،  الدراسة أدواتالباحث 

خر وفقا لخرائط الهفآٌـ. وبعد تطبٓؽ البرىاهج عمِ ودلٓال لمطالب وفقا لهىحِ تآرخ العمـ وآ
وفؽ خرائط  واألخرىالهجهوعات التجٓربٓة ودرست ٌذي الهجهوعات بعضٍا وفؽ الهىحِ التآرخْ 

تفوؽ التدٓرس  الدراسة أظٍرتوقد  .الهفآٌـ ودرست الهجهوعات الضابطة وفؽ الطٓرقة االعتٓادٓة
ائٓة وفٍـ طبٓعة العمـ عمِ التدٓرس بالطرؽ  وخرائط الهفآٌـ فْ التآرخْبالهىحِ  فٍـ الهفآٌـ الفٓٓز
هىحِ تآرخ العمـ وخرائط الهفآٌـ فْ فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة وتفوؽ هىحِ تآرخ  وتكافأ التقمٓدٓة،
 عمِ خرائط الهفآٌـ فْ فٍـ الطمبة لطبٓعة العمـ والطٓرؽ التقمٓدٓة. العمهْ

 

التعرؼ عمِ اثر استخداـ الهىحِ التآرخْ فْ  إلِراسة ٌدفت أجرى دكاف قد  (2004عدس)أها 
لمهفآٌـ البٓولوجٓة ولطبٓعة العمـ ولتحقٓؽ  األردففْ الصؼ التاسع فْ  تدٓرس العموـ فْ فٍـ الطمبة

طٓرقة الحاالت التآرخٓة فْ تدٓرس العمـو وتـ تصهٓـ  بأسموبصههت وحدة دراسٓة  ٌدؼ الدراسة
لقٓاس فٍـ الطمبة لمهفآٌـ البٓولوجٓة وطبقت العٓىة  وآخرمبة لطبٓعة العمـ اختبار لقٓاس فٍـ الط

هدارس تابعة لهدٓٓرة  أربعفْ  األساسْهف طمبة الصؼ التاسع ( طالبا وطالبة 308والهكوىة هف )
 أٌهٓةتجٓربٓة وكاىت ىتائج الدراسة حوؿ  وأخرىاشتهمت هجهوعات ضابطة  األردفالزرقاء فْ 

داللة إحصائٓة فْ تفوؽ الطمبة ذوي التحصٓؿ  احٓث أظٍرت الدراسة أثرا ذْ الهىحِ التآرخ
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الهىخفض فْ فٍهٍـ لمهفآٌـ البٓولوجٓة فْ حٓف تفوؽ الطمبة ذوي التحصٓؿ الهرتفع فْ فٍـ الغرض 
 هف الهؤتهرات العمهٓة والهجالت العمهٓة وتىوع التفكٓر العمهْ وهدى صدؽ الهعرفة العمهٓة.

 

 ات األجنبية: الدراس 2.2.2

 

ْ أف ( والتْ جاءت  Seker,2012لقد بٓىت دراسة سٓكر) هعتهدة عمِ ىتائج دراسات سابقة ٌو
الهعمهٓف ال ٓدهجوف بٓف تآرخ العمـ وتدٓرس العموـ هع أىٍـ ٓقروف بفائدة ٌذا الدهج فْ تحسٓف ىواتج 

لعمـ فْ تدٓرس العموـ، حٓث تـ بعىواف ىهوذج هٓسر لهعمهْ العمـو لدهج تآرخ االتعمـ وجاءت الدراسة 
ر هىٍج  تـ التركٓز فْ و الدهج بٓف تآرخ العمـ وتدٓرس العمـو  أساسٓقوـ عمِ عمِ شكؿ هساؽ  تطٓو

ْ الهستوى االجتهاعْ، والثقافْ، والهفآٌهْ، والهعرفْ،  أربعةٌذا الهىٍج عمِ  ات ٌو  تـثـ هستٓو
، وتـ استخداـ تركٓا فْ هرهرة جاهعة هف مهٓفالهع تدٓرب برىاهج تدٓرب الهعمهٓف الهستٍدفٓف ضهف

ْ استباىً ذات أسئمة هفتوحة طبقت قبؿ وبعد التدٓرب وقد كاىت  أداة الدراسة قبؿ وبعد التدٓرب ٌو
الىتائج : أف الهعمهٓف الهتدربٓف كاىوا عمِ عمـ بأٌهٓة الدهج بٓف تآرخ العمـ فْ تدٓرس العموـ قبؿ 

قمٓال او هعدوها، ولكف أظٍرت ىتائج الدراسة بعد إجراء التدٓرب  التدٓرب إال أف ههارسة ذلؾ كاف
دوف وبشكؿ كبٓر عهمٓة الدهج بٓف تآرخ العمـ وتدٓرس العمـو الف  لمهعمهٓف أف غالبٓة الهعمهٓف ٓٓؤ

اإلستراتٓجٓة فْ هىاٌجٍـ الدراسٓة ٌذي  قوهوف باثراءذلؾ هف شاىً أف اف ٓحسف ىواتج التعمـ واىٍـ سٓ
  التدٓرس.

 

( فْ تطبٓؽ تآرخ الفٓٓزاء فْ تدٓرس الفٓٓزاء كاىت فْ  Galili, 2008الدراسة التْ أجراٌا جالٓمْ)
ستىد إلِ األبحاث التطبٓقٓة كها ٌو الحاؿ فْ كثٓر هف البمداف، والثاىْ التحقؽ هف  اتجآٌف: األوؿ ٓو

هعرفٓة لمطمبة تتكوف هف الفٍـ الخاطئ لمطمبة فْ هقرر البصٓرات، وتهكىت الدراسة هف تأسٓس بىٓة 
عدة هفآٌـ تآرخٓة طبقت الدراسة عمِ عٓىة هف طمبة الصؼ العاشر حٓث تـ وضع كتاب جدٓد ٓقدـ 
الهواضٓع كاكتشافات هعرفٓة لها ٓتهاشِ هع الهىاٌج الهدرسٓة، وجذب االىتباي لهىطؽ الىظٓرات 

ائٓة القدٓهة وجذب االىتباي لعهمٓة ىضوج الطرؽ العمهٓة  وأظٍرت ىتائج الدراسة أف الطٓرقة الفٓٓز
ر الهفآٌـ الفٓٓزائٓة لدى الطالب وتغٓر الفٍـ الخاطئ لدٍٓـ.  التآرخٓة اىعكست آجابٓاً عمِ تطٓو
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( إلِ البحث فْ اثر Masson & Legendre, 2008ٌدفت الدراسة التْ أجراٌا هاسوف ولٓجىدر )
طالب هف  6الهٓكاىٓكا، شارؾ فْ الدراسة  استخداـ الهجاٌر التآرخٓة فْ التغٓر ألهفآٌهْ فْ

دقٓقة  45الصؼ الخاهس فْ الهدارس االبتدائٓة بشكؿ هزدوج فْ خهس هقابالت شبً هوجٍة هف 
تعاهموا فٍٓا هع ثالثة هجاٌر تآرخٓة، وتـ تحمٓؿ التغٓر ألهفآٌهْ لدى الطمبة وأظٍرت الىتائج التغٓر 

ادة أٌهٓة فْ الهفآٌـ التالٓة: التشكٓؾ فْ فكرة ا ي جسـ ٓتحرؾ سوؼ ٓتوقؼ فْ ىٍآة الهطاؼ، وٓز
 عىاصر الهحتوى فْ وضع ىهاذج هقصرة .

 

تعمـ  ( بعىواف :" تدٓرس الوراثة هع تآرخ العمـ:  Kim, 2007) بٍا كٓـ تفقد جاءت الدراسة التْ قاه
آٌـ الوراثة، تحدٓد اثر التدٓرس بطٓرقتٓف بىائٓتٓف فْ فٍـ هف إلِطبٓعة العمـ"، والتْ ٌدفت 

والتصورات حوؿ طبٓعة العمـ، واالتجاي العمهْ. وتكوىت عٓىة الدراسة هف شعبتٓف هف الصؼ العاشر؛ 
( ، وتجٓربٓة درست بطٓرقة Best Practice Instructionضابطة درست بطٓرقة بىائٓة ُتدعِ )

(، Best Practice Instruction with History of Geneticsبىائٓة هع تآرخ الوراثة ُتدعِ )
 Genetics(، واختبار فٍـ الوراثة )VNOS-Cتصورات طبٓعة العمـ ) استباىًوطبقت الباحثة 

Terms' Definitions with Concept Mapping ،)ًاالتجاي العمهْ ) واستباىScientific 
Attitude Inventory II .لهجهوعة ىسبة اكبر هف ا أفىتائج الدراسة  وأظٍرت(، قبؿ الهعالجة وبعدٌا

التجٓربٓة أبدت تحسىا فْ تصوراتٍا حوؿ طبٓعة العمـ هف الهجهوعة الضابطة ولـ توجد فروقا دالة 
 بٓف الهجهوعتٓف بالىسبة لفٍـ هفآٌـ الوراثة. إحصائٓا

 

( بدراسة بعىواف:" تأثٓر استخداـ تآرخ العمـ فْ دروس العمـو عمِ التعمـ Seker, 2006وقاـ سٓكر)
( طالبا هف طالب الصؼ الثاهف األساسْ والذٓف تـ 94ٍا عمِ عٓىة هكوىة هف )ذي الهعىِ" وطبق

شعب درسوا وحدتْ الحركة والقوة. واستخدهت هواد تآرخٓة فْ تدٓرس  أربعتعٓٓىٍـ عشوائًٓا عمِ 
ثالث شعب ، حٓث تـ التركٓز عمِ التشابٍات بٓف هفآٌـ الطالب البدٓمة والهفآٌـ العمهٓة فْ تدٓرس 

إلىتاج الهعرفة العمهٓة فْ تدٓرس ، وتـ التركٓز عمِ الطرؽ التْ استخدهٍا العمهاء األولِة الشعب
الشعبة الثاىٓة، وتـ التركٓز عمِ القصص القصٓر لمحٓاة الشخصٓة لبعض العمهاء دوف الربط بٓىٍا 

الرابعة بالطٓرقة  ، درِّست الشعبةوأخٓراوبٓف الهفآٌـ العمهٓة وطبٓعة العمـ فْ تدٓرس الشعبة الثالثة، 
االعتٓادٓة. وطبؽ الباحث أداة خٓرطة الهفآٌـ لقٓاس تعمـ الطالب،وأظٍرت الىتائج عدـ وجود فروؽ 

هفآٌـ عمهٓة فْ وحدتْ القوة  إلِدالة إحصائٓا بٓف الشعب األربع فْ تعدٓؿ الهفآٌـ البدٓمة 
 Perspectives onة العمهٓة )والحركة. ولدى استخداـ الباحث أداة التصورات حوؿ طبٓعة الهعرف
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Scientific Epistemology ري فْ تعدٓؿ تصورات  تأثٓر(توصؿ إلِ أف الهواد التآرخٓة لٍا جٌو
 .الطالب حوؿ كؿ هف الطٓرقة العمهٓة، واالستدالؿ

 

 (،التْ ٌدفت إلِ استقصاء أثر الهزج بٓف طٓرقة العروض العمهٓة  Ford, 2003أها فْ دراسة فورد)

( طالبا وطالبة فقد تـ 89الهىحِ التآرخْ عمِ عٓىة هف طمبة الصؼ الرابع هكوىة هف ) و طٓرقة 
عرض ظاٌرة السقوط الحر لكرة أهاـ الطمبة وهف ثـ جعؿ الطمبة ٓكوىوف الهعاىْ الخاصة بٍـ،وتـ 
ر الفٓدٓو والهالحظات الهٓداىٓة وهف ثـ هقابمة ثالثة طالب هف كؿ  جهع البٓاىات هف خالؿ تصٓو

،وتـ أٓضا تحمٓؿ الرسوهات التْ قاـ بٍا الطمبة، و تتبع هدى قدرتٍـ عمِ استخداـ الرهوز صؼ
العمهٓة الدالة عمِ التغٓر فْ السرعة،وقد أظٍرت الدراسة أف التغٓر الحاصؿ فْ فٍـ الطمبة لهفٍـو 

 .السرعة، والحركة ىحو األفضؿ، وقد أوضحت الدراسة أٌهٓة تآرخ العمـ فْ تصهٓـ التدٓرس

 

( دراسة ٌدفت إلِ استقصاء هعرفة الطالب kalman & aulis, 2003وأجرى كالهف و ألٓس )
لمتىاقض بٓف أرسطو و ىٓوتف و جالٓمو فْ تكوف البىٓة الهفآٌهٓة لدى الطمبة حوؿ هوضوعات)القوة 

عٓٓف فْ الهؤثرة فْ كرة هقذوفً فِ الٍواء واستقاللٓة الحركة األفقٓة ( لدى هجهوعة هف الطمبة الجاه
( طالبًا وطالبة، وتوصمت الدراسة إلِ الىتائج التالٓة : اظٍر الطمبة اىزعاجا هف  50كىدا بمغ عددٌـ )

التىاقض بٓف العمهاء ، وبعد دراسة الهساؽ وفؽ الهىحِ التآرخْ أبدى الطمبة اىدهاجا اكبر فْ 
 الىشاطات، واظٍر الطمبة تفٍها اكبر لمتعارض فْ وجٍات الىظر.

 

( لتقصْ اثر التدٓرس باستخداـ التطور التآرخْ عمِ فٍـ  Metz, 2003راسة أجراٌا هٓتز ) وفْ د
طمبة الصؼ العاشر لطبٓعة العمـ فْ هىطقة هاىٓتوبا فْ الوالٓات الهتحدة، ولتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة ، 

لىهوذج ( طالبا هف طمبة الصؼ العاشر، لمهفآٌـ الخاصة با 74قاـ بتطبٓؽ ٌذا الهىحِ فْ تعمٓـ )
( طالبا هف الطمبة 24الذري، وطبؽ اختبار فٍـ طبٓعة العمـ قبؿ التدٓرس وبعدي، كها تهت هقابمة )

الهشاركٓف فْ التجربة لمحصوؿ عمِ فٍـ أعهؽ لفٍـ الطمبة لطبٓعة العمـ، وأظٍرت الىتائج أف الهىحِ 
ة ودور الدلٓؿ التجٓربْ التآرخْ عهؿ عمِ تحسٓف فٍـ الطمبة لمىهاذج العمهٓة، والىظٓرات العمهٓ

وعالقتً بالىظٓرة، كها عهؿ عمِ فٍـ الطمبة لقابمٓة العمـ لمتعدٓؿ، كها أظٍرت ىتائج الدراسة أف الطمبة 
 ابدوا تحسىا فْ فٍهٍـ لكؿ هف الىظٓرة والقاىوف بصورة هىفصمة.
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اىج ) ـ لتىهٓة قدرة ( ، والتْ ٌدفت إلِ استخداـ تآرخ العم Linn & Hung, 2002أها دراسة لٓف ٌو
( طالبا ،  30الطمبة فْ فٍـ الهشكالت العمهٓة، وكاىت عٓىة الدراسة هؤلفة هف هجهوعتٓف ضابطة )

( طالبا ، وشهمت الهواد الهقدهة لمطمبة هوضوعات عف الكثافة، والضغط، والحرارة،  37وتجٓربٓة )
تبارات قبمٓة وبعدٓة وحممت وخصائص الغازات، والذرة، والوزف الذري، والوزف الكتمْ، واستخدهت اخ

( ، وقد أظٍرت الىتائج أف الهىحِ التآرخْ ٓسٍـ وبشكؿ داؿ  ANCOVAباستخداـ تحمٓؿ التغآر )
 إحصائٓا فْ تىهٓة قدرة الطمبة فْ فٍـ الهشكالت العمهٓة .

 

( اثر استخداـ الهىحِ التآرخْ باستخداـ الروآة التآرخٓة فْ   David, 2001)واستقصت دٓفٓد
، حٓث قسهت األهٓركٓةالهدارس  إحدىتحصٓؿ طمبة الصفٓف الثاهف والتاسع لمهعرفة العمهٓة فْ 

هجهوعتٓف: درست الهجهوعة التجٓربٓة الهفآٌـ العمهٓة عمِ شكؿ قصص توضح التطور  إلِالعٓىة 
ا إلِالتآرخْ لٍذي الهفآٌـ، ودرست الهجهوعة الضابطة الهفآٌـ العمهٓة دوف الرجوع  التآرخْ  تطوٌر

فْ  إحصائٓةاختبار تحصٓمْ ، واظٍر الىتائج وجود اثر ذو داللة  إلِ إضافة استباىًواستخدهت 
 تحصٓؿ الطمبة والقدر عمِ االحتفاظ بالتعمـ ولصالح طالب الهجهوعة التجٓربٓة.

 

دفت دراسة كارفالٍو وفاىٓوتشْ ) ( إلِ استقصاء أثر الهىحِ  Carvalho & Vannuchi, 2000ٌو
، وتكوىت عٓف الدراسة  episodeعمـ، والروآة لآرخْ فْ تعمـ الطمبة الهحتوى العمهْ وطبٓعة االت

مٓة، وجهعت البٓاىات، وهف ثـ تـ تصىٓفٍا ، وقد  إحدى( طالبا وطالبة فْ 40هف ) الهدف البرآز
ا بطرؽ خمصت الدراسة إلِ أف الطمبة أصبحوا أكثر قدرة عمِ التفكٓر فْ الظواٌر الطبٓعٓة وتفسٓ ٌر

 فٍها لمىشاطات العمهٓة. أكثرهختمفة، هها اكسبٍـ فٍـ ههارسات الهجتهع العمهْ، وأف الطمبة كاىوا 

 

ازاف ) تقصْ اثر تدٓرس طمبة  إلِ( دراسة ٌدفت   Galili & Hazan, 2000كها أجرى غالٓمْ ٌو
وء، وقد عهال الصؼ العاشر هوضوع الضوء باستخداـ الهىحِ التآرخْ فْ هعرفتٍـ بهفآٌـ الض

ر هحتوى الكتاب بتضهٓىً التطور التآرخْ لهفآٌـ الضوء ، وتـ تطبٓؽ التجربة عمِ عٓىة  عمِ تطٓو
( طالبا ٓتوزعوف  93الهجهوعة التجٓربٓة ، و ) تهثؿ( طالبا هوزعوف فْ أربع شعب  141هكوىة هف )

ٌٓـ الطمبة فْ الضوء قبؿ فْ ثالث شعب تهثؿ الهجهوعة الضابطة، واستخدها اختبارا لمكشؼ عف هفا
هفآٌـ  إلٍٓاالفٍـ التْ تىتهْ  أىهاطالطمبة عمِ االختبآرف لمكشؼ عف  إجاباتالتجربة وبعدٌا ،وحمال 

فْ فٍـ أىهاط هفآٌـ  كاف ٌىاؾ فروؽ إذالمكشؼ عها  Chi Squaresالطمبة. واستخدها كاي تربٓع 
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اسة أف طمبة الهجهوعة التجٓربٓة ٓفوقوف ىتائج الدر  وأظٍرتالهجهوعتٓف التجٓربٓة والضابطة . 
 ىظراءٌـ فْ الهجهوعة الضابطة فْ اكتساب الفٍـ العمهْ لكؿ هف هفآٌـ الضوء.

 

ف) استقصاء اثر تعمـ العموـ بالطٓرقة التآرخٓة فْ  إلِ( بدراسة ٌدفت Irwin,2000وقاهت ارٓو
 إحدىعبتٓف هتكافئتٓف فْ التحصٓؿ وفٍـ طبٓعة العمـ لدى طالب الصؼ التاسع، حٓث اختارت ش

درست الهجهوعة التجٓربٓة هوضوع الذرة ( طالبا. 25الهدارس بضواحْ لىدف، ضهت كؿ شعبة)
باستخداـ الحاالت التآرخٓة، ودرست الهجهوعة الضابطة ىفس الهوضوع دوف التعرض لمحاالت 

عة العمـ، كها أجٓرت التآرخٓة. وبعد االىتٍاء هف التدٓرس طبؽ اختبار تحصٓمْ واستباىً حوؿ طبٓ
الطالب الذٓف درسوا الهوضوع  أفهقابمة هع عٓىة هف طمبة الهجهوعتٓف. وقد خمصت الدراسة إلِ 

فٍها لمهفآٌـ العمهٓة ولطبٓعة العمـ هف الطالب الذٓف لـ  أكثربطٓرقة الحاالت التآرخٓة كاىوا 
 ٓتعرضوا لمحاالت التآرخٓة. 

 

استقصاء اثر الهىحِ  إلِ( التْ ٌدفت Dawkins & Vital , 1999وجاءت دراسة داوكىز وفٓتاؿ ) 
ر ٌذا الفٍـ لدى الطمبة، حٓث عقدت  التآرخْ فْ فٍـ الهعمهٓف لطبٓعة العمـ وههارستٍـ فْ تطٓو

بٓة لمهعمهٓف، تـ فٍٓا عرض عدد هف الحاالت التآرخٓة، وهف ثـ طمب  تصهٓـ وحدة  إلٍٓـدورة تدٓر
فْ الهدارس العمٓا، ثهاىٓة  األحٓاءٍـ، وتكوف هجتهع الدراسة هف هعمهْ دراسٓة وتطبٓقٍا فْ هدارس

هعمهٓف لمهجهوعة التجٓربٓة، وثهاىٓة هعمهٓف لمهجهوعة الضابطة، وتـ جهع الهعموهات باستخداـ 
لقٓاس فٍـ طبٓعة العمـ هكوىة هف عشرة بىود ٓمْ كال هىٍا تفسٓر ٓقدهً الطالب، واستخدـ  استباىً
جالت الهعمـ حوؿ الههارسات الصفٓة الخاصة بطبٓعة العمـ، كذلؾ الهالحظة الهباشرة تحمٓؿ س أٓضا

ىهوًا فْ فٍـ الهعمهٓف لطبٓعة العمـ، وتطوٓر هٍارات  أف)  إلِفْ غرفة الصؼ . وقد خمصت الىتائج 
 تآرخ العمـ وتطبٓقٍا فْ صفوفٍـ (. إلِالهعمهٓف فْ تصهٓـ وحدة تستىد 

 

استقصاء اثر فاعمٓة الهىحِ التآرخْ  إلِحٓث ٌدفت (  Hao , 1996او ) دراسة قاـ بٍا ٌ وسعت
(  60لتدٓرس الفٓٓزاء فْ هساؽ الفٓٓزاء التهٍٓدٓة فْ هوضوع الفٓٓزاء الحرآرة عمِ عٓىة تكوىت هف )

 إلِفْ فٓتىاـ، وقسـ عٓىة الدراسة  األسهاؾالهتخصصة بهصائد  Natrangطالبا فْ جاهعة 
ة درست خالؿ هف خالؿ تقدٓـ الهوضوعات عمِ شكؿ حاالت تآرخٓة هف خالؿ هجهوعتٓف: تجٓربٓ

وضابطة درست بالطٓرقة الحمقات والىقاش لمحالة التآرخٓة، أسموبثهاىٓة عروض استخدـ فٍٓا 
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ادة  أظٍرتٌٓئة التدٓرس. وقد  ألعضاءالتقمٓدٓة . واستخدهت الدراسة اختبآرف:  ىتائج الدراسة ٓز
عمِ توسٓع البرىاهج لٓشهؿ  ٌٓئة التدٓرس أعضاءودافعٓتٍـ ىحو تعمـ الهساؽ، واتفؽ اٌتهاهات الطمبة 
 فْ هساؽ الفٓٓزاء التهٍٓدٓة. أخرىهحتوى هجاالت 

 

( دراسة ٌدفت الستقصاء أثر استخداـ الهىحِ التآرخْ ، فْ   Posner , 1996وأجرى بوسىر )
ٓرس وحدة الخمٓة ضهف هساؽ البٓولوجٓا ، لعٓىة هف تعٓزز قدرة الطمبة فْ الهٍارات التحمٓمٓة، وقاـ بتد

ورؾ، وضهت الهجهوعة ) ( طالب وطالبة، واستخدهت أربعة اختبارات ) اختٓار  300طمبة جاهعة ىٓٓو
هف هتعدد (  هدة كؿ هىٍا ساعة واحدة، وتـ تدٓرس الهساؽ وطمب هف الطمبة أف ٓتخٓموا أىفسٍـ أىٍـ 

ٍـ ٓقوهوف بقٓادة جورج هىدؿ، وقد دلت الىتائج عمِ أف ٌذا ٓعٓشوف فْ القرف التاسع عشر، وأى
الهىحِ قد عزز هٍارة التحمٓؿ لدى الطمبة، وأضاؼ الباحث أف عدد الطمبة سجموا فْ الفصؿ التالْ 

 فْ الهساؽ كاف أكثر هف الفصؿ السابؽ.

 

عمِ  ( لفٍـ اثر هىحِ تآرخ العمـ  Roach & Wandersee, 1995دراسة روش وواىدرس ) أها
( طالبا هف طمبة الفٓٓزاء فْ جاهعة  151فٍـ الطمبة لطبٓعة العمـ، اختار الباحثاف عٓىة هكوىة هف )

ٓزاىا  هجهوعتٓف ضابطة وتجٓربٓة بحٓث  إلِٓدرسوف هساقا فْ العموـ ، وقسهت عٓىة الدراسة لٓو
بٓة وفؽ هىحِ تآرخ العمـ  العهمْ واظٍر  درست بطٓرقة الهىاقشة والعرض والضابطةدرست التجٓر

 ولصالح الهجهوعة التجٓربٓة. إحصائٓةالىتائج فروؽ ذات داللة 

 

( والتْ طبقت عمِ عٓىة هف   Solomon & Duveen ,1994وفْ دراسة لػ  سولوهف ودوفٓف )
( عاها فْ والٓة الٓىوي األهٓركٓة، لقٓاس اثر هىحِ التآرخ  14-11طمبة الهرحمة هف ذوي األعهار )

اختبار قبمْ وبعدي حٓث أظٍرت الىتائج وجود  إعطاءـ الطمبة لمهفآٌـ العمهٓة. وتـ العمهْ عمِ فٍ
فروؽ ذات داللة إحصائٓة ٓعود إلِ فعالٓة استخداـ هىحِ تآرخ العمـ، وقد تفوؽ الطالب فْ 
الهجهوعة التجٓربٓة التْ درست بهىحِ تآرخ العمـ عمِ طمبة الهجهوعة التْ لـ تدرس بهىحِ تآرخ 

 ـ فْ فٍهٍـ لمهفآٌـ العمهٓة.العم
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فْ هساقات  ( لدراسة اثر تآرخ العمـ  Duschl & Gitomer, 1991وفْ دراسة دشؿ وجٓتوهر )
ٓزاىا عمِ فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة، اشتهمت عٓىة  العموـ لطمبة الكمٓات الجاهعٓة فْ جاهعة لٓو

ض الهعموهات وفؽ الهىحِ التآرخْ، وأظٍرت ( طالبا وطالبة، استخدـ الباحث عر  98الدراسة عمِ )
ىتائج الدراسة أف هىحِ تآرخ العمـ عهؿ عمِ إكساب الطمبة الهعرفٓة العمهٓة، وعهؿ عمِ تىهٓة 
مة الهدى، وقد أوصِ الباحث ألىً ٓجب تضهٓف وحدة عمِ األقؿ  الذاكرة القصٓرة الهدى والذاكرة طٓو

 ة، واىً ٓجب االٌتهاـ فْ طبٓعة العمـ.تبحث فْ تآرخ العمـ فْ الهىاٌج الهدرسٓ

 

(  1405( والتْ طبقت عمِ عٓىة هكوىة هف ) Wandersee, 1985وقد خمصت دراسة واىدرسْ ) 
طالبا وطالبة، هف الصفوؼ الخاهس، والسادس ، والحادي عشر، وطمبة الجاهعة، والتْ سعت لمتعرؼ 

عف األفكار البدٓمة عىد الطمبة، وها إذا عمِ استخداـ هىحِ التآرخ لهساعدة الهعمهٓف فْ الكشؼ 
كاف ٌىاؾ عالقة بٓف سىوات الدراسة وىوع الهفآٌـ البدٓمة بالتطور التآرخْ لٍذا الهفٍوـ . وكاف 
هوضوع الهادة التعمٓهٓة البىاء الضوئْ ، إلِ أف الهىحِ التآرخْ ساعد فْ التعرؼ عمِ الهفآٌـ 

سىا كاىوا أكثر هٓال لحهؿ الهفآٌـ البدٓمة التْ كاىت هقبولة  البدٓمة لدى الطمبة، واألطفاؿ األصغر
عىد العمهاء فْ السابؽ، والهفآٌـ البدٓمة التْ حصؿ فًٓ تحوؿ عبر هستوٓات الدراسة ٌْ : دور 

 الهاء، والكموروفٓؿ،وثاىْ أكسٓد الكربوف فْ عهمٓة البىاء الضوئْ، وهعرفة ىتائج البىاء الضوئْ.

 

 ى الدراسات السابقة:التعقيب عم 3.2.2

 

فٓها ٓتعمؽ بالدراسات التْ تىاولت فاعمٓة استخداـ الهىحِ التآرخْ عمِ بعض الهتغٓرات، فقد  
الهىحِ التآرخْ عهؿ عمِ تحسٓف فٍـ الطمبة لمفٓٓزاء ولمعموـ وعهمت عمِ  أفأظٍرت ىتائجٍا 

تحسٓف فٍـ الطمبة لقابمٓة العمـ تحسٓف فٍهٍـ لمىهاذج العمهٓة، والىظٓرات العمهٓة،. كها وعهؿ عمِ 
 لمتعدٓؿ وتحسٓف فٍهٍـ لكؿ هف الىظٓرة والقاىوف بصورة هىفصمة.

 

استخداـ هىحِ تآرخ العمـ فْ تىهٓة الفٍـ لطبٓعة العمـ ولمهفآٌـ  أٌهٓةفقد أكد دراسات عربٓة عدٓدة 
، ( 2005 ،؛ الهفمح2004 ؛ عدس،2009 ؛ العارضة،2004 شآٌف،؛  2007 الربضْ،العمهٓة )
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  ;Metz, 2003; Irwin, 2000; Roach &Wandersee, 1995) األجىبٓةوكذلؾ الدراسات 
Solomon, Duveen, Scott & McCarthy, 1992; Dusch & Gitomer, 1991;.) 

وعمِ ىحو هخالؼ بٓىت دراسات أخرى عدـ استخداـ الهىحِ التآرخْ فْ تعدٓؿ الهفآٌـ البدٓمة وفٍـ 
 .( Kim, 2007 ; Seker, 2004مة ) الهفآٌـ البدٓ

 

ابو رهٓمة لمهفآٌـ ) التآرخْالتطور  فْ تطبٓؽ الهىحِ التآرخْ: أسموبهف  أكثروقد تـ استخداـ  
(   Roach &Wandersee,1995; Metz, 2003   ؛2004 عدس، ؛2004 شآٌف،؛ 2013

  .(Irwin, 2000وأسموب الحاالت التآرخٓة )

 

هكف   الهىحِ  أٌهٓةالدراسات التْ اّطمع الباحث حوؿ  إلٍٓاتائج التْ توصمت الى أٌـ إجهاؿٓو
 التآرخْ بها ٓمْ:

 

؛ 2009العارضة، 2005 الهفمح،؛  2004) عدس، تىهٓة فٍـ الطمبة لطبٓعة العمـ والهشروع العمهْ 
Lederman & Klopfer ,1992.)  هعرفة حقٓقة التجربة العمهٓة وأف الغرض هىٍا لٓس االكتشاؼ و

ىها فٍـ الطمبة لتطور الهعرفة و (.Solomon et al,1992) هحاولة لتفسٓر الظواٌر الطبٓعٓة وا 
تىهٓة فٍـ الهعمهٓف لطبٓعة العمـ و (.Irwen,2002 و 2005 ْ )الهفمح،هفآٌه إبداع أىٍاالعمهٓة عمِ 

 إلِ تغٓٓر ىظرة الطمبة. و (Drawkins & Vital,1999ٓؤثر فْ ههارساتً وفٍهٍـ لطبٓعة العمـ )
ااالدعاءات العمهٓة هف حٓث ثباتٍا وصحتٍا، وخضوعٍا لمىقد  بهؤثرات خارجٓة هثؿ الهعتقدات  وتأثٌٓر

تىهٓة الهٍارات الهعرفٓة و إكساب الطمبة ههارسات الهجتهع و  (.Galili & Hazan,2001السابقة)
ادة تحصٓؿ الطمو  .(Carvlho & Vannucchi, 2000)الحوارالعمهْ عف طٓرؽ عهمٓة  )  بةٓز

 ؛2004) شآٌف، تىهٓة اتجاٌات الطمبة ىحو العمـو  .Eiichin,et al. 1999)و 2007الربضْ، 
 Lin,et)تىهٓة قدرات الطمبة فْ حؿ الهشكمة . و  Lin, 1998)؛ 2004عدس، ؛ 2009العارضة،

al.2002).   هعرفة القبمٓة لدى الطمبة مل كأداةاستخدـ تآرخ العمـ و(Wandersee , 1985).  
ف صورة دقٓقة حوؿ العمـ ، تآرخ و فمسفة العمـ فْ تدٓرس العموـ  أٌهٓةهاع الخبراء عمِ اجتو  فْ تكٓو

ثو تعٓزز العهمٓة التعمٓهٓة ، واكتشاؼ العمـ كهٍىة ، و   Galil)ارة االٌتهاـ و الصمة الشخصٓة بالعمـ ا 
& Hazan, 2001a).  العمـ بٓف الهعمهٓف استخداـ تآرخ  ألٌهٓةالهعمهٓف  إدراؾعدـ وجود فرؽ فْ و

، و وجود فروؽ فْ الغرض هف (Wang & Marsh, 2002 )فْ الهدارس الثاىوٓة ، و الهتوسطة 
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 & Wang)استخداـ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العموـ بٓف الهرحمة الثاىوٓة و هعمهْ الهرحمة الهتوسطة 
Peterson, 2002).  لعمـ و فمسفتً ، و ال الكتب الهدرسٓة ال تعكس االٌتهاـ الهتىاهْ لتآرخ او

 Leite, 2002 . Rodrigues & Niaz,2002)تآرخ العمـ  إسٍاهاتتظٍر 

 

تهٓزت الدراسة الحالٓة عف الدراسات السابقة فْ أىٍا الدراسة األولِ التْ تبحث فْ اثر هىحِ  دوق 
 ػػػػ وأجىبٓة مع عمًٓ الباحث هف دراسات عربٓةحسب ها اطّ  ػػػػتفكٓر الطمبة العمهْ  فْتآرخ العمـ 

الىظرة البىائٓة هثؿ  إلِتستىد  أخرىبحث فْ اثر طرؽ تدٓرس  ْواتفقت هع كثٓر هف الدراسات الت
ستراتٓجٓة 2012دراسة ذوقاف ، التدٓرس الهستخدهة هف اجؿ تقصْ اثر طٓرقة هىحِ تآرخ العمـ  وا 

 حثت فْ ٌذا األثر. فْ فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة تعتبر هف الدراسات العربٓة القمٓمة التْ ب
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جراءاتٍا: الفصؿ الثالث  طٓرقة الدراسة وا 

 

 هىٍج الدراسة 1.3

 هجتهع الدراسة 2.3

 عٓىة الدراسة 3.3

 أدوات الدراسة 4.3

ائٓة 1.4.3  اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓز

 اختبار التفكٓر العمهْ 2.4.3

 إعداد دلٓؿ الهعمـ والهادة التعمٓهٓة 5.3

 إجراءات تطبٓؽ الدراسة  6.3

 هتغٓرات الدراسة 7.3

 الهعالجة اإلحصائٓة 8.3
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 الفصل الثالث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جراءاتيا: طريقة  الدراسة وا 

 

 منيج الدراسة: 1.3

 

والتصهٓـ شبً التجٓربْ ىظرا لهالئهتً ألغراض  الهىٍج التجٓربْفْ ٌذي الدراسة الباحث  استخدـ
  الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة:  2.3

 

 اتلتابعة لهدٓٓرفْ الهدارس الحكوهٓة ا األساسْٓتكوف هجتهع الدراسة هف جهٓع طمبة الصؼ العاشر 
الخمٓؿ ، والهىتظهٓف فْ الدراسة  لمفصؿ الثاىْ هف العاـ الدراسْ  هحافظةالتربٓة والتعمٓـ فْ 

ـ هوزعوف عمِ الهدٓٓرات والجىس  12785، والذٓف بمغ عددٌـ ـ 2012/2013 طالبا وطالبة ٌو
 .ث فْ هحافظ الخمٓؿالتخطٓط فْ الهدٓٓرات الثال أقساـوذلؾ حسب ها زودتىا بً  أدىايحسب الجدوؿ 
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حسب الهدٓٓرة والجىس وأعداد الطمبة فْ هحافظ الخمٓؿ  ( توٓزع أفراد هجتهع الدراسة1.3جدوؿ )  
                                                                                                   . 2012/2013فْ العاـ الدراسْ 

 الهجهوع اإلىاثعدد  ذكورعدد ال اسـ الهدٓٓرة

 5026 2737 2289 الخمٓؿ

 3214 1675 1539 شهاؿ الخمٓؿ

 4545 2531 2014 جىوب الخمٓؿ

 12785 6943 5842 الهجهوع

ة  %100 54.3 45.7 الىسبة الهئٓو

 

 : عينة الدراسة 3.3

 

 عمٓـ فْ هحافظةالتربٓة والت اتهدٓٓر الحكوهٓة فْ هدارسالاختٓار العٓىة بطٓرقة قصدٓة ، هف  تـ
ها هدرسة بىْ ىعٓـ  ،هدرسة لمذكور وأخرى لإلىاث اشتهمت عمِبحٓث الخمٓؿ  فْ بمدة بىْ ىعٓـ ٌو

ة لمبىٓف وهدرسة الصحابة  ( طالبًا وطالبة هوزعة 125وكاف عدد أفراد العٓىة )لمبىات  األساسٓةالثاىٓو
هوزعٓف فْ شعبتٓف  ( طالبا44عمِ أربعة شعب شعبتاف لمذكور وشعبتاف لإلىاث وكاف عدد الذكور)

هوزعات فْ شعبتٓف ضابطة  ( طالبة81وعدد اإلىاث ) ( طالبا25( طالبًا وتجٓربٓة ) 19ضابطة )
بٓة بطٓرقة عشوائٓة بحٓث تـ تدٓر( طالبة 41( طالبة وتجٓربٓة ) 40)  سوتـ اختٓار الشعب التجٓر

بٓة  الشعب وفؽ هىحِ الجزء الثاىْ  األساسْشر وحدة "الهوائع " هف كتاب العموـ لمصؼ العاالتجٓر
، االعتٓادٓةبالطٓرقة ىفس الهادة التعمٓهٓة ولكف تآرخ العمـ ، بٓىها تـ تدٓرس الشعب الضابطة 

قبمْ وآخر بعدي لقٓاس فٍـ الطمبة لمهفآٌـ  اختبارالهجهوعات الضابطة والتجٓربٓة إلِ  وخضعت
ائٓة وكذلؾ  ر العمهْ لدى الطمبة قبؿ وبعد الهعالجة التفكٓ الختبارالهجهوعات  خضعتالفٓٓز

التجٓربٓة، وتـ اختٓار الهدرستٓف بطٓرقة قصدٓة بعد هوافقة إدارتْ الهدرستٓف وهوافقة الهعمهٓف 
هىحِ تآرخ العمـ وحسب توفر اإلهكاىٓات فْ تمؾ الهدارس إلجراء  بإستراتٓجٓةواستعدادٌـ لمتطبٓؽ 

 البحث.
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                               بحسب الهجهوعة والجىس دراسة( توٓزع أفراد عٓىة ال2.3جدوؿ )

 الهجهوع الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجٓربٓة الجىس

 44 19 25 ذكور

 81 40 41 إىاث

 125 59 66 الهجهوع

 

 أدوات الدراسة : 4.3

 

لعمـ فْ فٍـ تدٓرس العموـ وفؽ هىحِ تآرخ افْ ٌذي الدراسة بٍدؼ هعرفة اثر  أداتٓفتـ استخداـ 
ـ العمهْ و   فْ: األدواتٌذي  تهثمتطمبة الصؼ العاشر األساسْ لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة وتفكٌٓر

 لقٓاس هستوى فٍـ الطالب لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة . اختبار -1

 الطمبة. التفكٓر العمهْ لدى هٍاراتلقٓاس  اختبار -2

 صدقٍا وثباتٍا: هف والتأكد األدوات إعدادفٍٓا  تـالتْ  لإلجراءاتفٓها ٓمْ عرض و 

 
لقٓاس فٍـ الطالب لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة الهتضهىة فْ وحدة اختبار فيم المفاىيم الفيزيائية :  1.4.3

 "الهوائع" هف كتاب العمـو لمصؼ العاشر األساسْ الجزء الثاىْ 

د فقراتً الواردة فْ الوحدة حٓث بمغت عداختبار لقٓاس فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة  ببىاء حٓث قاـ الباحث
االختٓار هف هتعدد  األوؿ جزئٓٓف( وقد تكوف االختبار هف 5) ثالثوف فقرة همحؽ فْ صورتً الىٍائٓة

بدائؿ عمِ كؿ فقرة والجزء الثاىْ سؤاؿ هفتوح فْ ىٍآة كؿ فقرة ٓجٓب الطالب هبٓىا  أربعهكوف هف 
الفٓٓزائٓة فالهتعمـ عىدها ٓضع سبب اختٓاري لٍذي الفقرة وهف خاللٍا ٓهكف قٓاس فٍـ الطالب لمهفآٌـ 

هدى فٍهً لمهفآٌـ وقدرتً عمِ تهثمٍا واستخداهٍا فْ هواقؼ جدٓدة،  رٓظٍ اإلجابةتفسٓري الختٓار 
 وقد هر االختبار بعدة خطوات كاىت كها ٓمْ :

و قٓاس هدى فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة الهتضهىة فْ الوحدة. -  تحدٓد ٌدؼ االختبار ٌو
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( حسب هستوٓات ٌـر بموـ الهعرفْ بعد تحمٓؿ الوحدة 4لالختبار همحؽ)جدوؿ هواصفات  إعداد -
 (. 3وتحدٓد هستوى األٌداؼ همحؽ)

 صٓاغة فقرات االختبار فْ ضوء جدوؿ الهواصفات الذي تـ إعدادي. -

ة ودقٓقة عمهٓا وشاهمة لمهحتوى والهفآٌـ تكوف المغة سمٓه أفراعِ الباحث عىد صٓاغة الفقرات  -
 والقواىٓف واألٌداؼ الواردة فْ الهحتوى وهىاسبة زهىٓا لمطمبة ولهستواٌـ العقمْ والهعرفْ.

 

  صدق االختبار 1.1.4.3

 

جاهعات  أساتذةهف ( 1همحؽ) تـ التأكد هف صدؽ االختبار بعرضً عمِ هجهوعة هف الخبراء
ٓف وهعمهٓف ٓعم وقاـ الباحث بالحذؼ والتعدٓؿ حسب ها اتفؽ عمًٓ  هوف الصؼ العاشروهشرفٓف تربٓو

هع لجىة الهحكهٓف حٓث تـ حذؼ ثالث فقرات بسب التكرار فْ الهعىِ وتعدٓؿ عدة فقرات أخرى 
 . ( فقرة30لتصبح عدد فقرات االختبار ) بسب احتهاؿ وجود أكثر هف إجابة صحٓحة

 

 :ثبات االختبار 2.1.4.3

 

 تطبٓؽب ( حٓث قاـ الباحثtest-Retestثبات االختبار بطٓرقة إعادة االختبار)التأكد هف  تـ 
وتـ  طالبا، 17تكوىت هف  عمِ عٓىة استطالعٓة هف هجتهع الدراسة وهف خارج العٓىة االختبار

 الذي بمغ هعاهؿ ارتباط بٓرسوفتحدٓد تـ و تطبٓؽ االختبار هرتٓف بفارؽ زهىْ هقداري أسبوعٓف 
ذا ٓدؿ( 0.86)  الدراسة. ألغراضاالختبار عمِ درجة عالٓة هف الثبات هىاسبة  أفعمِ  ٌو

 
ا لكؿ فقرة هف فقرات االختبار ولالختبار   :معامل الصعوبة 3.1.4.3 تـ حساب هعاهؿ الصعوبة ٓدٓو

 :ككؿ بىاء عمِ العٓىة االستطالعٓة وفقا لمهعادلة

 % وقد تراوحت100× الكمْ لمطمبة ( العدد ÷  صحٓحةهعاهؿ الصعوبة = )عدد الطمبة الذي أجابوا 
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% وتعتبر القٓهة هقبولة تربوٓا حسب ها ورد فْ األدب 75 -%24هعاهالت الصعوبة لالختبار بٓف 
 (.allen; yen, 1985% حسب ها ورد فْ ) 80 -%20تراوحت بٓف  إذاالتربوي 

 

 معامل التمييز 4.1.4.3

 

ا  لفقرات االختبار ج )قدرة السؤاؿ عمِ التهٓٓز بٓف الهجهوعة  هٓعٍاتـ حساب هعاهؿ التهٓٓز ٓدٓو
 ( حسب الهعادلة التالٓة: العمٓا والدىٓا هف الهتعمهٓف

 % 100× ف{ ÷ هعاهؿ التهٓٓز = })س _ ص( 

هف الفئة العمٓا ؛ ص=عدد اإلجابات الصحٓحة هف الفئة الدىٓا ؛ ف=  س= عدد اإلجابات الصحٓحة
 العدد الكمْ لمعٓىة االستطالعٓة.

ا 79-%33تراوحت هعاهالت التهٓٓز لفقرات االختبار بٓف وقد  عتبر هعاهؿ التهٓٓز هقبوال تربٓو % ٓو
ظٍر الهمحؽ ) فأعمِ% 30اذا بمغت قٓهتً  الصعوبة والتهٓٓز لفقرات اختبار فٍـ  هعاهالت( 7. ٓو
ائٓة.  الهفآٌـ الفٓٓز

 

 زمن االختبار 5.14.3

 

طالب  أوؿالعْ عف طٓرؽ حساب هعدؿ الزهف بٓف تـ حساب زهف االختبار بعد التطبٓؽ االستط 
 دقٓقة. 62( دقٓقة وكاف الزهف الهىاسب ٌو 75طالب اىٍْ االختبار) وآخر( دقٓقة  49االختبار) أىٍِ

 

  التفكير العممي: راختبا 2.4.3

لقٓاس هٍارات التفكٓر العمهْ لدى طمبة الصؼ العاشر األساسْ قاـ الباحث بتبىْ اختبار التفكٓر 
 .(8الهمحؽ ) ( بعد هراجعة األدب التربوي2011مهْ الوارد فْ دراسة قباجة )الع
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( 1همحؽ) تـ التأكد هف صدؽ االختبار بعرضً عمِ هجهوعة هف الخبراء صدق االختبار 1.2.4.3
ٓف وهعمهٓف ٓعمهوف الصؼ العاشر وقاـ الباحث بتعدٓؿ بعض  هف أساتذة جاهعات وهشرفٓف تربٓو

ْ الفقرة )الفقرات التْ كاىت ال ( حٓث تـ إضافة ههوي رابع 13( والفقرة )3 تحتوي عمِ أربعة بدائؿ ٌو
 لتكوف جهٓع فقرات االختبار هوحدة حسب ها اتفؽ عمًٓ هع لجىة الهحكهٓف.

( حٓث test-Retestاالختبار) إعادةهف ثبات االختبار بطٓرقة  التأكد : تـثبات االختبار 2.2.4.3
تكوىت هف  عمِ عٓىة استطالعٓة هف هجتهع الدراسة وهف خارج العٓىة راالختبا تطبٓؽب قاـ الباحث

الذي بمغ  تـ هعاهؿ ارتباط بٓرسوفو وتـ تطبٓؽ االختبار هرتٓف بفارؽ زهىْ هقداري أسبوعٓف  ،طالبا 20
ذا ٓدؿ عمِ أف االختبار عمِ درجة عالٓة هف الثبات هىاسبة ألغراض الدراسة0.89)  .( ٌو

ر تـ حساب زهف االختبار بعد التطبٓؽ االستطالعْ عف طٓرؽ حساب هعدؿ زهف االختبا 3.2.4.3
( دقٓقة وكاف الزهف 75( دقٓقة  واخر طالب اىٍْ االختبار)49الزهف بٓف اوؿ طالب اىٍِ االختبار)

 دقٓقة. 62الهىاسب ٌو 

 
 إعداد دليل المعمم والمادة التعميمية 3.4.3

 

 الجزء الثاىْ  لهىاسبتٍا  األساسْوـ لمصؼ العاشر تـ اختٓار وحدة "الهوائع " هف كتاب العم
البحث ولهالحظة الباحث هف خالؿ عهمً عدـ هراعاة الهعمهٓف كٓفٓة تدٓرس  ألغراض

ـ العمهْ.  وحدات العموـ بطٓرقة تساٌـ فْ تىهٓة فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة وتىهٓة تفكٌٓر

  خاصة لموحدة، وتحدٓد هكوىات ٌـر الهعرفة وال العاهة األٌداؼبتحدٓد وذلؾ تحمٓؿ الوحدة تـ
 العمهٓة  ) حقائؽ ، هفآٌـ ، هبادئ وقواىٓف ، تعهٓهات ، ىظٓرات (.

 ائٓة  قاـ هف خالؿ  اسعِ الباحث لتىهٓة فٍـ الطالب لٍ التْالباحث بتحدٓد الهفآٌـ الفٓٓز
الىهو الهعرفْ لهراحؿ  األىشطةهف هىاسبة ٌذي  التأكدهع  ،هٍآصهتـ تالوحدة التْ  أىشطة

 لدى الطمبة.

 دلٓؿ  وأعدالهىحِ التآرخْ  إستراتٓجٓةتصهٓـ الوحدة وصٓاغتٍا وفؽ  بإعادةالباحث  قاـ
حسب الهىحِ الذي وضح فًٓ كٓفٓة تدٓرس الدروس فْ وحدة "الهوائع "  ( 2) الهمحؽالهعمـ

س ، ، هف خالؿ تصهٓـ هذكرات تدٓرس الوحدة والتْ ستتضهف ) عىواف الدر التآرخْ
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التىفٓذ  إجراءاتوالهواد الهستخدهة فْ الدرس،  واألدوات، الهفآٌـ،  اإلجرائٓة األٌداؼ
 التقوٓـ(. وأسالٓبالعهمٓة الهرافقة لمدرس،،  واألىشطةوالتدٓرس، 

  عهؿ الباحث عمِ التحقؽ هف صدؽ الهادة التعمٓهٓة بعرضٍا عمِ عدد كاؼ هف الهحكهٓف
لمتأكد هف هىاسبة هذكرات التدٓرس لمغرض الذي وذوي الخبرة واالختصاص ( 1همحؽ)

ائٓة  ة وهدى هالئهة الهفآٌـ الفٓٓز صههت وبىٓت هف اجمً وهدى دقة الصٓاغة المغٓو
ـ . وتـ التعدٓؿ والحذؼ واإلضافة حسب  الهتضهىة لىهو الطمبة الهعرفْ وطرؽ تفكٌٓر

 هالحظات الهحكهٓف.

 

 :إجراءات تطبيق الدراسة   5.3

 

 الباحث الخطوات التالٓة: اتبعسة لتىفٓذ الدرا

  ًاالطالع عمِ األدب التربوي والدراسات السابقة الهتعمقة بهوضوع الدراسة بٍدؼ االستفادة هى
 فْ تصهٓـ الهادة التعمٓهٓة وبىاء أدوات الدراسة.

  هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ فْ  إلِتـ الحصوؿ عمِ كتاب تسٍٓؿ هٍهة هوجً هف جاهعة القدس
 (10ٓؿ الهمحؽ)شهاؿ الخم

  ًإلْتـ الحصوؿ عمِ كتاب تسٍٓؿ هٍهة هف هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ فْ شهاؿ الخمٓؿ هوج 
 (12، 11هدٓري الهدارس التْ تـ فٍٓها تطبٓؽ الدراسة الهمحؽ )

  فْ هحافظة الخمٓؿ حٓث  األساسْتـ حصر هجتهع الدراسة والهتهثؿ فْ طمبة الصؼ العاشر
 ( طالبا وطالبة . 12785) 2012/2013الدراسْ بمغ عدد الطمبة فْ العاـ 

  التربوي الخاص بهوضوع البحث وتـ تبىْ  األدبالدراسة بعد االطالع عمِ  أدواتتـ بىاء
ادة  2011اختبار التفكٓر العمهْ فْ دراسة قباجة ) ( هع تعدٓؿ الفقرة الثالثة والثالثة عشر بٓز

 .اإلجابةههوي رابع فْ 

 تضهف هذكرات تدٓرس الوحدة بطٓرؽ هىحِ تآرخ العمـ والتْ  دلٓؿ الهعمـ والذي إعداد
) عىواف الدرس ، األٌداؼ اإلجرائٓة ، الهفآٌـ ، واألدوات والهواد الهستخدهة فْ  اشتهمت

ـ  الدرس، إجراءات التىفٓذ والتدٓرس، واألىشطة العهمٓة الهرافقة لمدرس، وأسالٓب التقٓو
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الذي برز فْ هوضوع كؿ فصؿ هف فصوؿ الوحدة  لهحة تآرخٓة عف العالـ إلِ باإلضافة
 .( 2الهمحؽ ) (الدراسٓة

  عهؿ الباحث عمِ التحقؽ هف صدؽ الهادة التعمٓهٓة بعرضٍا عمِ هجهوعة هف الهحكهٓف
التعدٓؿ والحذؼ واإلضافة حسب هالحظات الهحكهٓف  أجرىهف ذوي الخبرة واالختصاص ثـ 

 وها اتفقوا عمًٓ.

 آٌـ الفٓٓزائٓة و التفكٓر العمهْ لدى الطمبة وذلؾ باالستفادة هف فٍـ الهف اختباري ادأعد
هف صدؽ األداتٓف بعرضٍها عمِ هجهوعة هف الهحكهٓف هف  تحقؽالدراسات السابقة، ثـ 

وتـ تبىْ  .ها اتفقوا عمًٓحسب ضافة اإلحذؼ و التعدٓؿ و قاـ بال ذوي الخبرة واالختصاص ثـ
( هع تعدٓؿ الفقرة الثالثة والثالثة عشر  2011سة قباجة )اختبار التفكٓر العمهْ الوارد فْ درا

ادة ههوي رابع فْ اإلجابة.  بٓز

  لدى الطمبة هف خالؿ تطبٓقً عمِ العٓىة االستطالعٓة وحساب  االختبآرفالتحقؽ هف ثبات
 . وقد اظٍر االختباراف ارتباطا كبٓرا  االرتباطهعاهؿ 

 ف الهجهوعات الضابطة والتجٓربٓة بشكؿ عشوائْ تعٓٓتـ بطٓرقة قصدًٓ و الدراسة  اختار عٓىة
 إدارتْتعاوف  إهكاىٓةالدراسة والتحقؽ هف  إلجراءبعد التأكد هف توفر اإلهكاىٓات الهىاسبة 

 الهدرستٓف والهعمهٓف إلجراء الدراسة وفؽ هىحِ تآرخ العمـ .

 بالٓزارات وذلؾ  بتطبٓؽ الدراسة قاهواالتدٓرب الهىاسب لمهعمهٓف الذٓف  أجرى الباحث
عطاءالشخصٓة والهقابالت وخالؿ الحصص الصفٓة   . أهاهٍـىهاذج هف دروس  وا 

  إدارةفْ هادة العمـو هف ـ  2012/2013 األوؿالحصوؿ عمِ هعدالت الطمبة لمفصؿ 
عف طٓرؽ  الهدرستٓف، بٍدؼ تقسٓـ الطمبة حسب هستوى التحصٓؿ ) هىخفض ، هرتفع (

 .حساب الهدى لعالهات الطمبة

  لدى الطمبة عمِ الهجهوعتٓف  ،ْالعمهالتفكٓر  اختبارفٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة و  اختباربٓؽ تطتـ
 .وبعدٌاالضابطة والتجٓربٓة فْ بدآة التجربة

  الهجهوعة الضابطة فتـ  أهاهىحِ تآرخ العمـ ،  إستراتٓجٓةوفؽ  التجٓربٓةتدٓرس الهجهوعة تـ
 .() التقمٓدٓة تدٓرسٍا وفؽ الطرقة االعتٓادٓة

  التطبٓؽ.هتابعة الباحث لمهعمهٓف القائهٓف عمِ تطبٓؽ الدراسة عمِ هدار فترة تهت 
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  ا.واجهع البٓاىات وهعالجتٍا إحصائٓا  ستخراج الىتائج وتفسٌٓر

 

 :متغيرات الدراسة 6.3

 

 المتغيرات المستقمة: 1.6.3

 

  :(ادٓة)االعتٓالطٓرقة التقمٓدٓة العمـ،هىحِ تآرخ  إستراتٓجٓةطٓرقة التدٓرس. 

 أىثِذكر ،  : الجىس. 

 وتـ احتساب هف ٌو   63 قطعحٓث كاىت عالهة ال  هرتفع هىخفض، :صٓؿهستوى التح
وذلؾ عف طٓرؽ هىخفض تحصٓؿ فاقؿ هستوى  63هرتفع وهف ٌـ تحصٓؿ فْ هستوى  أعمِ

 .حساب الهدى بٓف أعمِ عالهة واقؿ عالهة

 المتغيرات التابعة : 2.6.3

  .ٓائٓةفٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓز *  

 .العمهْ التفكٓر*  

 

 :  اإلحصائيةالمعالجة  8.3

بٓة استخراج  تـ الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لعالهات هجهوعتْ الدراسة التجٓر
ائٓة و  اختباروالضابطة عمِ  وتـ استخداـ تحمٓؿ التغآر  تفكٓر العمهْ،ال اختبارفٍـ الهفآٌـ الفٓٓز

 (Estimated Marginal Means، الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة)(ANCOVA) الثالثْ الهصاحب
 اإلحصائٓةوذلؾ باستخداـ برىاهج الرـز األدوات لحساب ثبات هعاهؿ ارتباط بٓرسوف  تـ استخداـو 

 .(SPSS) لمعمـو االجتهاعٓة
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 ىتائج الدراسة: الفصؿ الرابع

 الىتائج الهتعمقة بفٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة 1.4

 الىتائج الهتعمقة بالتفكٓر العمهْ 2.4

 همخص ىتائج الدراسة 3.4
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 الفصل الرابع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة 1.3

 

ٓتىاوؿ ٌذا الفصؿ عرضًا لمىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة، التْ ٌدفت إلِ استقصاء أثر استخداـ  
هىحِ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العموـ فْ فٍـ طمبة الصؼ العاشر األساسْ لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة والتفكٓر 

ختمؼ باختالؼ هستوى التحصٓؿ والجىس والتفاعؿ بٓف العمهْ وكذلؾ هعرفة ها إذا كاف ٌذا األثر ٓ
 هستوى التحصٓؿ والجىس وطٓرقة التدٓرس الهتبعة.

 وفٓها ٓأتْ عرض لمىتائج فْ ٌذا الفصؿ تبعًا لمهتغٓرات التابعة كها ٓمْ:

 

 :بالسؤال االول لمدراسةالنتائج المتعمقة  1.1.4

 

في فيم طمبة الصف العاشر األساسي لممفاىيم  ما أثر استخدام منحى تاريخ العمم في تدريس العموم
الفيزيائية؟ وىل يختمف ىذا األثر باستخدام طريقة التدريس, والجنس, ومستوى التحصيل, والتفاعل 

 بينيا؟

لإلجابة عف ٌذي السؤاؿ تـ حساب الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لعالهات الطمبة فْ 
عمِ اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة وذلؾ بحسب الهجهوعة والجىس  الهجهوعتٓف التجٓربٓة والضابطة

بٓف الجدوؿ )  ( ٌذي الهتوسطات واالىحرافات الهعٓآرة.1.4وهستوى التحصٓؿ، ٓو
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(: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لعالهات طمبة الهجهوعتٓف فْ اختبار فٍـ 1.4جدوؿ )
ائٓة، حسب الهجهو   عة والجىس وهستوى التحصٓؿ.الهفآٌـ الفٓٓز

 الجىس
هستوى 
التحص
 ٓؿ

بٓة  ضابطة تجٓر

الهتوسط 
الحسابْ 
 قبمْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

 قبمْ

الهتوسط 
الحسابْ 
 بعدي

االىحراؼ 
الهعٓاري 
 بعدي

الهتوسط 
الحسابْ 
 قبمْ

االىحراؼ 
 الهعٓاري

 قبمْ

الهتوسط 
الحسابْ 
 بعدي

االىحراؼ 
الهعٓاري 
 بعدي

 ذكور
 10.82 83.30 10.08 82.10 10.60 88.75 11.85 85.06 هرتفع

 19.79 41.89 14.01 41.00 8.46 59.65 9.39 54.11 هىخفض

 إىاث
 10.06 80.20 9.55 80.75 10.13 86.13 9.47 83.21 هرتفع

 10.33 49.90 8.61 49.55 11.32 54.61 9.28 47.17 هىخفض

 20.95 64.61 20.10 64.34 18.47 74.56 19.82 69.86 الهجهوع 

 

 

( أف ٌىاؾ فروقًا ظآٌرة فْ الهتوسطات الحسابٓة لعالهات الطمبة عمِ 1.4ٓالحظ هف الجدوؿ )
بٓة والضابطة(، ولهعرفة ها إذا كاىت  اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة بٓف هجهوعتْ الدراسة )التجٓر

إحصائٓػة عىػػد هستػوى الفروؽ الظآٌرة فْ الهتوسطات الحسابٓة لعالهات الطمبة ذات داللػة 
(0.05=αْتـ استخداـ اختبار تحمٓؿ التغآر الثالث )(ANCOVA)  ، وكاىت الىتائج كها فْ الجدوؿ

(2.4). 
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لعالهات الطمبة فْ اختبار فٍـ الهفآٌـ  (ANCOVA) (: ىتائج تحمٓؿ التغآر الثالث2.4ْجدوؿ )
ائٓة بحسب طٓرقة التدٓرس والجىس وهستوى التحصٓ  ؿ والتفاعؿ بٓىٍا.الفٓٓز

 هصدر التبآف
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هتوسط 
 الهربعات

قٓهة ؼ 
 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 *000. 4382.5 11379.44 1 11379.44 االختبار القبمْ

 *000. 17.86 531.35 1 531.35 الهجهوعة

 790. 0.07 2.06 1 2.06 الجىس

 0.63 0.24 7.02 1 7.02 هستوى التحصٓؿ

 0.46 560. 16.69 1 16.69 الجىس×الهجهوعة

 0.17 1.94 57.61 1 57.61 هستوى التحصٓؿ×الهجهوعة

 330. 0.96 28.51 1 28.51 هستوى التحصٓؿ×الجىس

 0.77 0.09 2.58 1 2.58 هستوى التحصٓؿ×الجىس×الهجهوعة

 ػػ ػػ 29.747 116 3450.66 الخطأ

 ػػ ػػ ػػ 124 150723.4 الكمْ

 (α≤0.05)عىد هستوى الداللة دالة  *

 

 النتائج المتعمقة بالمجموعة:

 

( أف قٓهة )ؼ( الهحسوبة لمفرؽ بٓف هتوسطْ أداء طمبة الهجهوعتٓف 2.4ٓالحظ هف الجدوؿ )و 
هستوى الداللة  قٓهة (، واف 17.86التجٓربٓة والضابطة فْ اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة ٌْ )

ذي القٓهة اقؿ هف هس (0.00) ، أي أف ٌىاؾ فروقًا ذات داللة إحصائٓة بٓف (α≤0.05)توى الداللة ٌو
ٓبٓف  (3.4)طمبة كؿ هف الهجهوعتٓف التجٓربٓة والضابطة، ولهعرفة هصدر الفروؽ فاف الجدوؿ 

 الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة لالختبار البعدي حسب الهجهوعة:
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هعٓآرة البعدٓة لهتغٓر فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة (:الهتوسطات الحسابٓة الهعّدلة واألخطاء ال3.4لجدوؿ )ا
 حسب الهجهوعة.

 الخطأ الهعٓاري الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة الهجهوعة

 0.79 567.6 الضابطة

 710. 72.13 التجٓربٓة

 

الحظ هف الجدوؿ ) و اكبر هف 72.13( أف الهتوسط الهعدؿ لمهجهوعة التجٓربٓة ٌو )3.4ٓو ( ٌو
( وبذلؾ تكوف الفروؽ بٓف الهجهوعتٓف لصالح الهجهوعة 67.65ضابطة )هتوسط الهجهوعة ال

 التجٓربٓة.
 

 النتائج المتعمقة بالجنس:
 

الحظ هف الجدوؿ  ( وأف هستوى 0.07أٓضًا أف قٓهة )ؼ( الهحسوبة لهتغٓر الجىس ٌْ ) (2.4)ٓو
ذي القٓهة اكبر هف هستوى الداللة 0.79الداللة ٓساوي ) ٓكوف ٌىاؾ فرًقا وبذلؾ ال  (α≤0.05)( ٌو

 إحصائًٓا بٓف الذكور واإلىاث. داالً 
 

 النتائج المتعمقة بمستوى التحصيل:
 

الحظ هف الجدوؿ  ( وأف 0.24أٓضًا أف قٓهة )ؼ( الهحسوبة لهتغٓر هستوى التحصٓؿ ٌْ ) (2.4)ٓو
ذي القٓهة اكبر هف هستوى الداللة 0.63هستوى الداللة ٓساوي ) ىاؾ وبذلؾ ال ٓكوف ٌ (α≤0.05)( ٌو

 بٓف فئتْ هستوى التحصٓؿ الهرتفع والهىخفض.فرًقا دااًل إحصائًٓا 
 

 :لنتائج المتعمقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيلا
ىجد أف قٓهة )ؼ( لمتفاعؿ ها بٓف الهجهوعة والجىس وهستوى التحصٓؿ ٌْ  (2.4)بالعودة لمجدوؿ  
ْ ق0.77( وهستوى الداللة ٓساوي )0.09) أي اىً ال  (α=0.05)ٓهة اكبر هف هستوى الداللة ( ٌو

 ٓوجد اثر لمتفاعؿ بٓف الهجهوعة والجىس وهستوى التحصٓؿ.
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 :بالسؤال الثاني لمدراسةالنتائج المتعمقة  2.1.4

 

ما أثر استخدام منحى تاريخ العمم في تدريس العموم في التفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر 
األثر باستخدام طريقة التدريس, والجنس, ومستوى التحصيل, والتفاعل  األساسي؟ وىل يختمف ىذا

 ؟بينيا

 

لإلجابة عف ٌذي السؤاؿ تـ حساب الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لدرجات الطمبة فْ 
الهجهوعتٓف التجٓربٓة والضابطة فْ هقٓاس التفكٓر العمهْ وذلؾ بحسب الهجهوعة والجىس وهستوى 

بٓف الجدوؿ )التحصٓؿ،   ( ٌذي الهتوسطات واالىحرافات الهعٓآرة.4.4ٓو

 

هقٓاس  (: الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لدرجات طمبة الهجهوعتٓف ف4.4ْجدوؿ )
 التفكٓر العمهْ، حسب الهجهوعة والجىس وهستوى التحصٓؿ.

مستوى  الجنس
 التحصيل

 ضابطة تجريبية

المتوسط 
الحسابي 
 قبمي

حراف االن
 المعياري

 قبمي

المتوسط 
الحسابي 
 بعدي

االنحراف 
المعياري 
 بعدي

المتوسط 
الحسابي 
 قبمي

االنحراف 
 المعياري

 قبمي

المتوسط 
الحسابي 
 بعدي

االنحراف 
المعياري 
 بعدي

 ذكور
 3.24 14.4 2.90 13.80 3.69 15.81 4.37 13.19 مرتفع

 4.08 7.11 4.25 7.44 4.94 11.11 2.92 7.44 منخفض

 إناث
 3.40 13.75 3.46 13.20 2.48 15.57 2.42 12.83 مرتفع

 2.96 10.4 3.73 10.10 4.69 12.72 3.70 9.56 منخفض

 4.14 11.71 4.16 11.37 4.14 14.24 3.95 11.29 المجموع 
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( أف ٌىاؾ فروقًا ظآٌرة فْ الهتوسطات الحسابٓة لدرجات الطمبة فْ هقٓاس 4.4ٓالحظ هف الجدوؿ )
بٓة والضابطة(، ولهعرفة ها إذا كاىت الفروؽ الظآٌرة التفكٓ ر العمهْ بٓف هجهوعتْ الدراسة )التجٓر

تـ استخداـ  α≤0.05)فْ الهتوسطات الحسابٓة لدرجات الطمبة ذات داللػة إحصائٓػة عىػػد هستػوى )
 (.5.4، وكاىت الىتائج كها فْ الجدوؿ )(ANCOVA)اختبار تحمٓؿ التغآر الثالثْ

 

لدرجات الطمبة فْ هقٓاس التفكٓر العمهْ  (ANCOVA) (: ىتائج تحمٓؿ التغآر الثالث5.4ْجدوؿ )
 بحسب طٓرقة التدٓرس والجىس وهستوى التحصٓؿ والتفاعؿ بٓىٍا.

هجهوع  هصدر التبآف
 الهربعات

درجات 
 الحٓرة

هتوسط 
 الهربعات

قٓهة ؼ 
 الهحسوبة

هستوى 
 الداللة

 *000. 204.74 971.82 1 971.82 االختبار القبمْ

 *000. 42.08 199.74 1 199.74 الهجهوعة

 0.61 0.26 1.25 1 1.25 الجىس

 0.14 2.22 10.53 1 10.53 هستوى التحصٓؿ

 540. 0.38 1.79 1 1.79 الجىس×الهجهوعة

هستوى ×الهجهوعة
 100. 2.69 12.76 1 12.76 التحصٓؿ

 0.53 0.40 1.89 1 1.89 هستوى التحصٓؿ×الجىس

هستوى ×الجىس×عةالهجهو 
 التحصٓؿ

3.52 1 3.52 0.74 0.39 

 ػػ ػػ 4.75 116.00 550.61 الخطأ

 ػػ ػػ ػػ 124.00 2311.71 الكمْ

 (α≤0.05)دالة عىد هستوى الداللة  *
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 النتائج المتعمقة بالمجموعة:

 

( أف قٓهة )ؼ( الهحسوبة لمفرؽ بٓف هتوسطْ درجات طمبة الهجهوعتٓف 5.4ٓالحظ هف الجدوؿ )
ذي  (0.00)هستوى الداللة قٓهة (، واف 42.08تجٓربٓة والضابطة فْ هقٓاس التفكٓر العمهْ ٌْ )ال ٌو

، أي أف ٌىاؾ فروقًا ذات داللة إحصائٓة بٓف درجات طمبة (α≤0.05)القٓهة اقؿ هف هستوى الداللة 
بٓة والضابطة، ولهعرفة هصدر الفروؽ فاف الجدوؿ  ٓبٓف  (6.4)كؿ هف الهجهوعتٓف التجٓر

 الهتوسطات الحسابٓة الهعدلة لدرجات الطمبة فْ هقٓاس التفكٓر العمهْ البعدٓة حسب الهجهوعة:

 

(:الهتوسطات الحسابٓة الهعّدلة واألخطاء الهعٓآرة البعدٓة لهتغٓر التفكٓر العمهْ حسب 6.4الجدوؿ )
 الهجهوعة

 الخطأ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ الهعدؿ الهجهوعة

 300. 11.57 الضابطة

 0.29 14.28 التجٓربٓة

 

الحظ هف الجدوؿ ) و اكبر هف 14.28( أف الهتوسط الهعدؿ لمهجهوعة التجٓربٓة ٌو )6.4ٓو ( ٌو
( وبذلؾ تكوف الفروؽ بٓف الهجهوعتٓف لصالح الهجهوعة 11.57هتوسط الهجهوعة الضابطة )

 التجٓربٓة.

 

 النتائج المتعمقة بالجنس:

 

الحظ هف الجدوؿ  ( وأف هستوى 0.26ف قٓهة )ؼ( الهحسوبة لهتغٓر الجىس ٌْ )أٓضًا أ (5.4)ٓو
ذي القٓهة اكبر هف هستوى الداللة 0.61الداللة ٓساوي ) فرًقا وبذلؾ ال ٓكوف ٌىاؾ  (α≤0.05)( ٌو
 بٓف الذكور واإلىاث.دااًل إحصائًٓا 
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 النتائج المتعمقة بمستوى التحصيل:

الحظ هف الجدوؿ  ( وأف 2.22وبة لهتغٓر هستوى التحصٓؿ ٌْ )أٓضًا أف قٓهة )ؼ( الهحس (5.4)ٓو
ذي القٓهة اكبر هف هستوى الداللة 0.14هستوى الداللة ٓساوي ) وبذلؾ ال ٓكوف ٌىاؾ  (α≤0.05)( ٌو

 بٓف فئتْ هستوى التحصٓؿ الهرتفع والهىخفض.فرًقا دااًل إحصائًٓا 

 

 :النتائج المتعمقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل

 

ىجد أف قٓهة )ؼ( لمتفاعؿ ها بٓف الهجهوعة والجىس وهستوى التحصٓؿ ٌْ  (5.4)لعودة لمجدوؿ با
ْ قٓهة اكبر هف هستوى الداللة 0.39( وهستوى الداللة ٓساوي )0.74) أي اىً ال  (α≤0.05)( ٌو

 ٓوجد اثر لمتفاعؿ بٓف الهجهوعة والجىس وهستوى التحصٓؿ.

 

 ممخص نتائج الدراسة 2.4 

ائٓة تعزى لطٓرقة التدٓرس ولصالح  وجود فروؽ .1 دالة إحصائٓا فْ فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓز
 الهجهوعة التجٓربٓة.

ائٓة تعزى لمجىس .2 هستوى و  ،عدـ وجود فروؽ دالة إحصائٓا فْ فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓز
 لتفاعؿ بٓف طٓرقة التدٓرس والجىس وهستوى التحصٓؿ.او ، التحصٓؿ

 فْ التفكٓر العمهْ تعزى لطٓرقة التدٓرس ولصالح الهجهوعة التجٓربٓة. وجود فروؽ دالة إحصائٓا .3

لتفاعؿ بٓف ا، و هستوى التحصٓؿو  ،تعزى لمجىسعدـ وجود فروؽ دالة إحصائٓا فْ التفكٓر العمهْ  .4
 طٓرقة التدٓرس والجىس وهستوى التحصٓؿ.
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 : هىاقشة الىتائج والتوصٓات الفصل الخامس

 

 لىتائج الهتعمقة بفٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓةهىاقشة ا 1.5

 هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالتفكٓر العمهْ 2.5

 التوصٓات 3.5
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 الفصل الخامس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 المقدمة  1.5

 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ استقصاء أثر استخداـ هىحِ تآرخ العمـ فْ تدٓرس العمـو فْ فٍـ طمبة 
ٌذا األثر ٓختمؼ  الصؼ العاشر األساسْ لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة والتفكٓر العمهْ وكذلؾ هعرفة ها إذا كاف

 باختالؼ هستوى التحصٓؿ والجىس والتفاعؿ بٓف هستوى التحصٓؿ والجىس وطٓرقة التدٓرس الهتبعة
 فْ هحافظة الخمٓؿ.

 

، وأخر لقٓاس هستوى  فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة ٓف احدٌها لقٓاسولتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ تـ تطبٓؽ اختبار 
اسْ فْ هحافظة الخمٓؿ وقد طبؽ االختبآرف عمِ التفكٓر العمهْ لدى طمبة الصؼ العاشر األس

هجهوعات الدراسة الضابطة والتجٓربٓة  قبؿ وبعد الهعالجة التجٓربٓة، وتـ تحمٓؿ الىتائج وعرضٍا، 
 وفٓها ٓأتْ هىاقشًة لٍذي الىتائج.
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 مناقشة النتائج 2.5

 

 : بالسؤال األول لمدراسةمناقشة النتائج المتعمقة  1.2.5

م منحى تاريخ العمم في تدريس العموم في فيم طمبة الصف العاشر األساسي لممفاىيم ما أثر استخدا
الفيزيائية؟ وىل يختمف ىذا األثر باستخدام طريقة التدريس, والجنس, ومستوى التحصيل, والتفاعل 

 بينيا؟

 

 ( بٓف هتوسطاتα≤0.05أظٍرت الىتائج أف ٌىاؾ فروقا ذات داللة إحصائٓة عىد هستوى الداللة)
لدى أفراد الهجهوعة التجٓربٓة الذٓف درسوا عالهات الطمبة عمِ اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة 

باستخداـ إستراتٓجٓة هىحِ تآرخ العمـ وهتوسطات عالهات الهجهوعة الضابطة الذٓف درسوا ىفس 
ٓبٓة، أي أف التدٓرس وذلؾ لصالح الهجهوعة التجر  الهادة التعمٓهٓة ولكف بالطٓرقة التقمٓدٓة )االعتٓادٓة(

 ث فٍها أفضؿ لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة.دالهعتهد عمِ إستراتٓجٓة التدٓرس باستخداـ هىحِ تآرخ العمـ ٓح

 

برر هىحِ تآرخ العمـ هىحت  إستراتٓجٓةالهادة التعمٓهٓة الهبىٓة عمِ  أفٌذي الىتٓجة إلِ الباحث  ٓو
ائٓة، التْ تساعد فْ بىاء أفضؿ لمبىٓة الفرصة الغىٓة والخالقة لتولٓد الهعاىْ وفٍـ الهفا ٌٓـ الفٓٓز

لمهادة التعمٓهٓة، وقد تهثؿ ذلؾ بطرح الهادة التعمٓهٓة فْ  وأوسع أعهؽالهعرفٓة لدى الطمبة، وفٍـ 
فكر كها كاف ٓفكر العمهاء والهراحؿ التْ تطورت  سٓاؽ تآرخْ بحٓث ٓتأهؿ الطالب حٓاة العمهاء ٓو

ائٓة ال فْ  اإلستراتٓجٓةكها ساعدت ٌذي  هتعمقة بوحدة الهوائع هوضوع الدراسة.بٍا الهفآٌـ الفٓٓز
ادة فٍـ الطمبة  إلِ أدىلدٍٓـ بها ٌو جدٓد عمٍٓـ، هها  هألوؼالتدٓرس بربط ها ٌو  لمهفآٌـ ٓز

ائٓة، وزاد هف قدرتٍـ عمِ االحتفاظ بالهعموهات فْ الذاكرة لفترة أطوؿ، كها جعؿ الهفآٌـ  الفٓٓز
ر هتعة، وأكثر ارتباطا بخبرات جهٓع الطمبة هها جذب اىتباي الطمبة وزاد هف ارتباطٍـ بهادة الهجردة أكث

العموـ وساعد عمِ أف ٓكوف تعمـ الطالب تعمهًا ذا هعىِ، وكذلؾ ركزت ٌذي اإلستراتٓجٓة عمِ فٍـ 
العاِلـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة، واعتهدت عمِ ربط الهفٍوـ بتآرخ تطوري هع الهواقؼ التْ هر بٍا 

والصعوبات التْ واجٍٍا العمهاء هها ساعدي فْ اتخاذ قرارات سمٓهة تجاي قضٓة ها، هها عهؽ هستوى 
ة  التقمٓدٓة، واصبح الطمبة اقدر عمِ  هف الطٓرقة وأوسعبشكؿ اشهؿ  األشٓاءالفٍـ، وساعد عمِ رٓؤ
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عكس ذلؾ عمِ تحصٓمٍـ تىظٓـ الهعموهات واستىتاج الىتائج، هها زاد اىتباٌٍـ وىشط ذاكرتٍـ، فاى
ادة الفٍـ لدٍٓـ.  وٓز

 

؛ 2007وتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع الكثٓر هف الدراسات التْ اطمع عمٍٓا الباحث هثؿ  )الربضْ،
(، وكذلؾ الدراسات األجىبٓة  2005؛ الهفمح،2004؛ عدس،2009؛ العارضة،2004شآٌف،

(Metz,2003; Irwin,2000; Roach &Wandersee,1995;  Solomon, Duveen, Scott 
& McCarthy,1992; Dusch & Gitomer,1991;.) 

ذا ٓؤدي الِ التبٓرر  2013كها اف الدراسة اتفقت هع دراسة ابو رهٓمة، فْ فٍـ الهفآٌـ الٓراضٓة ٌو
اف التدٓرس باستخداـ هىحِ تآرخ العمـ ٓقد الِ تحقٓؽ فٍها افضؿ لمهفآٌـ العمهٓة والٓراضٓة وذلؾ 

ا  هادتاف تدرساف وبٓىٍها ارتباط وثٓؽ .ضٓات كوف العموـ والٓر

 

فْ فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة تبعا ( α≤0.05عىد هستوى الداللة) إحصائٓاً كها لـ تظٍر الىتائج فروقا دالة 
لهتغٓرات الدراسة األخرى، الجىس، وهستوى التحصٓؿ والتفاعؿ بٓف الطٓرؽ والجىس وهستوى 

ذا ٓعىْ اف الطٓرقة الهتبع ة فْ التدٓرس هىاسبة لجهٓع الطمبة فْ الهجهوعة التجٓربٓة التحصٓؿ،ٌو
ىاثًا وبغض الىظر عف تحصٓمً السابؽ سواء كاف هرتفعا أو هىخفضا .  وهف كال الجىسٓف ذكورًا وا 

( حٓث أظٍرت الدراسة التْ قاـ بٍا فروقا 2004واختمفت فْ ٌذا الهجاؿ الدراسة هع دراسة )عدس،
 . اإلىاث ـ البٓولوجٓة فٓها ٓتعمؽ بهتغٓر الجىس ولصالحفْ فٍـ الهفآٌ إحصائٓادالة 

برر الباحث  ٌذي الىتٓجة أف جهٓع الطمبة خضعوا لىفس الهىٍاج والهادة التعمٓهٓة لذا لـ ٓكف ٌىاؾ  ٓو
 اثر داؿ إحصائًٓا  لمجىس وهستوى التحصٓؿ والتفاعؿ بٓىٍا فْ فٍـ الطمبة لمهفآٌـ الفٓٓزائٓة.
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  بالسؤال الثاني:نتائج المتعمقة مناقشة ال 2.2.5

 

ما أثر استخدام منحى تاريخ العمم في تدريس العموم في التفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر 
األساسي؟ وىل يختمف ىذا األثر باستخدام طريقة التدريس, والجنس, ومستوى التحصيل, والتفاعل 

 ؟بينيا

( بٓف هتوسطات α≤0.05ٓة عىد هستوى الداللة)أظٍرت الىتائج أف ٌىاؾ فروقا ذات داللة إحصائ
عالهات الطمبة عمِ اختبار التفكٓر العمهْ لدى أفراد الهجهوعة التجٓربٓة الذٓف درسوا باستخداـ 
إستراتٓجٓة هىحِ تآرخ العمـ وهتوسطات عالهات الهجهوعة الضابطة الذٓف درسوا ىفس الهادة 

ادٓة( وذلؾ لصالح الهجهوعة التجٓربٓة، أي أف التدٓرس التعمٓهٓة ولكف بالطٓرقة التقمٓدٓة )االعتٓ
الهعتهد عمِ إستراتٓجٓة التدٓرس باستخداـ هىحِ تآرخ العمـ ٓحدث أثرا آجابٓا فْ تفكٓر الطمبة 

 العمهْ.

 

باحث أف التدٓرس بإستراتٓجٓة هىحِ تآرخ العمـ احدث تحسىا فْ تىهٓة لموهف ٌذي الىتٓجة تبٓف 
هكف تفسٓر ذلؾ أف الهادة التفكٓر العمهْ لد ى الطمبة هقارىة بالطٓرقة التقمٓدٓة )االعتٓادٓة(، ٓو

التعمٓهٓة الهبىٓة وفؽ إستراتٓجٓة التدٓرس باستخداـ هىحِ تآرخ العمـ فْ تىهٓة التفكٓر العمهْ وفرت 
لدى  فْ تىهٓة التفكٓر العمهْ أسٍهتالتفكٓٓرة، والتْ ربها  األىشطةالفرصة لتوظٓؼ عدد كبٓر هف 

تىهٓة التفكٓر العمهْ ٓتطمب استراتٓجٓات تجعؿ هف الطالب هحورا لمعهمٓة التعمٓهٓة  أفالطمبة، حٓث 
 إلِ أدىهها  واالستظٍارتعتهد الطٓرقة االعتٓادٓة عمِ الحفظ  حٓف  التعمهٓة فْ تعمٓـ العموـ فْ

 تفوؽ الهجهوعة التجٓربٓة عمِ الهجهوعة الضابطة.

 

العمهاء  عهؿ اتٓجٓة هىحِ تآرخ العمـ وفر الفرصة لمطالب لمبحث والتقصْ عفكها أف التدٓرس بإستر 
عادٓوف  أىاس إالحٓث كاف ٓتخٓؿ الطالب ىفسً كعالـ واف العمهاء ها ٌـ  بأىفسٍـهها زاد هف ثقتٍـ 

ـ فٓها حولٍـ هها هِ عْ ُٓ  أف إلِ أدتهروا بظروؼ تآرخٓة وهحكات فْ حٓاتٍـ  البشٓرة  أفادموا تفكٌٓر
لهعدة هف هعاء، فهف خالؿ البحث والسرد القصصْ الذي قاـ بً الهعمهوف والذي ارتكز عمِ الهادة اج

ذا  إلِذلؾ  أدى،  قبؿ الباحث ادة وتىهٓة التفكٓر العمهْ لدى طمبة الهجهوعة التجٓربٓة، ٌو تحسٓف وٓز
مبة عمِ حد سواء ٌىاؾ استهتاعا لدى الهعمهٓف والط أفكها ولهس الباحث  ىتائج الدراسة أكدتًها 
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خالؿ الحصص الدراسٓة وذلؾ هف خالؿ الهالحظة والتفاعؿ الصفْ واألبحاث واألىشطة التْ قاـ بٍا 
 .الطمبة

 

ولـ ٓجد الباحث فْ العدد الكبٓر هف الدراسات التْ اطمع عمٍٓا أي دراسة تبحث فْ اثر طٓرقة 
ؿ عمًٓ هف ىتائج بىتائجٍـ، إال أف كثٓر التدٓرس بهىحِ تآرخ العمـ فْ التفكٓر العمهْ لهقارىة ها حص

هف االستراتٓجٓات الهرتكزة إلِ الىظٓرة البىائٓة بحثت فْ ذلؾ وكثٓر هىٍا أظٍرت فروقا دالة إحصائٓا 
( التْ 2012ولصالح االستراتٓجٓات البىائٓة فْ التفكٓر العمهْ وعمِ سبٓؿ الهثاؿ دراسة )ذوقاف،

ستقصائٓة فْ تفكٓر الطمبة العمهْ والذي اظٍر فروقا لصالح بحثت فْ طٓرقة التمهذة الهعرفٓة اال
 الطٓرقة هع الهجهوعة التجٓربٓة.

 

فٓها ٓخص هتغٓرات الدراسة األخرى الجىس، وهستوى التحصٓؿ والتفاعؿ بٓف الطٓرؽ والجىس  أها
تفكٓر ( فْ الα≤0.05ظٍر الىتائج فروقا دالة إحصائًٓا عىد هستوى الداللة)وهستوى التحصٓؿ فمـ تُ 

ذا ٓعىْ  الطٓرقة الهتبعة فْ التدٓرس هىاسبة لجهٓع الطمبة فْ الهجهوعة  أفالعمهْ لدى الطمبة، ٌو
ىاثًا وبغض الىظر عف تحصٓمً السابؽ سواء كاف هرتفعاً  أو  التجٓربٓة وهف كال الجىسٓف ذكورًا وا 

 . هىخفضاً 

 

برر الباحث  ٌذي الىتٓجة اف جهٓع الطمبة خضعوا لىفس الهىٍاج والهادة التعمٓهٓة لذا لـ ٓكف ٌىاؾ  ٓو
 .تفكٓر الطمبة العمهْ اثر داؿ إحصائًٓا  لمجىس وهستوى التحصٓؿ والتفاعؿ بٓىٍا فْ
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 التوصيات  3.5

 

 فْ ضوء الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة ٓوصْ الباحث بها ٓمْ:

هختمؼ الهواضٓع بشكؿ عاـ تدٓرس هتبعة فْ هدارسىا فْ  كإستراتٓجٓةاعتهاد هىحِ تآرخ العمـ . 1
 وفْ العمـو بشكؿ خاص.

هىحِ تآرخ العمـ فْ غرفة الصؼ والتركٓز باستهرار عمِ  إستراتٓجٓة. التدٓرب عمِ كٓفٓة استخداـ 2
ائٓة والعمهٓة.  التطور التآرخْ لىهو الهفآٌـ الفٓٓز

الستخداهً كطٓرقة  إعدادٌـلمهعمهٓف حوؿ هوضوع هىحِ تآرخ العمـ بٍدؼ  لتأٌٓؿ. عقد دورات 3
 تدٓرس فْ الهدارس.

هىحِ تآرخ العمـ عمِ  إستراتٓجٓةالتْ تتىاوؿ استخداـ  واألبحاثالهٓزد هف الدراسات  إجراء. 4
 .أخرىهستوٓات صفٓة هختمفة وهباحث 

 إلِ إضافة أخرىالعمهٓة الجدٓدة التْ تتىاوؿ هتغٓرات  واألبحاثالهٓزد هف الدراسات  إجراء. 5
 التْ تىاولتٍا الدراسة.الهتغٓرات 

فكر كها تحفز الطالب لٓ ألىٍاهىحِ تآرخ العمـ  بإستراتٓجٓةهىٍاج العموـ والهىاٌج التعمٓهٓة  إثراء. 6
ادة الفٍـ بشكؿ أفضؿ.  ر هٍارات التفكٓر لدًٓ وٓز    فكر العمهاء هف خالؿ هها ٓساعدي عمِ تطٓو
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 لعربية :أواًل : المراجع ا

 

اثر استخدام المنحى التاريخي في تدريس الرياضيات في فيم المفاىيم  (:2013أبو رهٓمة، رتٓبة)
رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة. جاهعة .الرياضية لدى طمبة الصف التاسع األساسي واتجاىاتيم نحوىا

 القدس. فمسطٓف .

 
دار حنٌن للنشر والتوزٌع، عمان، .مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها(:3115زٌنة، فرٌد.) أبو

 .األردن

 

لمتربويين:  التأمميةالممارسة (.2002اوسترهاف، كآرف وكوتاهب، روبرت. ترجهة الحوراىْ، هحهد)
دار الكتاب الجاهعْ. العٓف. اإلهارات العربٓة مشكمة تحسين مكونات التعميم والحاجة الى حميا. 

 الهتحدة.

 
،طبعة األولِ،عهاف ليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العمومطرق وأسا( 2003البحٓري ،أحهد)

 األردف.

 

 .. جاهعة أـ القرى، هكة الهكرهةالمعرفي النمو في بياجية البنائية نظرية: (2006)بركات، إٓهاف

 
. الطبعة األولِ، دار الفكر لمىشر العربْ، تاريخ  العموم وفمسفة التربية(: 2003البغدادي، هحهد.)

 اٌرة، القاٌرة.جاهعة الق

 
، الطبعة االولِ، ترجهة هاٌر عبد القادر، دار الىٍضة، منطق الكشف العممي(: 1991بوبر، كارؿ.)

 بٓروت.
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اب البابطٓف، التدريس من اجل تنمية الفكر( 1995بٓٓر، باري وآخروف ) ،ترجهة عبد العٓزز عبد الٌو
 الٓراض:هكتب التربٓة العربْ لدوؿ الخمٓج.

 
. ورقة هقدهة المنحى المنظومي في البحث العممي التاريخي(. 2005رجهاف، جواد. )ترجهاف، ٌبة وت

إلِ الهؤتهر األردىْ الهصري األوؿ حوؿ الهىحِ الهىظوهْ وتطبٓقاتً فْ العمـو الهختمفة، جاهعة 
 .2005تهوز،  7-6اربد األٌمٓة، األردف، 

 

تمْ فْ 2003الجىدي، أهىٓة السٓد) تىهٓة التحصٓؿ وهٍارات عهمٓات  (. أثر استخداـ ىهوذج ٓو
المجمة ،مجمة التربية العممية التعمٓـ االساسٓة والتفكٓر العمهْ لتالهٓذ الصؼ الخاهس االبتدائْ.

 36 -1(:1)6.جاهعة عٓف شهس. القاٌرة المصرية لمتربية العممية

 

ت. عالـ الهعرفة ، نظريات التعمم: ( 1978)حجاج، عمِ   .الكٓو

 
. الطبعة الثالثة. دار الكتاب الجامعً،  العٌن، طرائق التدريس واستراتيجياته(3112الحٌلة، محمد. )

 اإلمارات.

 

. الطبعة االولِ. دار الهسٓرة لمطباعة تعميم العموم لمجميع(. 2005خطآبة، عبداهلل )
 والىشر:عهاف.األردف

 

ٓرة لمطباعة . دار الهسالثالثة. الطبعة تعميم العموم لمجميع. (2011) عبداهلل خطآبة،
 عهاف.األردف:والىشر

 

وىس، هحهد ) ؛المطٓؼ عبد وحٓد، ؛الخمٓمْ،خمٓؿ تدريس العموم في مراحل التعميم ( 1996ٓو
 ٓف. اإلهارات العربٓة الهتحدة .الع دار القمـ لمىشر والتوٓزع.العام
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ل طمبة أثر استخدام أسموب التممذة المعرفية في تدريس العموم عمى تحصي(  2012ذوقاف، سٍِ )
رسالة هاجستٓر غٓر الصف العاشر األساسي وتنمية التفكير العممي لدييم في محافظة نابمس,

 ، فمسطٓف. ىابمسهىشورة، جاهعة الىجاح، 

 

 تدريس في التاريخي المنحى استخدامي قائم عمى تدريب برنامج أثر( 2007الربضْ ، إخالص. )

، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة ، الجاهعة  طمبتيم وتحصيل العموم معممي ممارسات عمى العموم
 األردىٓة، عهاف، األردف.

 
المفاهيم)المقاربة المفاهيمية( والمنظور  بناء(:3118زكرٌا، محمد وفضٌلة، حناش وزكرٌا، محمد.)

.المعهد  الوطنً التدريس وبناء المناهج وتطويرها على أساس المقاربة الجديدة النظامي في تصميم
 التربٌة وتحسٌن مستواهم ، الحراش، الجزائر.لتكوٌن مستخدمً 

 
 الطبعة االولِ. البنائية منظور ابستمولوجي وتربوي:  (1992:)ٓزتوف، حسف و ٓزتوف ، كهاؿ عبدالحهٓد

 هىشاة الهعارؼ ، اإلسكىدٓرة ، هصر.

 

التعمم والتدريس من منظور النظرية (. 2003) :ٓزتوف، حسف حسٓف وٓزتوف، كهاؿ عبد الحهٓد
 . عالـ الكتب. القاٌرة.نائيةالب

 
. الطبعة األولِ.جهعٓة تنمية اإلبداع والتفكير العممي في تدريس العموم (1987) :ٓزتوف، عآش

 عهاؿ الهطابع، عهاف، األردف.

 
. الطبعة األولِ. دار الشروؽ لمىشر والتوٓزع. عهاف. أساليب تدريس العموم(.1994ٓزتوف، عآش. )

 األردف.
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دار الشروؽ لمىشر والتوٓزع. عهاف.  الطبعة األولِ. .أساليب تدريس العموم: (2004)ٓزتوف، عآش. 
 األردف.

 
. الطبعة األولى اإلصدار الخامس. دار الشروق أساليب تدريس العلوم(: 3115زٌتون، عاٌش.)

 للنشر والتوزٌع، عمان، األردن.

 
. دار الشروؽ لمىشر والتوٓزع. لعمومتدريس ا النظرية البنائية واستراتيجيات(.2007ٓزتوف، عآش. )
 عهاف. األردف.

 
. دار الشروق للنشر والتوزٌع، السادسة. الطبعة أساليب تدريس العلوم(: 3118زٌتون، عاٌش.)

 عمان، األردن.

 

 إجابات هف الحٓاتٓة العمـو فْ الهفآٌهٓة األخطاء ( استقراء2008خضر) والشمش، غساف سرحاف،
 . 48 العدد ،اإلنسانية العموم مجمة .« لحـ هحافظة بٓت فْ العمهْ يالثاىو  األوؿ الصؼ طمبة

 

. الطبعة  تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها(:3110سعادة، جودت وابراهٌم، عبدهللا.)

 األولى.دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان، األردن.

 

ٓة ههارسات التدٓرس البىائْ لدى هعمهات فاعمٓة ىهوذج هقترح لتعمٓـ البىائٓة فْ تىه: (2004)السمٓـ، هالؾ 
ا فْ تعدٓؿ التصورات البدٓمة لهفآٌـ التغٓرات الكٓهٓائٓة لدى طالبات الصؼ األوؿ الهتوسط  العمـو وأثٌر

ة والدراسات اإلسالهٓة ،مجمة جامعة الممك سعود. بهدٓىة الٓراض    (2)16:العمـو التربٓو

 

.جامعة السابع من ابرٌل الجامعة المفتوحة ، ياضياتالمدخل لتدريس الر(:0996الشارف، احمد.)

 طرابلس، الجماهٌرٌة العظمى.
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أثر استخدام منحى تاريخ العمم والخرائط المفاىيمية في فيم طمبة المرحمة (.2004شآٌف، أحهد.)
،  ، رسالة دكتوراي غٓر هىشورة ، الجاهعة األردىٓة، عهافاألساسية لممفاىيم الفيزيائية وطبيعة العمم

 األردف .

 

 233-222( 2)13 .مجمة عمم الفكر(.التعمـ والشخصٓة.1982الشرقاوي، أىور)

 

ة، اٌدافٍا، هادتٍا ، تعمهٍا ، 1973الشٓخ، عهر) ( الهساقات الحدٓثة فْ العموـ لمهرحمة الثاىٓو
 .58-43(1)61، رسالة المعمموتعمٓهٍا. 

 

ائْ فْ تدٓرس العموـ فْ تىهٓة التحصٓؿ (.دراسة فعالٓة ىهوذج سٓفف آز البى2003صادؽ، هىٓر)
مجمة التربية .فوبعض هٍارات عهمٓات العمـ لدى تالهٓذ الصؼ الثاىْ اإلعدادي بسمطىة عها

 .190-145(:3)6.جاهعة عٓف شهس. القاٌرة المجمة المصرية لمتربية العممية،العممية

 

مسوف، ر.) الىْ، الطبعة األولِ، دار ، ترجهة هاجد الكٓمقدمة في فمسفة التربية(: 1998صاهٓو
 الفرقاف، عهاف ، األردف.

 

(. فاعمٓة استراتٓجٓة هقترحة عمِ بعض ىهاذج التعمـ 2001الدٓف، اسهاعٓؿ) صبري، هاٌر و تاج
ا فْ اسالٓب  البىائْ وخرائط اسالٓب التعمـ فْ تعدٓؿ االفكار البدٓمة حوؿ هفآٌـ هٓكاىٓكا الكـ، واثٌر

مجمة رسالة الخميج  .السعودٓةفْ الخدهة فْ الههمكة العربٓة  التعمـ لدى هعمهات العموـ
 .236-215.(5)5.العربي

 
الصريح والمنحى التاريخي  -أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء التأممي(.2009ولٓد.) العارضة،

 في فيم الفيزياء والتصورات حول طبيعة العمم لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في فمسطين.
 لة دكتوراة.جاهعة عهاف العربٓة لمدراسات العمٓا.عهاف.األردف.رسا
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 . دار الفر العربْ . القاٌرة االتجاىات الحديثة في تدريس العموم(.2001عبد السالـ، عبد السالـ )

 

 ( الهدخؿ الهفٍوهْ فْ تدٓرس الفٓٓزاء. هتوافر:2006عفٓفْ، ٓسرى )

http://scienceducator .jeeran.com/newmethodology/archive/2006/18318.htm. 

 
أثر استخدام المنحى التاريخي في تدريس العموم في فيم الطمبة لممفاىيم (. 2004عدس، هحسف.) 

 ، رسالة دكتوراي غٓر هىشورة ، الجاهعة األردىٓة، عهاف ، األردف.البيولوجية ولطبيعة العمم

 

درٌسها. الطبعة األولى . دار المسٌرة للنشر (:مناهج الرٌاضٌات وأسالٌب ت3111عقٌالن،  إبراهٌم. )

 والتوزٌع ، عمان، األردن.

 

(. أثر تدٓرس وحدتْ تصىٓؼ 2003فٍهْ، أهٓف ، وهحهد، هىِ ، والشحات، هحهد ، وسعٓد، آهاؿ)
ة العاهة. ورقة  العىاصر واالتحاد الكٓهٓائْ باستخداـ الهىحِ الهىظوهْ فْ تحصٓؿ طالب الثاىٓو

 . القاٌرة.2003العربْ الثالث حوؿ الهىحِ الهىظوهْ فْ التدٓرس والتعمـ ابٓرؿ  هقدهة إلِ الهؤتهر

 

( فْ تىهٓة هٍارات V(.فاعمٓة تدٓرس هختبر الفٓٓزاء باستخداـ خارطة الشكؿ )2011) . قباجة، ٓزاد
 )اإلنسانية العموم سمسمة( األقصى جامعة مجمةالتفكٓر العمهْ لدى طمبة السىة الجاهعٓة األولِ.

 .97 -63 ص (.2)15

 

اد. )  ( فْ اكتساب الهفآٌـ الفٓٓزائٓة لدى طمبة V(.فاعمٓة استخداـ خارطة الشكؿ )2012قباجة، ٓز
 . 93-62( -)60.عهاف. األردف . مجمة اتحاد الجامعات العربيةجاهعة القدس. 
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ة:أٌدافٍا ،هادتٍا ،1973كاظـ،عهر) تعمهٍا، وتعمٓهٍا  (، الهساقات الحدٓثة فْ العموـ لمهرحمة الثاىٓو
 . 58-43(،  1)61 رسالة المعمم. 

 

 األردف-.دار الفكر لمطباعة و الىشر .عهافتعميم التفكير لممرحمة األساسية(. 2000قطاهْ، ىآفة )

 
.الطبعة الثانٌة.دار الفكر تصميم التدريس(:3113قطامً، ٌوسف وأبو جابر، ماجد وقطامً، ناٌفة. )

 ردن. للطباعة والنشر، عمان، األ

 

 .القاٌرة.  ، الطبعة األولِ، دار الىٍضةتدريس العموم( 1973كاظـ ، احهد .وزكْ، سعد )

 

.دار جٓرر لمىشر والتوٓزع. 1. طالقياس والتقويم تجديدات ومناقشات(: 2007الكبٓسْ، عبدالواحد)
 .األردفعهاف. 

 
ح، الهشروع القوهْ ، ترجهة ٓهىِ طٓرؼ الخولْ وبدوي عبد الفتاقصة العمم( 1998كراوثر، )

 لمترجهة، الهجمس العمِ لمثقافة،القاٌرة.

 
، ترجهة أحهد زكْ، دار الهعارؼ لمىشر،  مواقف حاسمة في تاريخ العمم( 1970كوىاىت ، جٓهس. )

 القاٌرة.

 

 . مكتبة االنجلو المصرٌة، القاهرة، مصر.نمو المفاهيم العلمية(:0983لبٌب،  رشدي. )

 

،الطبعة األولِ ، ترجهة عمِ الهىذر،دار تطور الفيزياء( 1993ف ، ألبرت)لٓبولد، أىفمد وأٓىشتآ
 الكتاب العربْ لمىشر ، القاٌرة.
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. الطبعة األولِ. دار صفاء لمىشر تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد(  2008هجٓد، سوسف. ) 
 والتوٓزع، عهاف.

 
حميمية لمستوى أداء طمبة األردن في الدراسة دراسة ت(.  2001الهركز الوطىْ لتىهٓة القوى البشٓرة.)

 ، عهاف، األردف.الدولية لمرياضيات والعموم 

 

أثر أنموذج في التغير المفاىيمي والمنحى التاريخي في المعرفة بطبيعة العمم (.2005خمؼ.) الهفمح،
عهاف جاهعة  .دكتورايرسالة  وبمفاىيم الفمك لدى طمبة المرحمة األساسية في محافظة المفرق.

 العربٓة لمدراسات العمٓا.عهاف.األردف.

 

األسس النفسية لتعلم وتعليم الرياضيات أساليب ونظريات  (:3110المقوشً، عبد هللا.)

 .الطبعة األولى. جامعة الملك سعود، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة.معاصرة

 

 .عهاف. األردف . الطبعة األولِ. دار وائؿ:فمسفات التربية(.2001)إبرآٌـىاصر، 

: إطار عهؿ لمهىٍج وطرؽ التدٓرس، أبعاد التفكير( . 1996ىشواف، ٓعقوب، وخطاب هحهد .) 
 هطبعة هقداد، غزة. فمسطٓف. 

 

، الطبعة الثاىٓة، ترجهة ىظهْ لوقا، االىجمو هصٓرة، فمسفة التربية إلىمدخل (: 1991ىٓمر، ؾ.)
 القاٌرة.
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 ( أسهاء الهحكهٓف1همحؽ: )

 هكاف العهؿ اسـ الهحكـ الرقـ
اختبار فٍـ 

ائٓة  الهفآٌـ الفٓٓز
اختبار التفكٓر 

 العمهْ
 دلٓؿ الهعمـ

    جاهعة القدس د.هحسف عدس 1

    جاهعة القدس د.عفٓؼ ٓزداف 2

    جاهعة القدس اف سرحافد.غس 3

 د.جهاؿ غطاشة 4
رئٓس قسـ 

اإلشراؼ / شهاؿ 
 الخمٓؿ

   

 أ. عدىاف الخضور 5
هشرؼ تربٓة 
 جىوب الخمٓؿ

   

 أ.ىآؼ اعهر 6
هشرؼ تربٓة 
 شهاؿ الخمٓؿ

   

 أ.صالح شاللفة 7
هشرؼ تربٓة 
 شهاؿ الخمٓؿ

   

    هدرس عمـو أ.هصمح بموط 8

    هدرسة عمـو ىاصرةأ.والء ه 9

    هدرس عمـو .عمْ ٓزداتأ 10
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 (: دلٓؿ الهعمـ2همحؽ )

 دلٓؿ الهعمـ لتدٓرس العموـ وفؽ هىحِ تآرخ العمـ لمصؼ العاشر األساسْ وحدة الهوائع

 عٓززي الهعمـ/ة ............................

 ، لٓؿ لهعمـ العموـ الذي ٓقوـ بتدٓرس الوحدة دخصص ٌذا ال وقدٌذا الدلٓؿ ٓتضهف دورؾ كهعمـ عمـو
 .األساسْوحدة الهوائع هف كتاب العمـو لمصؼ العاشر  الثالثة

 

 هىحِ تآرخ العمـ 

إف هىحِ تآرخ العمـ ٓوفر عهمٓة تعمـ الهفآٌـ األساسٓة وفرص تعمـ حؿ الهشكالت العمهٓة وفٍـ 
عهؿ عمِ إشراؾ الطمبة فْ  وفر فرص تعمـ ٓدوي بطٓرقة عهمٓات التفكٓر الهىطقْ ٓو ىشاطات فعالة ٓو

تتٓح لمهتعمـ استخداـ االستقصاء العقمْ واالستقصاء الٓدوي والعهمْ فٓتـ تعمـ الهفآٌـ بشكؿ هتىاـ، 
 وتقوـ عهمٓة التدٓرس عمِ هساعدة الطمبة عمِ بىاء الهعىِ والهعرفة.

أخذ ٌذا الهىحِ بأٌـ الهعآٓر الحدٓثة فْ تدٓرس العموـ هف حٓث تركٓزي عمِ عهمٓات االستقصاء،  ٓو
ظٍر ٌذا  وفٍـ العالقة بٓف العمـ والتكىولوجٓا والهجتهع، وفٍـ تآرخ ىهو الهعرفة العمهٓة وطبٓعتٍا ٓو

 الهىحِ :

 العمـ ىشاط وجٍد إىساىْ. -

 الىساء والرجاؿ قدهوا إسٍاهات عبر التآرخ. -

ىاؾ  -  الكثٓر ال زاؿ لتعمهً.العهؿ فْ العمـو ٓحتاج جٍد أشخاص بقدرات عالٓة ٌو

ثٓروف التساؤالت هف خالؿ  - شكوف فْ كؿ شْء ٓو العمهاء ال ٓثقوف بالبحث تحت التجٓرب ٓو
 الشؾ حتِ التوصؿ لفٍـ فكرة جدٓدة.

 ٓوضح تآرخ العمـ الصعوبات التْ واجٍٍا العمهاء عبر العصور. -

 ٓوفر فٍـ أعهؽ لطبٓعة االستقصاء. -

عطْ لمطالب دورا اكبر.ٓقمؿ هف دور الهعمـ وسٓطرتً عمِ ا -  لهىٍاج ٓو

ـ والتغذٓة الراجعة.  -  ٓوفر هىحِ تآرخ العمـ فٍـ عهمٓات االكتشاؼ والفٍـ والتطبٓؽ والتقٓو

عادة بىاء األطر الهفآٌهٓة الجدٓدة -  ٓوضح عهمٓات توسٓع الهفٍوـ وا 

خراج هعاىْ جدٓدة. -  ٓوفر إٓجاد عالقات وافتراضات وا 
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وع لمهقرر الدراسْ فْ أي لحظة هف تىفٓذ الحصص بؿ إف ذلؾ هالحظة لمهعمـ : بإهكاىؾ الرج
 ضروري فْ كثٓر هف األحٓاف 

 

 الفصؿ األوؿ : ضغط الهوائع الساكىة

 3عدد الحصص : 

 الدرس األوؿ : ضغط الهوائع 

 بعد دراسة الطالب لٍذا الدرس ٓتوقع أف ٓكوف قادرا عمِ أف  األٌداؼ :

 .بالهوائعٓوضح الطالب الهقصود  -
 الطالب الهقصود بالضغط. ٓوضح -
 ٓبٓف العالقة الٓراضٓة بٓف القوة والضغط والهساحة. -
 ٓوضح الهقصود بضغط السائؿ عىد ىقطة هعٓىة فًٓ. -
 ٓبٓف العواهؿ التْ ٓعتهد عمٍٓا ٌذا الضغط واثر كؿ هىٍا عمٍٓا. -
 ٓستىتج عهمٓا العالقة بٓف ضغط السائؿ وكؿ هف عهقً وكثافتً. -
 ب ضغط السائؿ عىد ىقطة بداخمة.ٓحؿ هسائؿ ٓراضٓة لحسا -
 ٓوضح أف السائؿ ٓضغط عمِ الجسـ الهوجود فًٓ هف جهٓع الجٍات. -

 الهفآٌـ والهصطمحات:

 الهائع ، الضغط ، ضغط السائؿ 

 استراتٓجٓات التدٓرس :

 

 هقدهة :

عمٍٓـ وبشكؿ  دوصؼ لطبٓعة الهادة فْ حاالتٍا الثالثة هف حٓث تهاسؾ الجٓزئات حٓث اسر  -
 هر هعٍـ فْ الصفوؼ السابقة قصصْ ها

 عرض العالقة ض= ؽ/ ـ عمِ الموح  -

وهقدار القوة فْ حالة الضغط  67( ص 1التفكٓر بصوت هرتفع أثىاء توضٓح العالقة ) -
 الهىتظـ وغٓر الهىتظـ.
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 عمِ الموح  68( ص 1عرض الشكؿ ) -

بآلٓة الحؿ  هىاقشة االشتقاؽ الخاص بضغط السائؿ هف خالؿ الرسـ عمِ الموح واخبار الطمبة -
 بشكؿ هختصر.

هف خالؿ التفكٓر بصوت عاؿ أهاـ الطمبة عف البحث عف طٓرقة  70ص   1هىاقشة الىشاط  -
إلٓجاد العالقة بٓف عهؽ السائؿ وضغطً وتوضٓح ها ٓجري فْ تفكٓري )تفكٓر الهعمـ ( هف 

 أفكار.

ها قد ٓمـز هف هواد  التفكٓر هع الطمبة بطٓرقة لمتعرؼ عمِ عالقة كثافة السائؿ وضغطً واقتراح -
 وأدوات. 

التفكٓر أهاـ الطمبة اىً تعتبر الغازات هائعًا فكٓؼ ٓهكف قٓاس ضغط الغاز...... حٓث أف الغاز  -
سٓرع االىتشار فكٓؼ ٓهكف ذلؾ ؟ وكٓؼ ٓهكف حصري لقٓاس ضغطً؟ .... التوصؿ إلِ جٍاز 

 الهاىوهٓتر.

 إجراءات التىفٓذ واألىشطة :

ت تكمٓؼ الطمبة بإجراء االشتقاؽ وتذكٓر الطمبة باف الوقت هحدد هف خالؿ العهؿ بهجهوعا -
 وُأحددي لٍـ. 

أثىاء تىفٓذ الطالب لمهٍهة السابقة اطمب هىٍـ عرض عهمٍـ بشكؿ هىظـ وهرتب وبطٓرقة  -
ـ أف ٓفكر الطالب كعالـ وأىٍـ ٓقوهوف بها قاـ بً عمهاء قبمٍـ(  تشاركٓة) واذكٌر

الهٍهة وأقدـ الهساعدة وهف خالؿ طرح األسئمة واإلجابة عف أتجوؿ بٓف الطمبة أثىاء تىفٓذ  -
 تساؤالتٍـ. 

 تشكٓؿ الهجهوعات الغٓر هتجاىسة والتركٓز عمِ العهؿ الهشترؾ هف خالؿ الهجهوعات. -

 تذكٓر الطمبة أف الهعمـ هوجود لهساعدتٍـ عىدها ٓحتاجوف ذلؾ. -

 ها فْ تىفٓذٌـ لالشتقاؽ السابؽ.وأتابع عهؿ الطمبة ك 70( ص 1توجًٓ الطمبة لتىفٓذ الىشاط ) -

وأتابع عهؿ الطمبة هف خالؿ التجوؿ بٓىٍـ وتقدٓـ  71ص  2توجًٓ الطمبة لحؿ الهثاؿ  -
 الهساعدة التْ ٓطمبوىٍا

فْ أثىاء تىفٓذ الطمبة لمهٍهة اطمب هىٍـ أف ٓتأهموا أعهالٍـ هف خالؿ هقارىة عهؿ  -
 فادوا هىٍا.الهجهوعات هع بعضٍا واف ٓحددوا الهعموهات التْ است
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فكر كها ٓفكر العمهاء  - إجراء الىقاش التالْ بٍدؼ أف ٓعٓش الطالب دوري كعالـ صغٓر ٓو
ـ دائها أىٍـ ٓعهموف ها عهمً عمهاء قبمٍـ  أصبحوا ذات شٍرة كبٓرة.  وضرورة أف ىذكٌر

ـ:  التقٓو

 طرح أسئمة هثؿ كٓؼ وجدتـ العالقة بٓف عهؽ السائؿ وضغطً وبٓف كثافة السائؿ وضغطً. -

 تقـو الهجهوعات بعرض عهمٍا بطٓرقة واضحة وبكمهاتٍـ الخاصة. -

 تقـو الهجهوعات بهقارىة الىتائج حتِ ٓتـ التوصؿ إلِ ىتٓجة واحدة ٓتـ تعهٓهٍا. -

 2&   1ٓقـو الطمبة بعرض جداوؿ ىتائجٍـ الخاصة باألىشطة  -

 ة سمٓهة .ٓقـو الهعمـ بهساعدة الطمبة بصٓاغة الىتائج بصورتٍا الىٍائٓة وبمغة عمهٓ -

ً لالستفادة هها تـ تعمهً فْ قٓاس الضغط الجوي هف خالؿ جٍاز بسٓط ٓسهِ  - التىٓو
الباروهٓتر وعرضً أهاـ الطمبة أو رسهً عمِ الموح لمتعرؼ إلِ هكوىاتً وتوضٓح كٓفٓة 

 استخداهً لحساب هقدار الضغط الجوي فْ هىاطؽ هختمفة.

 ورقة عهؿ تضـ التساؤالت التالٓة  -

 69ص  (1ة بحؿ الهثاؿ )تكمٓؼ الطمب -

 طرح التساؤؿ التالْ : حاوؿ تفسٓر لهاذا ٓزداد سهؾ جدراف السد كمها اتجٍىا ىحو قاعدتً. -

هالحظة ٌاهة :  فْ كؿ جزئٓة هف أجزاء الدرس دائها أركز عمِ دور العمهاء وها ٓقـو بً الطالب 
ا أسٍهوا إسٍاها كبٓرا فْ فْ عهمٓة عهؿ األىشطة وصٓاغة الىتائج ٌو ها قاـ بً عمهاء قبمٍـ وه

 التآرخ العمهْ.
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 الدرس الثاىْ : هبدأ باسكاؿ  

 3عدد الحصص 

 األٌداؼ :

شرحً. -  أف ٓذكر الطالب ىص هبدأ باسكاؿ ٓو
 ٓستخدـ هبدأ باسكاؿ لتفسٓر بعض التطبٓقات العهمٓة عمًٓ.   -

 الهفآٌـ والهصطمحات:

 هبدأ باسكاؿ،    الهكبس الٍٓدرولٓكْ، الكابح .

 مٓز باسكاؿ : ىظرة تآرخٓة عف حٓاة العالـب

 
 

و ٓدرس الهتدحرج تهثاؿ لبا ، هحفوظ 1785قاـ بعهمً أوغستٓف باجو عاـ  cycloidسكاؿ ٌو
 هتحؼ الموفر فْ

اشتٍر  فرىسْ وفٓمسوؼ وٓراضْ فٓٓزائْ (،1662 أغسطس 19 - 1623 ٓوىٓو19بمٓز باسكاؿ )
ٌو هف  الٓراضٓات فْ االحتهاالت بىظٓرةبتجاربً عمِ السوائؿ فْ هجاؿ الفٓٓزاء، وبأعهالً الخاصة 

. استطاع باسكاؿ أف ٓسٍـ فْ إٓجاد أسموب جدٓد فْ الىثر الفرىسْ بهجهوعتً ألة الحاسبة اخترع
فّٓة  .الرسائؿ الٓر

، الذي قاىوف باسكاؿ السوائؿ إلِ إٓجاد الهبدأ الهسهِ ضغط أدَّت أعهاؿ باسكاؿ الهٍهة فْ هجاؿ
ىص ٌذا الهبدأ عمِ أف السوائؿ الهوجودة  ظٍر خالؿ الخهسٓىٓات هف القرف السابع عشر الهٓالدي. ٓو
فْ األوعٓة تىقؿ ضغوًطا هتساوٓة فْ كافة الجٍات، كها ٓوضح العهمٓات التْ تقوـ بٍا ضاغطات 

، والهضخات الفراغٓة، والرافعات الٍٓدرولٓكٓة، ورافعات السٓارات، والهضاغط. ساعدت تجارب الٍواء
باسكاؿ عمِ إثبات أف لمٍواء وزىًا، وأف ضغط الٍواء ٓهكف أف ٓىتج فراًغا، وبذلؾ أزاؿ شكوؾ العمهاء 

 غ.فْ ذلؾ الوقت فْ إهكاف وجود الفرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Pascal_Pajou_Louvre_RF2981.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Pascal_Pajou_Louvre_RF2981.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1623
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1662
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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بٓٓر دي  وخالؿ الخهسٓىٓات هف القرف السابع عشر الهٓالدي قدـ باسكاؿ، وعالـ الٓراضٓات الفرىسْ
ـ تىظًٓها ثالثًٓا هف 1654، وىاقشا بعض تطبٓقاتٍا. وصهـ باسكاؿ عاـ ىظٓرة االحتهاالت فٓرهات

األرقاـ ٓكوف فًٓ كؿ رقـ هساوًٓا لهجهوع الرقهٓف الهجاوٓرف لً هف جٍة الٓهٓف، وعمِ جاىبً األٓسر 
فْ الصؼ الذي ٓكوف أعالي هباشرة. وٓهكف استخداـ ٌذا التىظٓـ الذي سهِّْ هثمث باسكاؿ فْ حساب 

ت. اىظر: التبادٓؿ والتوافٓؽ. واخترع باسكاؿ أًٓضا آلة حاسبة تؤدي عهمٓات الجهع االحتهاال
 والضرب.

 حياتو

. وقد أظٍر ىبوغا فْ الٓراضٓات هىذ أف كاف طفاًل. بفرىسا ػ فٓراىد كمٓر هوىت ُولد باسكاؿ فْ هدٓىة
ة ٌذي الجهاعة ـ دخؿ دًٓرا هف أدٓر 1654واشتغؿ فْ حركة دٓىٓة تسهِ الجاىسٓىٓة، وفْ أواخر عاـ 

فْ هدٓىة بورت ػ روٓاؿ. وقد اتٍهت الهىظهة الٓسوعٓة الجاىسٓىٓٓف بالبدعة، وأداىت قائدٌـ أىطوىْ 
فٓة، وقد القت  18آرىولد. ورًدا عمِ ٌذا االتٍاـ قاـ باسكاؿ فوًرا بىشر  كتًٓبا ساخًرا سهٓت الرسائؿ الٓر

 ـ.1657و  1656شعبٓة عظٓهة فْ عاهْ 

ـ وحتِ وفاتً عف عقٓدتً. وقد ُوجدت بعض أجزاء هف عهمً ٌذا 1658هىذ عاـ ظؿ باسكاؿ ٓدافع 
الذي لـ ٓكف قد اكتهؿ فْ ذلؾ الوقت بعد وفاتً، وطبع باسـ بىسٓز. وٓعبر ٌذا العهؿ عف إٓهاف 
باسكاؿ بأف ٌىاؾ حدوًدا لمحقائؽ التْ ٓهكف أف ٓدركٍا العقؿ، وأف اإلٓهاف هف القمب بالرسالة 

 لهرشد الرئٓسْ إلِ الحقائؽ.الهسٓحٓة ٌو ا

الٍىدسة الٓراضٓة عىد باسكاؿ : فٓها عدا الٍىدسة الهتىآٌة الصغر عالج باسكاؿ الٍىدسة اإلسقاطٓة 
. بدأ االٌتهاـ بالٍىدسة هف عهر الثاىٓة عشرة القطاعات الهخروطٓة ، وبعدٌاالهخروطٓات كها تىاوؿ

 1639. وأكهؿ اٌتهاهً بشكؿ رصٓف هىذ السىة ألقمٓدس عىدها قرأ كتاب العىاصر
واألهكىة الٍىدسٓة لىقطة هتغٓرة. لكف الٍىدسة التحمٓمٓة التْ  والكرة والهخروط لمدائرة بالىسبة
لـ ٍٓتـ بٍا باسكاؿ هطمقا. لكف عهؿ باسكاؿ الٍىدسة لـ ٓىؿ إعجابا فْ عصري، فقد  دٓكارت عالجٍا

 فأظٍر أٌهٓة باسكاؿ. Ponceletبقْ حتِ القرف التاسع عشر حٓف جاء بىىسٓمًٓ 

وقد ىشر باسكاؿ أعهالً كاىت لً هكاىة عظٓهة فْ ٌذا الهٓداف،  إىجازاتً   التحمٓؿ الهتىاٌْ الصغر
وٓرىًٓ ستٓفى أي فْ آخر سىْ حٓاتً، اعتهد قمٓال عمِ 1660و  1650فْ ٌذا الهجاؿ بٓف سىة 

ـ. لكىً سبؽ وتورتشممْ وروبرفاؿ دٓكارت ، الذٓف أخذوا عىً أشٓاء كثٓرة، كها والٓبىتز ،ىٓوتف وغٌٓر
 .هثمث باسكاؿ التكاهؿ وهفٍوـ الهثمث الههٓز الهعروؼ باسهً تىاوؿ هفٍـو الحدود، وهرائؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%84%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%84
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ا قاـ باسكاؿ بتطبٓؽ كؿ ٌذي األسالٓب فْ هسائؿ عدٓدة فْ الٓراضٓات وفْ الفٓٓزاء والهٓكاىٓؾ حٓى
 حٓىا آخر.

 

ـ( فٓٓزائْ وٓراضْ، وفٓمسوؼ فرىسْ، ُولد فْ هدٓىة كمٓر هوىت ػ 1662ػ  1623بمٓز باسكاؿ )
س الىظٓرة الحدٓثة فٓراىد بفرىسا. أظٍر ىبوغا فْ الٓراضٓات هىذ أف كاف طفاًل. وضع فْ العمـ أسا

فْ قٓاس درجات االحتهاؿ خالؿ الخهسٓىٓات هف القرف السابع عشر الهٓالدي، حٓث قدـ باسكاؿ 
وعالـ الٓراضٓات الفرىسْ بٓٓر دي فٓرهات ىظٓرة االحتهاالت، وىاقشا بعض تطبٓقاتٍا. كها صهـ 

لهجهوع الرقهٓف الهجاوٓرف لً  ـ تىظًٓها ثالثًٓا هف األرقاـ ٓكوف فًٓ كؿ رقـ هساوًٓا1654باسكاؿ عاـ 
هكف استخداـ ٌذا  هف جٍة الٓهٓف، وعمِ جاىبً األٓسر فْ الصؼ الذي ٓكوف أعالي هباشرة، ٓو
ذب حساب التفاضؿ والتكاهؿ، وصاغ  التىظٓـ الذي سهِّْ هثمث باسكاؿ فْ حساب االحتهاالت. ٌو

اسبة تؤدي عهمٓات الجهع والضرب قاىوف تعادؿ السوائؿ الهعروؼ باسهً. واخترع باسكاؿ أًٓضا آلة ح
ـ حٓث كاف هولعا 1642وتعود قصة اختراعٍا إلِ هىتصؼ القرف السادس عشر هٓالدي عاـ 

باالكتشافات العمهٓة وتطبٓؽ الىظٓرات الٓراضٓة فاخترع أوؿ حاسب ىصؼ آلْ وسهْ باسهً )حاسب 
رائب هحصال لمفواتٓر، وكاف باسكاؿ(، وكاف ذلؾ بغٓة هساعدة والدي، الذي كاف ٓعهؿ فْ هؤسسة الض

ٓقضْ هعظـ لٓالًٓ هستخدها العد الٓدوي فْ إحصاء وتدقٓؽ حسابات الهبالغ التْ ٓحصمٍا، وقد كاف 
ٓشكؿ ٌذا الىوع البطْء هف الحساب إرباكا لعائمتً ، وبالتالْ ٓكمفً جٍدا ووقتا كبٓرا، إال أف ٌذي ألة 

  .لـ تصىع ىظرا لتكمفتٍا العالٓة

ائْ، وٓراضْ وفٓمسوؼ فرىسْ اشتٍر بتجاربً عمِ السوائؿ 1662ػ  1623ٓز )باسكاؿ، بم ـ(. فٓٓز
باسكاؿ أف ٓسٍـ  بىظٓرة االحتهاالت فْ الٓراضٓات. استطاع الخاصة فْ هجاؿ الفٓٓزاء، وبأعهالً

فّٓة جدٓد فْ إٓجاد أسموب                         .                              .فْ الىثر الفرىسْ بهجهوعتً الرسائؿ الٓر
 

الذي  الهٍهة فْ هجاؿ ضغط السوائؿ إلِ إٓجاد الهبدأ الهسهِ قاىوف باسكاؿ، باسكاؿ أدَّت أعهاؿ
ىص ٌذا الهبدأ عمِ أف السوائؿ الهوجودة  ظٍر خالؿ الخهسٓىٓات هف القرف السابع عشر الهٓالدي. ٓو

تقوـ بٍا ضاغطات  التْ فْ األوعٓة تىقؿ ضغوًطا هتساوٓة فْ كافة الجٍات، كها ٓوضح العهمٓات
  ، والرافعات الٍٓدرولٓكٓة، ورافعات السٓارات، والهضاغط.الٍواء، والهضخات الفراغٓة

 

عمِ إثبات أف لمٍواء وزىًا، وأف ضغط الٍواء ٓهكف أف ٓىتج فراًغا، وبذلؾ أزاؿ  باسكاؿ ساعدت تجارب
 .فْ إهكاف وجود الفراغ.                                      الوقت فْ ذلؾ اءالعمه شكوؾ
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بٓٓر دي  الفرىسْ الٓراضٓات وخالؿ الخهسٓىٓات هف القرف السابع عشر الهٓالدي قدـ باسكاؿ، وعالـ
ـ تىظًٓها ثالثًٓا هف 1654عاـ  باسكاؿ فٓرهات ىظٓرة االحتهاالت، وىاقشا بعض تطبٓقاتٍا. وصهـ

جاىبً األٓسر  وعمِ األرقاـ ٓكوف فًٓ كؿ رقـ هساوًٓا لهجهوع الرقهٓف الهجاوٓرف لً هف جٍة الٓهٓف،
ٓكوف أعالي هباشرة.                                  .                                                        الذي الصؼ فْ

هكف اىظر: التبادٓؿ . االحتهاالت حساب فْ باسكاؿ هثمث سهِّْ الذي ٌذا التىظٓـ استخداـ ٓو
                         .عهمٓات الجهع والضرب تؤدي أًٓضا آلة حاسبة باسكاؿ والتوافٓؽ. واخترع

 
هىذ أف كاف طفاًل.  الٓراضٓات كمٓر هوىت ػ فٓراىد بفرىسا. وقد أظٍر ىبوغا فْ هدٓىة فْ باسكاؿ ُولد

ـ دخؿ دًٓرا هف أدٓرة ٌذي الجهاعة 1654دٓىٓة تسهِ الجاىسٓىٓة، وفْ أواخر عاـ  حركة واشتغؿ فْ
ٌـ أىطوىْ بورت ػ روٓاؿ. وقد اتٍهت الهىظهة الٓسوعٓة الجاىسٓىٓٓف بالبدعة، وأداىت قائد هدٓىة فْ

فٓة، وقد القت  18فوًرا بىشر  باسكاؿ آرىولد. ورًدا عمِ ٌذا االتٍاـ قاـ كتًٓبا ساخًرا سهٓت الرسائؿ الٓر
 .ـ1657و  1656شعبٓة عظٓهة فْ عاهْ 

 
 المقدمة والتييئة :

 

 ؿ واٌـ اىجازاتًأقدـ لٍـ ىظرة تآرخٓة عف حٓاة العالـ باسكا -

تساءؿ قائال : تعرفىا سابقا الضغط الىاتج عف السائؿ.. هاذا لو  - ٓفكر الهعمـ بصوت هرتفع ٓو
 تعرض سائؿ هحصور لضغط خارجْ ؟ فهاذا ٓحدث لمسائؿ؟

 ٓصؼ الهعمـ ٓزارة قاـ بٍا إلِ هحطة غسٓؿ السٓارات وصٓاىتٍا وها وجدي ٌىاؾ. -

ثىاء قٓاـ العاهؿ فْ الهحطة بالضغط عمِ زر ها إسهاع الطمبة ها دار فْ ذٌف الهعمـ أ -
 فترتفع السٓارة.

 عرض ها شاٌدي الهعمـ هف خالؿ الرسـ عمِ الموح.او استخداـ لوحة  -

 
 إجراءات التنفيذ واألنشطة :

 .73ص  3تكمٓؼ الطمبة بتىفٓذ هٍهة إجراء الىشاط  -
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تب وبطٓرقة تشاركٓة أثىاء تىفٓذ الطالب لمهٍهة اطمب هىٍـ عرض أعهالٍـ بشكؿ هىظـ وهر  -
 تعاوىٓة.

أتجوؿ بٓف الطمبة أثىاء تىفٓذ الهٍهة وتقدٓـ الهساعدة هف خالؿ طرح األسئمة واإلجابة عف  -
 تساؤالتٍـ.

ا بدءًا هف العالقة  - ٓقوـ الطمبة هف خالؿ العهؿ فْ هجهوعات بوضع عالقات ٓتـ بىاٌؤ
 2=ض1ض

بالهساحات وتسهٓة ٌذي الىسبة بالفائدة طرح األسئمة عمِ الطمبة عف العالقة التْ تربط القوى  -
 الهٓكاىٓكٓة.

خالؿ تىفٓذ الطمبة لمهٍهة اطمب هىٍـ التأهؿ فْ أعهالٍـ وأدائٍـ هف خالؿ الهقارىة بعهؿ  -
 الهجهوعات األخرى.

جراء هىاقشات بٓف الهجهوعات : بـ بدأتـ؟ كٓؼ  - هف خالؿ عهؿ الهجهوعات والحوار هعٍـ وا 
 .....ٓسٓر العهؿ؟ هاذا تالحظوف؟

توجًٓ الطمبة لهتابعة العرض التوضٓحْ لعهؿ الكوابح بٍدؼ تأهؿ عهمٍا وطرح األسئمة عمِ  -
 الطمبة واإلجابة عف تساؤالتٍـ.

هالحظة : تذكٓر الطالب اف ها تـ التوصؿ إلًٓ حدٓثا هف صىاعة الروافع والكابح ها ٌو إال  -
ر ألفكار وهبدأ باسكاؿ.  تطٓو

 بطٓرقة واضحة. اطمب هف الهجهوعات عرض عهمٍا -

عمِ كؿ هجهوعة استخالص ىتٓجة عهمٍا وهقارىتٍا هع ىتائج أخٓرف، ثـ التوصؿ إلِ ىتٓجة  -
هشتركة ٓتـ تعهٓهٍا )أركز عمِ أف ها قاهوا بً ٓشبً ها قاـ بً عمهاء سابقوف وهىٍـ كاف 

 العالـ باسكاؿ(.

 مغة عمهٓة سمٓهة.ٓقـو الهعمـ بهساعدة الطمبة بصٓاغة الىتائج بصورتٍا الىٍائٓة وب -

التىوًٓ إلِ ىص هبدأ باسكاؿ وعرضً أهاـ الطمبة وأبٓف أف ها قاهوا بً صاغً قبمٍـ العالـ  -
 باسكاؿ وسهْ الهبدأ باسهً.

 التقويم 

 اطمب هف الهجهوعات عرض عهمٍا بطٓرقة واضحة. -
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جة عمِ كؿ هجهوعة استخالص ىتٓجة عهمٍا وهقارىتٍا هع ىتائج أخٓرف ثـ التوصؿ إلِ ىتٓ -
 هشتركة ٓتـ تعهٓهٍا .

 ٓقـو الهعمـ بهساعدة الطمبة بصٓاغة الىتائج بصورتٍا الىٍائٓة وبمغة عمهًٓ سمٓهً. -

 التىوًٓ إلِ هبدأ باسكاؿ وعرضً أهاـ الطمبة. -

فضؿ العالـ الفرىسْ باسكاؿ هف خالؿ تكمٓؼ الطمبة بوقت سابؽ بواجب بٓتْ لمبحث  توضٓح -
 عىً.

فْ الهكبس الٍٓدرولٓكْ هف خالؿ ىتائج بحث الطمبة عف  توضٓح هقدار القوة والهساحة -
 العالقة بٓف القوة والهساحة.

تكرار تشغٓؿ العرض التوضٓحْ لعهؿ الكوابح حتِ ٓتهكف جهٓع الطمبة هف شرح آلٓة عهؿ  -
 الكوابح.

 ورقة عمل

 75ص4تكمٓؼ الطمبة بتىفٓذ ىشاط   -

 75ص3تكمٓؼ الطمبة بحؿ الهثاؿ -

سئمة :ها وظٓفة ىابض اإلرجاع الهوجود فْ ىظاـ كابح السٓارة لهاذا تكمٓؼ الطمبة بإجابة األ -
 ٓحرص سائؽ السٓارة عمِ تفقد الٓزت فْ ىظاـ كابح السٓارة.

واطمب هف الطمبة احضار  بحث قصْ عف حٓات  85ص7تكمٓؼ الطمبة بحؿ التهٓرف  -
 الحصة القادهة.باسكاؿ بالرجوع لهكتبة الهدرسة وشبكة االىترىت لٓقرأٌا اهاـ الطمبة فْ 
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 الدرس الثالث: قاعدة أرخميدس

 4عدد الحصص : 
 األىداف :

شرحٍا. -  ٓذكر الطالب ىص قاعدة ارخهٓدس ٓو
 ٓستخدـ قاعدة أرخهٓدس لتفسٓر بعض التطبٓقات العهمٓة عمٍٓا. -
 ٓستخدـ جٍاز الٍٓدروهٓتر لقٓاس كثافة السوائؿ. -

 المفاىيم والمصطمحات:

 لطفو، الوزف الحقٓقْ، الوزف الظاٌري، الٍٓدروهٓتر.قاعدة ارخهٓدس، قوة ا

 قصة ارخميدس                

  
 قصة ارخميدس : دخل الحمام وخرج مكتشفا عالما

استدعِ حاكـ سٓراكوس بجٓزرة صقمٓة  دخؿ الحهاـ وخرج هىً هكتشفا واحدا هف أٌـ قواىٓف الفٓٓزاء
اف تاجْ هصىوعا هف ذٌب خالص أـ هف ذٌب )أرخٓهٓدس( وقاؿ لً: ٌؿ ٓهكىؾ أف تعرؼ ها إذا ك

                                                        هخموط؟                                                                        .                                              
ال كٓفٓة التوصؿ لحؿ لً. وذات ٓوـ دخؿ الحهاـ وغاص ظؿ ٌذا السؤاؿ عالقا بذٌف أرخٓهٓدس هحاو 

 :وبعد قمٓؿ خرج هف الحهاـ هسرعا وطاؼ بشوارع سٓراكوس هرددا -الباىٓو –فْ بركة الهاء 

 
 ..                                        وجدتٍا وجدتٍا..

 
ىها عا 212 – 278لـ ٓكف أرخٓهٓدس ) وبا والذي وجدي قبؿ الهٓالد( هٍوسا وال هجىوىا وا  لها هٌو

لقد رأى أرخٓهٓدس أثىاء وجودي  .أرخٓهٓدس ٌو طٓرقة كشؼ الذٌب الخالص عف الذٌب الهغشوش
فْ بركة الهاء أف وزف الهاء الهزاح هف البركة، والهتساقط خارجٍا البد أف ٓساوي وزف األجزاء هف 

ف الفٓٓزاء والذي عرؼ ب جسهً الهغهورة فْ الهاء. وبذلؾ توصؿ أرخٓهدس لواحد هف أٌـ قواىٓ
و : أف وزف الجسـ الهغهور ٓساوي وزف الهاء الهزاح .   )قاعدة أرخٓهٓدس( ٌو
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وبىاء عمِ ذلؾ استطاع أرخٓهدس حؿ لغز )التاج الذٌبْ( فقاـ بتجٍٓز كهٓة هف الذٌب الخالص 
ٌذي الكهٓة هعادلة فْ الوزف لوزف التاج، وبىاء عمِ ها توصؿ إلًٓ فقد كاف هف الهفروض عىد غهر 

 .هف الذٌب فْ الهاء أف ٓٓزح ىفس وزف الهاء الذي ٓٓزحً التاج. لكف ذلؾ لـ ٓحدث
وبالتالْ توصؿ إلِ أف تاج الهمؾ كاف هصىوعا هف الذٌب الهغشوش، وكاف ىتٓجة ذلؾ إعداـ الرجؿ 
 .الذي صىع تاج الهمؾ والذي راح بذلؾ ضحٓة لقاعدة أرخٓهٓدس

ذكر أف ذلؾ كاف بسبب  قبؿ الهٓالد جاء 209وفْ سىة  ا لسٓؤاكوس.. ٓو الجٓش الروهاىْ غآز
مة استطاعوا السٓطرة عمِ الهدٓىة. وقاهوا بقتؿ  اختراعات أرخٓهٓدس الهذٌمة. وبعد حرب طٓو

 .أرخٓهٓدس

 قاعدة ارخهٓدس  ىبذة تآرخٓة عف حٓاة ارخهٓدس

ىغهار حتِ تسقط ا تبدأ باالإذا قهىا بإسقاط قطعة حجٓرة فْ بركة هاء فإىٍ Buoyant Forceالطفو 
ذا قهىا  فْ القاع أها لو قهىا بإسقاط قطعة خشبٓة فْ البركة فإىٍا تستقر عمِ السطح )تطفو( وا 
بالسباحة فْ هٓاي البحر الهٓت فْ األردف فأىىا ىطفو عمِ سطحً بسبب كثرة الهموحة فًٓ و أٓضا ألف 

ٓدس وجد ٌذا القاعدة )العالـ الٓوىاىْ ارخهٓدس ىسبة الهمح اكبر هف ىسبة الهاء . إال أف العالـ ارخه
قبؿ الهٓالد و توصؿ إلِ ٌذي القاعدة و سهاٌا باسهً ( قوة الطفو = وزف الجسـ فْ  212/287

وزف جسـ فْ السائؿ وأٓضا قوة الطفو = وزف السائؿ الهزاح و الهزاح تعىْ الهزاغ او  -الٍواء اؿ
)الجسـ الهغهور فْ هائع ٓفقد هف وزىً بهقدار وزف  الهاء الهسكوب تىص قاعدة ارخهٓدس عمِ أف

 الهائع الهزاح(

 

 نبذة تاريخية :

قبؿ الهٓالد. وقد درس ارخهٓدس  287حوالْ عاـ  صقمًٓ فْ جٓزرة سرقوسً ولد ارخهٓدس فْ هدٓىة
هف قبمً و كاف لً العدٓد هف اإلىجازات  اقمٓدس فْ هدرسً كاف قد أىشأٌا الٓراضات العموـ الفٓٓزقٓة و

ا التآرخ هىٍا: قاعدة ارخهٓدس و التْ بىْ عمِ أساسٍا ىظٓرة الطفو . كاف  و االختراعات التْ ٓذكٌر
اف ٓصوغ لً تاجا هف الذٌب الخالص و شرع الصائغ ٓصىع التاج و همؾ سرقوسً قد كمؼ صائغً ب

اىتٍِ هىً و سمهً لمهؾ . شؾ الهمؾ فْ أهر الصائغ ظىا هىً اىً قد غشً ، فاسىد إلِ صدٓقً العٓزز 
ارخهٓدس أهر الكشؼ عف صحة التاج . وجد ارخهٓدس صعوبة فْ التحقؽ هف أهر إذ لـ ٓكف هف 

؛ كاف  و لكف كها لعب القدر دوري هع اعظـ عمهاء التآرخ , التحمٓؿ الكٓهٓائْ الهعروؼ أٓاهً أهر
ذ بً ٓالحظ أف الهاء ٓرفع رجمً إلْ أعمْ كمها ارخهٓدس ذات ٓـو فْ حوض االستحهاـ العهوهْ و إ

دفع رجمًٓ إلْ األسفؿ و أف ٌىاؾ قدرا هف الهاء ٓزاح ىتٓجة لذلؾ . اىطمؽ ارخهٓدس بعد ذلؾ دوف أف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ٓرتدي ثٓابً حتِ ، قائال وجدتٍا .. وجدتٍا ، و اىطمؽ إلْ بٓتً و اخرج التاج ووضعً فْ الهاء و 
؛  ىفس اإلىاء كتمً هف الذٌب الخالص لٍا ىفس وزف الجسـ األوؿكاف قد وزىً قبؿ ذلؾ ، ووضع فْ 

أف كتمة الهاء الهزاح فْ حالة الذٌب تختمؼ عف كتمة الهاء الهزاح الىاتج عف  ارخهٓدس فالحظ
 . الخالص و ذلؾ ىظرا الختالؼ دفع الهاء عمِ كتمة كؿ هف الجسهٓف الذٌب وزف

 الصٓغة الٓراضٓة 

 حجـ الجزء الهغهور هف الجسـ = كثافة هادة× قوة دفع الهاء عمِ السائؿ = وزف السائؿ كثافة السائؿ 
 حجـ الجسـ× الجسـ 

 

ىفرض أف لدٓىا سائال ساكىا فْ وعاء و ىتصور أسطواىة هىتظهة هف ٌذا السائؿ إثبات الىظٓرة: 
ٓتأثر ٌذا الجزء هف السائؿ بقوى جاىًٓ و قوى هف أعمْ و قوى  . (A) وهساحة قاعدتٍا (V) حجهٍا

ا القوى الرأسٓة التْ تؤثر عمِ ؛ فأها القوى الجاذبٓة فٓالشْ كؿ هىٍا أخر فٓتبقِ لدٓى هف أسفؿ
قاعدة الهكعب هف السائؿ و عمِ سطح ٌذا الحجـ . فالقوى الرأسٓة التْ تؤثر ألسفؿ فٍْ وزف السائؿ 
. أها القوى الرأسٓة التْ تؤثر عمِ قاعدة السائؿ راسٓا ألعمِ فتسهِ قوة دفع السائؿ . ) وزف السائؿ 

هتر / هربع  10" عجمة الجاذبٓة األرضٓة و تساوي  = حجـ السائؿ * كثافتً * عجمة السقوط الحر
الثاىٓة"( فقوة الدفع عمِ أسطواىة السائؿ ٌْ فرؽ القوتٓف الضاغطتٓف عمِ السطحٓف العموي و السفمْ 

 "لٍذا الحجـ هف السائؿ

 الهساحة ×قوة دفع السائؿ = الفرؽ فْ الضغط عمِ سطحْ حجـ اسطواىة السائؿ  

 

 مقدمة :

 قصة العالـ ارخهٓدس. أقص عمِ الطالب -

ٓفكر الهعمـ بصوت هرتفع لهاذا ٓسٍؿ رفع األجساـ الثقٓمة تحت الهاء بٓىها ٓصعب ذلؾ  -
وكٓؼ تستطٓع البواخر الطفو عمِ سطح الهاء دوف أف  عىدها تكوف ٌذي األجساـ فْ الٍواء

 تغرؽ رغـ ثقمٍا.

ذي األجساـ الثقمٓمة تحت هتابعة التفكٓر عمِ هسهع الطمبة اىً ال بد واف سبب سٍولة رفع ٌ -
ا فْ الهاء ... وقد ٓكوف لٍذا عالقة بها ٓشعر بً  الهاء ٓبدو أف وزىٍا قد ىقص عىد غهٌر

 السباح فْ البحر وخاصة فْ الهالح.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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 هع توضٓح هختصر لخطوات العهؿ 77ص  5ٓطرح الهعمـ فكرة الىشاط  -

 سـ الهغهور كمٓا.اعرض لمطمبة عالقة قوة الدفع بوزف السائؿ الهزاح فْ حالة الج -

 التفكٓر بها ستكوف عمًٓ العالقة فْ حالة التعاهؿ هع الغازات  -

 قوة دفع الغاز لمجسـ = وزف حجـ الغاز الذي ٓعادؿ حجـ الجسـ. أف إلِاإلشارة   -
 

 إجراءات التنفيذ واألنشطة :

 

 77ص  5تكمٓؼ الطالب بإجراء الىشاط  -

 كؿ هرتب وهىظـ وبطٓرقة تشاركٓة.اطمب خالؿ عهؿ الىشاط هف الطالب عرض عهمٍـ بش -

أتجوؿ بٓف الطمبة أثىاء تىفٓذ الهٍهة وتقدٓـ الهساعدة هف خالؿ طرح األسئمة واإلجابة عف  -
 تساؤالت الطمبة.

 .77ٓقـو الطمبة بتسجٓؿ ىتائج عهمٍـ بشكؿ هىظـ وهرتب عمِ شكؿ جدوؿ كها فْ ص  -

 هف الىشاط. 5ٓجٓب الطمبة عف األسئمة فْ الخطوة  -

ـ بدور العالـ الذي  -لطمبة فْ كؿ هجهوعة بصٓاغة الىتائج التْ توصموا إلٍٓا ٓقـو ا - اذكٌر
 وعرضٍا عمِ بقٓة الهجهوعات. –ٓشبً ها ٓقوهوف بً 

= ح جػ ث. -  ٓقوـ الطمبة بتحدٓد الهقصود بكؿ رهز فْ العالقة ؽ= و ،  و 

الهساعدة التْ  ٓعبر الطمبة عف العالقة فْ حالة الجسـ الطافْ عمِ سطح السائؿ بتقدٓـ -
ٓحتاجٍا الطمبة حتِ ٓتوصموا لمعالقة. "قوة الطفو)الدفع(= وزف الجسـ فْ الٍواء =وزف السائؿ 

 الهزاح.

ساعدٌـ الهعمـ بالتوصؿ إلِ شروط ارتفاع أو اىخفاض أو تعمؽ الجسـ فْ  - ٓقـو الطمبة ٓو
 الٍواء.

 ٓقـو الطمبة بالتفكٓر فْ تطبٓقات عهمٓة عمِ قاعدة ارخهٓدس. -

 اقشة ٌذي التطبٓقات والتوصؿ إلِ آلٓة عهمٍا هى -
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هالحظة ٓركز الهعمـ عمِ دور ارخهٓدس فْ ٌذا االكتشاؼ واف كؿ التطورات العمهٓة الحدٓثة ها ٌْ 
إال ىتاج أفكار ارخهٓدس وهف جاء هف بعدي هف العمهاء فْ شتِ التطبٓقات الحدٓثة بها ٓخص الىقؿ 

 البحري والطٓراف......

 الدروس التْ تخص ٌذا الفصؿ ٓقوـ الهعمـ  فْ جهٓع خطوات

وها قاـ بً  األخرىبتوجًٓ الطمبة لمتأهؿ فْ أعهالٍـ هف خالؿ الهقارىة فْ عهؿ الهجهوعات  -
 العمهاء هف زهف ارخهٓدس إلِ الٓـو فْ سٓاؽ تآرخْ.

 ٓجري حوار هع الطمبة بٍدؼ تقدٓر دور العمهاء  -

ىت القٓـ لدٓكـ؟  ٌؿ ٌىاؾ فرؽ فْ تغٓٓر ىوع ٓتضهف الحوار أسئمة تخص الدرس هثؿ  كـ كا -
 السائؿ؟.

الهجاؿ لمطمبة لتأهؿ الجٍاز واستىتاج هبدأ عهمً وربطً  واؼ ساحعرض جٍاز الٍٓدروهٓتر  -
 بقاعدة ارخهٓدس.
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 الفصل الثاني: ضغط الموائع المتحركة

 الدرس األول : معادلة االستمرارية

 3عدد الحصص: 

 خصائص الهائع الهثالْ. أف ٓذكر الطالب -
شرحٍا. -  أف ٓذكر ىص هعادلة االستهرآرة ٓو
 أف ٓطبؽ هعادلة االستهرآرة فْ حؿ هسائؿ عددٓة. -

 المفاىيم والمصطمحات: 

 الهائع الهثالْ، هعادلة االستهرآرة، التدفؽ.

 التدٓرس:  إستراتٓجٓة
 مقدمة:

لهوائع الحقٓقٓة تحتاج الِ هعالجات التفكٓر هع الطمبة بجٓراف السوائؿ واىتشار الغازات واف ا -
 ٓراضٓة ، فها الحؿ؟ لىفترض وجود هائع هثالْ ٓتهتع بالصفات التالٓة..

أتخٓؿ هع الطمبة هائعًا ٓىساب فْ أىبوب غٓر هىتظـ الهقطع فها تأثٓر اختالؼ هقطع األىبوب  -
 .88ص  6فْ سرعة جٓراف الهائع فًٓ؟ أخبر الطمبة أىٍـ سٓقوهوف بتىفٓذ الىشاط 

 إجراءات التنفيذ واألنشطة :

 .6تكمٓؼ الطمبة بإجراء الىشاط   -

أثىاء تىفٓذ الطالب لمىشاط اطمب هىٍـ استخالص الٍدؼ هف الىشاط والعهؿ بشكؿ تشاركْ  -
 تعاوىْ.

 أقدـ الهساعدة لمهجهوعة التْ تحتاج ذلؾ هف خالؿ التجوؿ بٓف الهجهوعات. -

عر كؿ طالب فْ الهجهوعً اىً ٓقـو بدور عالـ التركٓز عمِ التشارؾ وتبادؿ األدوار واف ٓش -
 ها.

 خالؿ تىفٓذ الطمبة لمىشاط اطرح تساؤالت لتعٓزز ها ٓقوهوف بً. -

 إجراء حوار هع وبٓف الهجهوعات أثىاء العهؿ لتحقٓؽ ٌدؼ الىشاط وهقارىة أعهالٍـ هعا. -

لتوصؿ إلِ ٓمعب الطمبة دور العالـ  عف طٓرؽ عرض ىتائجٍـ وهقارىتٍا بىتائج أخٓرف وا -
 صٓغة هشتركة بٍدؼ تعهٓهٍا عمِ جهٓع الطمبة.
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ٓقـو الهعمـ بهشاركة الطمبة باستىتاج هعادلة االستهرآرة وصوال إلِ الصورة:  -
 .2ع×2=س1ع×1س

 توضٓح أف ٌذي الهعادلة تهثؿ تطبٓقا لهبدأ حفظ الكتمة. -

 هىاقشة ها ٓهكف أف تعىًٓ ٌذي الهعادلة. -
 التقويم: 

 .89ص  10هثاؿ ٓقـو الطمبة بحؿ ال
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 الدرس الثاني: مبدأ برنولي

 3عدد الحصص: 
 األىداف: 

شرحً. -  أف ٓذكر الطالب هبدأ برىولْ ٓو

ائٓة استىادا إلِ هبدأ برىولْ. -  أف ٓفسر بعض الظواٌر الفٓٓز

 أف ٓعطْ أهثمة عمِ بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ هبدأ برىولْ. -

 هسائؿ عهمٓة.أف ٓطبؽ هعادلة برىولْ فْ حؿ  -

 المفاىيم والمصطمحات: 

 هبدأ برىولْ، هعادلة برىولْ.
 ـ ىبذة تآرخٓة  1782-1700) دانيال برنولي)

سري وٓراضْ فٓٓزائْ  التْ تضـ أىبً الٓراضٓٓف . أشٍر عهؿ لً كاف  عائمة برىولْ ولد فْ سٓو
وسرعتً  الهائع ـ ووضع فًٓ دراسة ىظٓرة وعهمٓة التزاف 1738ذي ىشر عاـكتابً الهوائع الهتحركة ال

وال تزاؿ  .بهبدأ برىولْ و ها ٓعرؼ حالٓاوضغطً، وبٓف أف ضغط الهائع ٓقؿ إذا زادت سرعتً، ٌو
 .أعهاؿ داىٓٓؿ برىولْ تدرس فْ العدٓد هف هدارس العمـو فْ العالـ

و إبفٌولىدا ، فْ گرىىگف فْ الحٓاة الهبكرة  :   ولد داىٓاؿ اف برىولْ ، ٌو بف أخ ٌٓو ٓاكوب  ، وا 
اف الثاىْ، ووصؼ داىٓاؿ بأىً "أقدر شباب عائمة برىولْبرىولْ قاؿ أىً كاف   ."، وأخًٓ األصغر ٌٓو ٓو

جاهعة  ة عمهٓة فْعمِ عالقة سٓئة هع والدي. وعىدها تىافسا لمحصوؿ عمِ الهركز األوؿ فْ هسابق
اف بآرس اف أف ٓتحهؿ هقارىتً بإبىً ، فقاـ بطرد داىٓاؿ هف الهىزؿ. ٌذا وقد حاوؿ ٌٓو ، لـ ٓستطع ٌٓو

سهًٓ "ٌٓدرولٓكا". ورغـ هحاوالت الصمح التْ بذلٍا داىٓاؿ ، أف ٓسرؽ كتاب داىٓاؿ  "ٌٓدرودٓىاهٓكا" ٓو
اف  .فإف والدي كاف ٓحهؿ لً الضغٓىة حتِ وفاتً عىدها كاف داىٓاؿ فْ السادسة، ولد أخوي األصغر ٌٓو

اف برىولْ، ٓجبري عمِ دراسة التجارة، وهع ذلؾ،  الثاىْ برىولْ. وفْ سف الهدرسة، كاف والدي ٌٓو
رفض داىٓاؿ، ألىً كاف ٓرد دراسة الٓراضٓات. وعىدها ٓأس والدي هف إجباري عمِ دراسة التجارة، طمب 
هىً دراسة الطب، وواقؼ داىٓاؿ بشرط أف ٓعمهً والدي الٓراضٓات بصفة خاصة، وقد استهر عمِ ذلؾ 

 لفترة هف الوقت.

http://www.marefa.org/index.php/1700
http://www.marefa.org/index.php/1782
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/1738
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%86%DA%AF%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%86%DA%AF%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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كأستاذ ٓراضٓات، لكىً كاف غٓر سعٓد ٌىاؾ، وهرضً فجأة  1724 عاـ ؾساىت بطرسبر  سافر إلِ
رحؿ 1733عاـ  ، وىجح فْ جاهعة بازؿ هرة أخرى إلِ برىولْ عاد دىٓاؿ .جعمً ٓعتذر عف الهٍهة ٓو

 حتِ هوتً. والفمسفة الطبٓعٓة ،الهٓتا فٓٓزاء ،الطب الحصوؿ عمِ كرسْ فْ

 عمهاء برىولْ

اىس  (1705-1654) ٓاكوب برىولْ أسرة برىولْ إف أوؿ هف اشتٍر هىٍا أخواف ٌها ٌو ٓو
 ، فْ الٓراضٓات .(1748-1667) برىولْ

ـ فْ الٓراضٓات وحساب  الذي شهمت ىشاطاتً الهعادالت التفاضمٓة العادٓة والجزئٓةداىٓٓؿ  وكاف أبرٌز
 .وهٓكاىٓكا السوائؿ والفٓٓزاء والفمؾ االحتهاالت

الهشآٌر فْ  الٓراضٓٓف قدهت أسرة برىولْ العدٓد هف الفىاىٓف والعمهاء البارٓزف، وخصوصًا عددًا هف
 :القرف الثاهف عشر

 ْوٓعرؼ أٓضًا باسـ جٓهس أو جاؾ وعمِ اسهً   1705–1654)) ٓاكوب برىول
 .أرقاـ برىولْ سهْ

 ْاف برىول  وٓعرؼ أٓضًا باسـ جاف  1748–1667))  ٌٓو

 (1759–1687)    ىٓكوالوس األوؿ برىولْ -

 (1726–1695)   ىٓكوالوس الثاىْ برىولْ -

  هبدأ برىولْ هطور (1782–1700) داىٓاؿ برىولْ -

اف الثاىْ برىولْ -  وٓعرؼ أٓضًا باسـ جاف 1790–1710) )ٌٓو

اف الثالث برىولْ -  وٓعرؼ أٓضًا باسـ جاف1807–1744) )ٌٓو

 وٓعرؼ أٓضًا باسـ جاؾ  1789–1759)) ٓاكوب الثاىْ برىولْ -

 مةأجيزة وأفكار مسماة باسم أحد أفراد العائ

 ْصىدوؽ برىول 

 هعادلة برىولْ التفاضمٓة 

 ْتوٓزع برىول 

 ْرقـ برىول 

 ْهتعددة حدود برىول 

 ْعهمٓة برىول 

 ْهحاولة برىول 

 ْهبدأ برىول 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%DA%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%DA%AF
http://www.marefa.org/index.php/1724
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D9%8A
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 مقدمة:

هة عف حٓاة واىجازات برىولْ وعف عائمة برىولْ التْ خرجت عدة عمهاء فْ أقدـ لمطالب هقد -
 هٓادٓف هختمفة.

بعد عرض األٌداؼ أفكر بصوت عاؿ أف ٌىاؾ تأثٓرا لسرعة الهائع عمِ ضغطً. تذكٓر  -
الطمبة بها تعمهوي سابقا وكٓؼ أف لمهوائع ضغطا عمِ األجساـ الهغهورة فٍٓا، واف سرعة 

 هساحة الهقطع الذي ٓىساب فًٓ.الهائع تتغٓر بتغٓر 

 .90ص  7اطرح أسئمة كٓؼ ٓهكف هعرفة ذلؾ وىهٍد لتىفٓذ الىشاط  -

اذكر لمطمبة أىً ٓهكف الربط الربط بٓف الضغط والتدفؽ واالرتفاع عىد أي ىقطة هف هائع  -
هثالْ هتحرؾ بوساطة عالقة تسهِ هعادلة برىولْ.وأدوف ىص الهعادلة أهاـ الطمبة عمِ 

 الموح.

 ـ باشتقاؽ العالهة أهاـ الطمبة بحٓث أوضح وبصوت هسهوع سبب كؿ خطوة أقـو بٍا.أقو  -

 

 إجراءات التنفيذ واألنشطة :

هالحظة: ٓىوي الهعمـ دائها عىد عهؿ األىشطة اىً ٓقوـ بدور العمهاء ولٓتخٓؿ ىفسً عالهْ ٓجري 
 أىشطة إلثبات حقائؽ عمهٓة.

 سجٓؿ هالحظاتٍـ.وتكمٓفٍـ بت 7تكمٓؼ الطمبة بتىفٓذ الىشاط  -

 اجهع هالحظات الطمبة هف خالؿ طرح األسئمة عمٍٓـ. -

 تكمٓؼ الطمبة بإجراء اشتقاؽ هعادلة برىولْ. -

 تكمٓؼ الطمبة بإجراء اشتقاؽ هعادلة برىولْ. -

 تكمٓؼ الطمبة بإجراء اشتقاؽ هعادلة برىولْ فْ حالة كوف األىبوب أفقٓا.   -

 ؿ هجهوعة عهمٍا هع عهؿ الهجهوعات األخرى.اعهؿ هقارىة وحوار هع الهجهوعات وتقارف ك -

 ٓقـو الطمبة بهتابعة خطوات عهؿ الهعمـ وتبادؿ الىقاش واألسئمة ها بٓف الهعمـ والطمبة. -
 التقويم : 

 اطمب هف كؿ هجهوعة اختٓار هتحدث لعرض ىتائجٍـ وها توصموا إلًٓ. -
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إلِ ىتٓجة واحدة تىظـ كؿ هجهوعة ها أىجزتً هف عهؿ وتقوـ بعرضً. حتِ ٓتـ  التوصؿ  -
 هشتركة

 .92ص 11ٓقـو الطمبة بحؿ الهثاؿ  -
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 الدرس الثالث: تطبيقات عمى مبدأ برنولي

 3عدد الحصص: 

 األىداف: 

 أف ٓوضح الهقصود بتأثٓر فىتوري. -

 أف ٓوضح هبدأ عهؿ كؿ هف هقٓاس فىتوري والهرذاذ. -

 هقٓاس فىتوري، الهرذاذ.المفاىيم والمصطمحات:    

 المقدمة : 

تذكٓر الطالب بالعالـ برىولْ وهبدأي الذي أصبح فْ العصر الحدٓث ٌو أساس الطٓراف عمِ  -
 وجً التحدٓد رغـ كؿ ها رافؽ الطٓراف هف تقدـ إال اف هبدا العالـ برىولْ ٌو األساس.

أوضح لمطالب بعد هراجعة ها جرى فْ الحصص السابقة الهقصود بتأثٓر فىتوري هف خالؿ  -
 أهاـ الطمبة. 93ص  22شكؿ عرض ال

أثىاء تقدٓـ العرض ٓوضح الهعمـ التغٓر الذي ٓطرأ عمِ سرعة السائؿ فْ الهقاطع الهختمفة  -
 هف األىبوب.

التوضٓح لمطمبة اىً بحساب الفرؽ فْ الضغط ىتٓجة الرؽ فْ هستوى السائؿ فْ األىبوبٓف  -
سرعة التدفؽ فْ الهقطع الرأسٓٓف وباستخداـ هعادلة برىولْ واالستهرآرة ٓهكف حساب 

 الهطموب هف األىبوب.

 ٓهكف لمهعمـ االستفادة هف هشٍد عرض لعهؿ الهرذاذ بواسطة الحاسوب ٓظٍر آلٓة عهمً. -
 إجراءات التنفيذ واألنشطة :

 بشكؿ هختصر. 95ص  8ٓهكف عرض فكرة ىشاط  -

 ٓقـو الطالب بدور الطالب العالـ هف خالؿ :

 تْ ٓطرحٍا الهعمـ فْ هقدهة الدرس التوضٓحٓة.تكمٓؼ الطمبة بإجابة األسئمة ال -

ٓقوـ الطمبة بالتعبٓر بالرهوز عف هقدار سرعة التدفؽ فْ هقطع هحدد هف أىبوب باالستفادة  -
 هف الهعادالت التْ تـ تعمهٍا سابقا.

 تكمٓؼ الطمبة بالتعبٓر عها ٓحصؿ فْ الهرذاذ عىد الضغط عمِ الذراع. -
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الهازج ) الكاربوٓرتر ( فْ السٓارة هف خالؿ ها تـ تعرفً  تكمٓؼ الطمبة البحث عف كٓفٓة عهؿ -
 هف تأثٓر فىتوري.

عهمٓا هف اجؿ التهٍٓد لمتعرؼ عمِ قوة الرفع عمِ جىاح  95ص  8ٓىفذ الطمبة ىشاط  -
 الطائرة.

ـ كعمهاء فْ التقصْ  - ـ دائها بدوٌر شراؾ جهٓع الطمبة وتذكٌٓر التركٓز عمِ العهؿ الجهاعْ وا 
 واالكتشاؼ.

ىاء تىفٓذ الطالب لمىشاط والهٍهات الهوكمة إلٍٓـ اطمب هىٍـ هقارىة عهمٍـ هع فْ أث -
 الهجهوعات األخرى.

ٓقـو الهعمـ بطرح األسئمة وذلؾ خالؿ عرض الهرذاذ ، ٌؿ هساحات األىابٓب واحدة؟ هاذا  -
 ؟ٓىتج عف اىدفاع الٍواء هف أىبوب واسً إلِ أىبوب اقؿ اتساعًا ؟ هتِ ٓىدفع السائؿ إلِ أعمِ

توجًٓ الطالب الستخالص ىتٓجة واحدة تتفؽ عمٍٓا جهٓع الهجهوعات هف الىشاط لتعهٓهٍا  -
 )ها ٓقوـ بً العالـ(.

 تعرض كؿ هجهوعة ها توصمت إلًٓ هف عالقات بطٓرقة واضحة وهىظهة. -

 ٓعبر الطالب عف ها توصموا إلًٓ بمغتٍـ الخاصة  -

ئرة ٓىتج قوة رفع ترفع الطائرة الِ اطمب هف الطالب توضٓح أف الفرؽ عمِ جاىبْ جىاح الطا -
 أعمِ .

 التقويم :   ورقة عمل صفية

 93ص12حؿ الهثاؿ  -

 96ص 13حؿ هثاؿ  -

  97حؿ أسئمة الفصؿ ص  -
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 (: جدوؿ تحمٓؿ لهحتوى وحدة الهوائع فْ العموـ لمصؼ العاشر ٓبٓف هستوى األٌداؼ وعددٌا3همحؽ)
 هستوى الٍدؼ الٍدؼ الرقـ

 هعرفة ) تذكر( لهوائع .أف ٓوضح الهقصود ا 1

 هعرفة ) تذكر( الضغط .ٓوضح الهقصود ب أف 2

 استدالؿ أف ٓستىتج العالقة الٓراضٓة بٓف الضغط وكؿ هف القوة والهساحة . 3

 فٍـ ٓوضح الهقصود بضغط السائؿ عىد ىقطة هعٓىة 4

 هعرفة ) تذكر( أف ٓعدد العواهؿ الهؤثرة فْ ضغط السائؿ عىد ىقطة هعٓىة . 5

 استدالؿ أف ٓستىتج عهمٓا عالقة ضغط السائؿ بعهقً . 6

 استدالؿ أف ٓستىتج عالقة ضغط السائؿ بكثافتً عهمٓا . 7

 تطبٓؽ أف ٓحؿ هسائؿ حسابٓة عمِ ضغط السوائؿ. 8

 فٍـ ٓوضح أف السائؿ ٓضغط عمِ الجسـ الهوجود فًٓ هف جهٓع االتجاٌات 9

 تذكر(هعرفة )  أف ٓذكر ىص هبدأ باسكاؿ . 10

 )فٍـ( أف ٓشرح الهقصود بهبدأ باسكاؿ . 11

 هعرفة ) تذكر( أف ٓذكر ىص قاعدة ارخهٓدس . 12

 ) فٍـ ( أف ٓفسر التطبٓقات العهمٓة الهرتبطة بهبدأ باسكاؿ . 13

 تطبٓؽ أف ٓفسر التطبٓقات العهمٓة الهرتبطة بقاعدة ارخهٓدس 14

 تطبٓؽ تر .أف ٓقٓس كثافة السائؿ  عهمٓا بالٍٓدروهٓ 15

 هعرفة ) تذكر( أف ٓعدد خصائص الهائع الهثالْ . 16

 ) فٍـ (  أف ٓشرح هعادلة االستهرآرة . 17

 استدالؿ أف ٓطبؽ هعادلة االستهرآرة فْ حؿ هسائؿ عددٓة. 18

شرحً . 19  ) فٍـ (  أف ٓذكر هبدأ برىولْ ٓو

 فة ) تذكر(هعر  أف ٓذكر أهثمة عمِ تطبٓقات عهمٓة لهبدأ برىولْ . 20

 تطبٓؽ أف ٓطبؽ هبدأ برىولْ فْ حؿ هسائؿ عددٓة . 21

 ) فٍـ ( أف ٓوضح الهقصود بتأثٓر فاىتوري . 22

 استدالؿ أف ٓوضح هبدأ عهؿ التقىٓات الهعتهدة عمِ تأثٓر فىتوري. 23
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 ( جدول المواصفات لوحدة ضغط الموائع لمصف العاشر األساسي4ممحق)

 الدرسعىواف 
ـ بىاء وزف الهفآٌ

عمِ عدد 
 الحصص

الهعرفة والفٍـ 
 واالستٓعاب 

 استدالؿ تطبٓؽ
 الهجهوع

 الوزف الىسب حسب األٌداؼ

60% 18% 22% 100% 

 6 2 1 3 %16 ضغط الهوائع

 5 1 1 3 %16 هبدا باسكاؿ

 6 1 1 4 %21 قاعدة ارخهٓدس

 5 1 1 3 %16 هعادلة االستهرآرة

 5 1  3 %16 هبدأ برىولْ

 4 1 1 2 %15 قات عمِ هبدا برىولْتطبٓ

 30 7 5 18 %100 الهجهوع
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 (: اختبار فيم المفاىيم الفيزيائية5محق)م

 قبمي/بعدي
 بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ

 اختبار فْ هادة العمـو العاهة لمصؼ العاشر األساسْ

 وحدة ضغط الهوائع

 

فقرة هف ىوع االختٓار هف هتعدد  30لهوائع، ٓتكوف هف الطمبة األعزاء : بٓف أٓدٓكـ اختبار فْ وحدة ضغط ا
أتهىِ هىكـ اإلجابة عف األسئمة باختٓار إجابة واحدة لكؿ فقرة. ثـ فْ ىٍآة كؿ فقرة توضح سبب اختٓار ٌذي 

 الفقرة فْ الفراغ الهخصص لذلؾ وزهف االهتحاف ساعة واحدة.

 وشكرا لتعاوىكـ وأتهىِ لكـ الىجاح والتفوؽ

 

 ذكر                             أىثِ  الجىس :

 

 

 

 اسـ الطالب :.......................................................... الشعبة )    (

 

 الباحث         

 عبدالكٓرـ احهد صبٓح
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 : ما عداممموء بسائل تعتمد عمى العوامل اآلتية  إناءــ القوة المؤثرة في قاع 1
 تسارع الجاذبٓة األرضٓة -ئؿ فْ اإلىاء       بأ_عهؽ السا

 الضغط الجوي  -كثافة السائؿ                د-ج
 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................

 أي العوامل اآلتية تؤثر عمى ارتفاع عمود الزئبق في الباروميتر: -2
 طوؿ األىبوبة  -د      الضغط الجوي    -ج      درجة حرارة الزئبؽ  -الزئبؽ        بكثافة   - أ

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................

 : احد العبارات اآلتية تصف ما يحدث عندما تنتقل سفينة من الماء العذب إلى ماء البحر -3

  عمِتزداد كثافة الهاء وتطفو السفٓىة قمٓال إلِ ا-ب     تزداد كثافة الهاء وتغوص السفٓىة قمٓاًل  - أ

 ال تتغٓر كثافة الهاء وال ٓحدث شْء-د تقؿ كثافة الهاء وتغوص السفٓىة قمٓال       -ج

 ...............سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :......................................................

 محصمة القوى المؤثرة في جزيء موجود عند سطح السائل تكون :   -4

 عمِ اهتداد سطح السائؿ -إلِ أعمِ           د-صفر              ج-إلِ أسفؿ             ب-أ        

 ..........سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :...........................................................

 ضغط المياه الموجودة عند قاعدة بحيرة عمى جسم السد تعتمد عمى :-5

 سهؾ حائط السد  -عهؽ الهٓاي         د -طوؿ السد          ج -هساحة سطح الهاء         ب-أ        

 ......سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :...............................................................

فوؽ سطح الهاء بالىسبة  تكون نسبة حجم الجميد الذي يطفو 3كغم/م 1000وكثافة الماء 3كغم/م900إذا كانت كثافة الجميد -6
 إلِ الحجـ الكمْ لمجمٓد:

 %           10%                        ب.     90   . أ

 %80%                           د.    20ج.      

 الفقرة :..................................................................... سبب اختٓارؾ ٌذي

الىسبة  فان 2: 9.إذا كانت النسبة بين نصفي قطري مكبسي االسطوانتين في المكبس الييدروليكي ىي 7
 بٓف القوتٓف الالزهتٓف إلحداث اتزاف دٓىاهٓكْ ٌْ :

   81:4د.                          2:9ج.                   4:81ب.                 9:2أ.         

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
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 .كل مادة تتصف بخاصية الجريان أو االنتشار تسمى:8
 ة      أ. هادة صمبة                          ب. هادة سائم     
 ج. هادة غآزة                          د.  هائعاً     

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
 .يقصد بالضغط :9

 الهساحة أ. هقدار القوة الهؤثرة عمِ الهساحة         ب.هقدار القوة الهؤثرة عهودٓا عمِ وحدة    
 ج.القوة الهوآزة لمسطح                     د.هقدار القوة الهؤثرة بشكؿ ٓوازي وحدة الهساحة    

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
بالتساوي . ىذا  ى جميع أجزاء السائلإذا وقع ضغط خارجي عمى سائل محصور فان ىذا الضغط ينتقل إل  .10

 النص يعبر عن :
 أ.قاعدة ارخهٓدس        ب.هبدأ باسكاؿ                  ج. قاىوف ىٓوتف               د. هبدأ برىولْ     

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
 ة ارخميدس تنص عمى :.  قاعد11
 أ.هقدار قوة دفع السائؿ تعتهد عمِ وزف الجسـ     
 فْ سائؿ ها لقوة دفع لألسفؿ تساوي وزىً     الهغهور كمٓا أو جزئٓاب.ٓتعرض الجسـ    
فْ سائؿ ها لقوة دفع راسٓا إلِ أعمِ تساوي وزف الجسـ فْ   الهغهور كمٓا أو  جزئٓاج. ٓتعرض الجسـ    

 الٍواء.
 فْ سائؿ ها لقوة دفع راسٓا إلِ أعمِ تساوي وزف السائؿ الهزاح  الهغهور كمٓاد.    ٓتعرض الجسـ    

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
ي )كثافة أضعاف الضغط الجو  3.يكون مقدار الضغط المطمق عند نقطة داخل الماء يساوي 12

 باسكال(. 5 10, الضغط الجوي يساوي  3كغم/م1000الماء=
 ـ40ـ                    د. 30ـ                       ج.20ـ                   ب.10أ.       

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
 م الماء في الباروميتر لكنو قد يستخدم في المانوميتر, السبب:.ال يستخد13

 أ.الف الهاء ال ٓصمح لقٓاس الضغط فال ىستخدهً فْ الباروهٓتر       
د       ب. لٓس عهمًٓا ألىً عىد استخداـ الهاء فْ الباروهٓتر لقٓاس الضغط الجوي فقط ىحتاج ألىبوبة ٓٓز

 فة الهاء.ارتفاعٍا عف عشرة أهتار بسبب صغر كثا
 ج. بسبب الكثافة العالٓة )الكبٓرة (  لمهاء     
 د. ٓهكف استخداـ الهاء فْ الجٍآزف    

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
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تن ومساحة المكبس نيو  100وضعت عميو قوة مقدارىا  2سم10.مكبس مائي مساحة مكبسو الصغير 14
 فاف هقدار اكبر كتمة ٓهكف رفعٍا بواسطة الهكبس الكبٓر ٓساوي :  2سـ800 الكبير
 كغـ  180كغـ           د.       8000كغـ            ج.     800كغـ         ب.      100أ.         

 ........................سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.............................................
 .الفائدة الميكانيكية لممكبس في السؤال السابق ىي :15

 %  100%              د.  50%                   ج.   20%                 ب.   80أ.           
 .......سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :..............................................................

وارتفاع  2سم1000فإذا كانت مساحة مقطع الحوض  3كغم / م1030. حوض بو ماء مالح كثافتو 16
و )ض. ج.   2ـ/ث10وكاف سطح الهاء فْ الحوض هعرضا لمٍواء وتسارع الجاذبٓة  م 1الماء بو 

 باسكاؿ . فاف هقدار الضغط الكمْ عمِ قاع الحوض ٓساوي:100000=
 باسكؿ 1000×110300 -باسكاؿ      د 110300-باسكؿ  ج103000 -باسكاؿ      ب 100000-أ 

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
 وفقا لمعطيات الفرع السابق فان القوة المحصمة الكمية المؤثرة عمى قاع ذلك الحوض ىي :  -17

 قوة الضغط الجوي                           ب. قوتْ )ضغط الهاء  و  الضغط الجوي(أ.                
 قوة الضغط الجوي  -ج. قوة ضغط الهاء                              د. قوة ضغط الهاء              

 ..........سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :...........................................................
نيوتن فإذا كانت كثافة  300نيوتن ووزنيا بعد غمرىا في الماء  450.كتمة معدنية وزنيا في اليواء 18

 الماء  
 فان حجم الكتمة المعدنية يساوي: 3كغم / م1000
 3ـ 1.5د.                3ـ15000ج.                    3. ـ,15ب.               3ـ01015أ.        

 ختٓارؾ ٌذي الفقرة :..................................................................... سبب ا
كتمتو  3كغم / م 800غمر كميا في سائل كثافتو  3كغم / م4000كغم في اليواء وكثافتو  0.1جسم كتمتو -19

  الظاىرية تساوي :
 كغـ   0.08ر   كغـ              د. صف -كغـ              ج  0.1كغـ                 ب.   1 . أ

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
 .  في الشكل المجاور,  مقدار ضغط الغاز المحصور يساوي : 20

 غط الجوي    أ.  الضغط الجوي                          ب.   ضعفْ الض               
 ج. ىصؼ الضغط الجوي                     د.   صفر                                              

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
 .المائع المثالي ىو: 21

 و الجٓراف                     ب. هائع حقٓقْ هثؿ الهاء و الٍواء  أ . الهادة التْ لٍا صفة االىتشار
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 ج. ىهوذج ىظري افتراضْ ٓوصؼ هف خاللً سموؾ الهائع        د. الحالة السائمة هف الهادة 
 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................

 
 ن المساحة في مقياس فنتوري : . عند نقصا22

قؿ الضغط              ب. تٓزد السرعة و ٓٓزد الضغط   أ. تٓزد السرعة ٓو
قؿ الضغط              د. تقؿ السرعة و ٓٓزد الضغط   ج. تقؿ السرعة ٓو

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
 . المرذاذ من التطبيقات عمى : 23

 أ. هعادلة برىولْ          ب. قاعدة ارخهٓدس           ج. هبدأ باسكاؿ                 د. قاىوف ىٓوتف 
 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................

 المائع و السرعة بالعبارة التالية : . يمكن وصف العالقة بين ضغط 24
 ب. ٓٓزد ضغط الهائع عىد ٓزادة سرعتً                  أ. ٓقؿ ضغط الهائع عىد ٓزادة سرعتً 

ادة سرعتً فْ األىبوب   د. ال ٓتأثر ضغط الهائع بىقصاف سرعتً فْ األىبوب     ج. ال ٓتأثر ضغط الهائع بٓز
 ...........................................................سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :..........

 . إحدى الحاالت اآلتية يرتفع فييا الجسم في اليواء : 25
 أ.إذا كاف وزف الجسـ اقؿ هف قوة دفع الٍواء لً إلِ أعمِ.  

 ب. إذا كاف وزف الجسـ اكبر هف قوة دفع الٍواء لً إلِ أعمِ. 
 وة دفع الٍواء لً إلِ أعمِ.   ج.إذا كاف وزف الجسـ ٓساوي ق

 ٓرتفع الجسـ بغض الىظر عف وزىً. أفٓهكف  -د 
 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................

 . سرعة الماء في األنبوب :26
 ب. تقؿ بىقصاف هساحة الهقطع  ا. تٓزد بىقصاف هساحة الهقطع                                  
 السرعة ثابتة هٍها تغٓرت هساحة الهقطع -ج. ال تعتهد عمِ هساحة الهقطع                 د           

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
 
  . أىم ما يميز المائع المثالي انو :27

اىً هىتظـ غٓر دوراىْ               أ. خطوط االىسٓاب تتقاطع هعا                           ب.   جٓر
 ج. قوى االحتكاؾ الداخمْ بٓف طبقاتً كبٓرة                  د.  سٍؿ االىضغاط            

 ......................سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :...............................................
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 .يستخدم مقياس فنتوري لقياس : 28
 أ. كثافة السائؿ                    ب. قٓاس الضغط                
 ج. قوة الدفع                      د. سرعة التدفؽ لسائؿ هعٓف فْ أىبوب            

 ........................................سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.............................
باسكال فان سرعة  1500م / ث , إذا كان فرق الضغط  1.أنبوب أفقي ينساب فيو الماء بسرعة  29

 الماء في جزء آخر تساوي :
 ـ/ث 2ـ / ث             د. 4ـ / ث              ج.  1.5ـ / ث                      ب. 3أ.           

 تٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................سبب اخ
 
إذا كان الضغط في  2سم 5ضاق القطر حتى أصبحت المساحة  2سم 10.أنبوب ماء أفقي مساحتو 30

فان  باسكال . 60000باسكال وقيمة الضغط في المنطقة الضيقة  80000من األنبوب  المنطقة الواسعة
 معدل تدفق الماء من األنبوب :

 3ـ20/ ث            د.  3ـ  40/ ث            ج.   3ـ 120/ ث           ب.     3ـ  60ا.          
 / ث 

 سبب اختٓارؾ ٌذي الفقرة :.....................................................................
        اىتٍت األسئمة               

 هع تهىٓاتْ لكـ بالتوفٓؽ والىجاح                 
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 الصحٓحة ألسئمة فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة. اإلجاباتىهوذج  (6همحؽ)

 رقـ الفقرة
رقـ  اإلجابة

 الفقرة
 اإلجابة

 د ج ب أ د ج ب أ

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30      
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 هعاهالت الصعوبة والتهٓٓز لفقرات اختبار قٓاس الفٍـ  ( 7همحؽ)
 معامل التمييز % معامل الصعوبة % رقم السؤال معامل التمييز % الصعوبة % معامل  رقم السؤال

1 25 61 16 70 33 
2 25 55 17 48 38 
3 33 64 18 53 39 
4 31 43 19 78 57 
5 27 34 20 44 61 
6 47 70 21 28 48 
7 49 70 22 31 43 
8 30 79 23 27 60 
9 32 68 24 28 70 
10 30 45 25 45 72 
11 27 59 26 30 65 
12 71 51 27 33 53 
13 69 50 28 34 49 
14 69 40 29 74 50 
15 48 43 30 77 67 
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 (: اختبار التفكير العممي8ممحق)

 قبمي/بعدي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقياس مستوى التفكير العممي

 عٓززي الطالب، عٓززتْ الطالبة.

 -تحٓة طٓبً وبعد :

ث بإجراء دراسة ٍٓدؼ هف خاللٍا إلِ تحدٓد هستوى التفكٓر العمهْ لدى طمبة الصؼ ٓقوـ الباح
العاشر األساسْ فْ هحافظة الخمٓؿ،  لذا ٓرجِ هف حضرتكـ اإلجابة بدقة وهوضوعٓة عف األسئمة 

 الهرفقة فْ ٌذا الهقٓاس.

السؤاؿ بدقة وفٍهً فقرة ٓمْ كؿ فقرة هجهوعة هف البدائؿ، لذا ٓرجِ قراءة  23ٓتكوف الهقٓاس هف 
واستٓعابً وهف ثـ اختٓار البدٓؿ األهثؿ هف بٓف البدائؿ الهطروحة، هف خالؿ وضع دائرة حوؿ رهز 

 البدٓؿ الذي ٓتـ اختٓاري.

 شاكرا لكـ حسف تعاوىكـ.
 صحيحة واحدة لكل فقرة  إجابةمالحظة : توجد 

 الباحث                                                                          

 صبٓحهحهد عبدالكٓرـ احهد                                                                

 الجىس:   ذكر                               أىثِ       

 

 

 (      اسـ الطالب / ة:............................................................... الشعبة )
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اف ىفس الهقدار )الكهٓة( هف الهاء، إحداٌها  الموقف األول ( ٓهثؿ الشكؿ التالْ وعاءٓف لٍها ىفس الحجـ و ٓحٓو
هفتوح والثاىْ هغمؽ بإحكاـ، وضع فْ كؿ هىٍها هٓزاف حرارة لقٓاس درجة حرارة الهاء أثىاء التسخٓف لهدة هعٓىة هف 

بٓف الجدوؿ )  الحرارة فْ الوعاءٓف .( قراءة هٓزاىْ 1الزهف ، ٓو

 

 

 

   

 الوعاء األوؿ                            الوعاء الثاىْ             

 أي العوامل التالية تختمف في الوعاءين أثناء تسخينيما؟ -1

 كهٓة الحرارة. -ب                             الضغط عمِ سطح الهاء. -أ  

 كثافة الهاء. -د                                          ىقاوة الهاء. -ج  

 إذا كاىت قراءة هٓزاىْ الحرارة األوؿ والثاىْ عمِ الىحو التالْ:  -2

 الزهف )دقٓقة(
 قراءة الهٓزاف األوؿ

 س5

 قراءة الهٓزاف الثاىْ

 س5

5 40 40 

10 70 70 

15 95 95 

20 100 98 

25 100 100 

30 100 105 

35 100 105 

 (1جدوؿ )                                        

 ( حاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ التالْ:1باالعتهاد عمِ الهعموهات فْ الجدوؿ السابؽ جدوؿ )

 ما النتيجة التي يمكن استخالصيا من المعمومات في الجدول ؟ 

 ٓغمْ الهاء فْ الوعاءٓف عىد ىفس درجة الحرارة . -أ 

 س.5 100وح ) األوؿ ( عىد درجة حرارة ٓغمْ الهاء فْ اإلىاء الهفت -ب
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 طبقة من الصوف

 (1) اإلناء  (2) اإلناء

 س.5 105ٓغمْ الهاء فْ الوعاء الهغمؽ ) الثاىْ ( عىد درجة حرارة  -ج

 ٓغمْ الهاء فْ الوعاء الهغمؽ عىد درجة حرارة أعمِ هىٍا عىد الهاء فْ الوعاء الهفتوح. -د

ة هف الهاء ووضعٍا فْ إىاءٓف لٍها ىفس ( أجرى أحد الطمبة ىشاطا تجٓربٓا قاـ هف خاللً بتسخٓف كهٓ الموقف الثاني
الحجـ بعد أف لؼ )أحاط ( أحد اإلىاءٓف بالصوؼ، ووضع فْ كؿ هف اإلىاءٓف هٓزاف حرارة لٓقٓس درجة حرارة الهاء 
فٍٓها هع هرور الزهف. أىظر إلِ الشكؿ التالْ الذي ٓهثؿ الىشاط الذي قاـ بً الطالب.  حاوؿ أف تجٓب عف األسئمة 

 (. 7-3هف )

 

 

 

 

 

 

 السؤال الذي يحاول الطالب اإلجابة عنو ىو:  -3

 ٌؿ ٓؤثر الصوؼ فْ هعدؿ فقداف الحرارة هف اإلىاء؟ -أ

ة فْ هعدؿ فقداف الحرارة هف أىٓة؟ -ب  ها تأثٓر العواهؿ الجٓو

 ها تأثٓر سهاكة الصوؼ فْ هعدؿ فقداف الحرارة هف اإلىاء؟  -ج

 ة ؟ٌؿ ٓؤثر ىوع اإلىاء فْ فقداف الحرار  -د

 ( :  2جهع الطالب البٓاىات الهبٓىة فْ الجدوؿ التالْ جدوؿ )   

الزهف 
 )دقٓقة(

 درجة حرارة الهٓزاف

 فْ اإلىاء األوؿ

 درجة حرارة الهٓزاف

 فْ اإلىاء الثاىْ

1 70 70 

2 64 66 

3 60 63 

4 56 61 

5 53 60 

 ( 2جدوؿ )   
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 ات في ىذا الجدول؟ما النتيجة التي يمكن التوصل ليا من المعموم -4

 تىخفض درجة حرارة اإلىاء األوؿ أسرع هف اىخفاض درجة حرارة اإلىاء الثاىْ. -أ

 تىخفض درجة الحرارة فْ اإلىاءٓف بىسبة ثابتة هع هرور الزهف. -ب

 ٓتوقع أف ٓتوقؼ اىخفاض الحرارة فْ الوعاء الثاىْ قبؿ الوعاء األوؿ. -ج

 الوعاءٓف فْ ىفس الوقت. ٓتوقع أف ٓتوقؼ اىخفاض الحرارة فْ -د

 أي من األشياء التالية تعيننا ىذه التجربة عمى فيمو:  -5

 تتجهع الحٓواىات بقرب بعضٍا داخؿ الحظائر فْ األٓاـ الباردة.  -أ

 الحٓواىات التْ تعٓش فْ البٓئة الباردة ٓغطْ جسدٌا طبقة سهٓكة هف الصوؼ أو الشعر. -ب

 ىفسٍا أثىاء الىـو فْ الشتاء.   تهٓؿ الحٓواىات إلِ التكور عمِ -ج

 تقـو الطٓور بوضع رؤوسٍا تحت أجىحتٍا فْ األٓاـ الباردة. -د

 أي مما يمي يمزم لفيم االختالف في درجة حرارة الميزانين: -6 

 الصوؼ هادة غٓر هىفذة لإلشعاع الحراري. -ب                       الصوؼ هادة غٓر هوصمة لمحرارة. -أ

 الصوؼ هادة تحتوي عمِ فراغات ٓتخممٍا الٍواء . -د                   دة ذات كثافة هىخفضة .الصوؼ ها -ج

 ما الشرط الذي عمى الطالب الذي أجرى التجربة أن يوفره حتى تكون تجربتو سميمة؟ -7

 حجـ الهاء فْ اإلىاءٓف هتساو. - أ

ة عىد بدء القٓاس.  - ب  درجة حرارة الهاء فْ اإلىاءٓف هتسآو

 كوف اإلىاءاف  هصىوعٓف هف ىفس الهادة )زجاج هثال(.أف ٓ -ج

 أف ٓثبت كال هف درجة حرارة اإلىاءٓف وهادة صىعٍها. -د

( اعتقد طفالف ٓعٓشاف فْ ىفس الهىزؿ بوجود فأر داخؿ هىزلٍها، ولكىٍها اختمفا حوؿ حجـ الفأر. فقاؿ  الموقف الثالث
ـ الفأر صغٓر.وحاوؿ كؿ هىٍها إثبات وجٍة ىظري. هف خالؿ األوؿ إف حجـ الفأر كبٓر، بٓىها قاؿ الثاىْ إف حج

 (. 9و  8قراءتؾ لمقصة أجب عف السؤالٓف )

 ما اإلجراء المالئم من بين اإلجراءات التالية الذي يمكن أن يحل الخالف بينيما: -8

اـ فْ إحضار صىدوقٓف لكؿ هىٍها فتحة واسعة ووضع ىفس الكهٓة هف الطعاـ فْ كؿ هىٍها وهراقبة الطع - أ
 داخمٍها.

 إحضار صىدوقٓف لٍها ىفس الفتحة ووضع ىفس الكهٓة هف الطعاـ فْ كؿ هىٍها، وهراقبة هاذا ٓحدث لمطعاـ.    - ب

 إحضار صىدوؽ واحد لً فتحة ضٓقة ووضع ىفس الكهٓة هف الطعاـ فًٓ وهالحظة هاذا ٓحدث لمطعاـ فًٓ. -ج
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ا فْ أرجاء إحضار هجهوعة هف الصىادٓؽ ذات فتحات هختمفة ووضع  -د ىفس الكهٓات هف الطعاـ فٍٓا وىشٌر
 البٓت وهالحظة هاذا ٓحدث لمطعاـ.

اتفق الطفالن عمى إحضار صندوق واحد لو فتحة واسعة ووضع كمية من الطعام فيو ومالحظة ماذا يحدث  -9
 ن حجم الفأر: لمطعام.ووجدا في اليوم التالي أن الفأر قد أكل الطعام من الصندوق. ىل يدل ىذا اإلجراء عمى أ

 كبٓر. -ب                                     صغٓر. -أ

 جهٓع اإلجابات خاطئة. -د                    إها صغٓر أو كبٓر.  -ج

 أي بديل منذكرت إحدى المجالت أن سمـاع األبقار لألصوات الموسيقية اليادئة يزيد من إنتاجيا لمحميب,  -10
 يكون دليال عمى صدق ىذه المقولة :البدائل التالية تختار ل

سهاعٍا الهوسٓقِ وهالحظة هقدار الٓزادة فْ الحمٓب. -أ  إحضار هجهوعة هف األبقار وا 

سهاعٍا الهوسٓقِ وهالحظة هقدار الٓزادة فْ حمٓبٍا.إحضار هجهوعة هف األبقار -ب  وتحدٓد هقدار الحمٓب لتمؾ األبقار وا 

قار. إسهاع هجهوعة هىٍا لمهوسٓقِ، وعدـ إسهاع الهجهوعة الثاىٓة، وهف ثـ إحضار هجهوعتٓف هتهاثمتٓف هف األب -ج
 هقارىة هقدار التغٓر فْ حمٓب الهجهوعتٓف. 

رفع الىشاط عىد  الختبارال داعْ لمقٓاـ بأي ىشاط  -د الهقولة ألىً هف الطبٓعْ أف سهاع الهوسٓقِ ٓٓرح األعصاب ٓو
 الكائىات الحٓة.

أفاد بأنو قرب  العمماء" يجذب المغناطيس الحديد ". ولكن من المثير لمدىشة أن أحد لديك القانون التالي  -11
 ما موقفك من القانون في ضوء ما أفاد بو العالم ؟ قطعة حديد من مغناطيس إال أنو لم يجذبيا.

 تتخمِ عف القاىوف. -.                                        بتتهسؾ بالقاىوف -أ

 ال تتعب ىفسؾ فْ التفكٓر باألهر. -دالحكـ عمِ القاىوف.                         تتأىِ فْ  -ج

 ادعى أحد الباحثين أن تناول األشخاص لمفاكية بصورة منتظمة يقييم من األمراض . -12
قاـ برصد حالتٍـ أشخاص وقدـ لٍـ الفاكٍة وكاىوا ٓأكموىٍا بصورة هستهرة، ثـ  10قرر أحد الطمبة اختبار ٌذا االدعاء فأحضر 

 ؟هها توصؿ إلًٓ الطالبالهرضٓة فوجد أف خهسة هىٍـ لـ ٓصابوا بالهرض، بٓىها أصٓب الخهسة أخٓرف بالهرض. ها هوقفؾ 

ا دلٓال عمِ صحة اإلدعاء. -أ  تقبؿ الىتٓجة التْ توصؿ لٍا الطالب وتعتبٌر

ا دلٓال ع -ب  مِ صحة اإلدعاء.ال تقبؿ الىتٓجة التْ توصؿ لٍا الطالب ، و ال تعتبٌر

 ترفض الدلٓؿ الذي توصؿ إلًٓ الطالب. -ج

 ال تستطٓع قبوؿ الدلٓؿ أو رفضً. -د

تعطمت سيارة أحمد أثناء ذىابو إلى الجامعة , حاول أحمد أن يصمح السيارة وكان عميو أن يفك أحد البراغي  --13
األوؿ فمـ ٓستطع فؾ البرغْ، فاقترح عمًٓ استخدـ فْ ذلؾ هفتاحا قصٓرا كها ٌو هبٓف فْ الشكؿ  في محرك السيارة.

أحد الهارة أف ٓستخدـ هفتاحا لً ذراع أطوؿ  هها ٌو هبٓف فْ الشكؿ الثاىْ. ىجح أحهد فْ فؾ البرغْ عىد استخداهً 
 الهفتاح الثاىْ. ها التفسٓر الصحٓح لها حدث هع احهد ؟ 
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 ؿ الثاىْالشكؿ األوؿ                                  الشك

 استطاع أحهد أف ٓفؾ البرغْ بالهفتاح الثاىْ ألىً زاد هف تأثٓر قوة شدي عمِ الهفتاح. - أ

ؿ ٓزداد تأثٓر القوة عمِ البرغْ بسبب ازدٓاد طوؿ ذراع القوة.  - ب  عىد استخداـ الهفتاح ذي الذراع الطٓو

مة.  -ج  تكوف قوة عضالت أحهد أكبر عىد استخداهً هفتاحا ذراعً طٓو

 ر طوؿ الذراع فْ تسٍٓؿ عهمٓة فؾ البرغْ.ال ٓؤث -د

 

غالقيا بإحكام مباشرة األواني تماما بالفاكية والسوائل الحارة جداً  لءعند تعميب الفاكية لحفظيا يتم م -14 , وبعد وا 
 , كما في الشكل التالي.انخفض عما كان عميو عند التعميب فيياأن مستوى السائل  فتحيافترة يالحظ عند 

 

  

 

 

 

 العمبة عىد التعمٓب                العمبة بعد فترة هف الزهف              

 

 الفرضيات التالية تفسر ما حدث؟حاول أحد الطمبة دراسة الظاىرة , أي 

 اإلىاء عىدها ٓبرد.تهتص الفاكٍة جزءًا هف السائؿ الهوجود فْ  -أ

 تبخر جزء هف السائؿ ألىً كاف حارا جدا عىد التعمٓب. -ب

 مص حجـ الفاكٍة والسائؿ ىتٓجة التغٓر فْ درجة حرارتً.تق -ج

  اىخفض هستوى السائؿ فْ اإلىاء ىتٓجة طوؿ فترة التخٓزف. -د



042 

 

أراد مجموعة من الطمبة لعب كرة القدم في فصل الشتاء , أخذ أحد الطمبة الكرة من منزلو المدفأ , بعدما لعبوا  -15
 2كها فْ الشكؿ )  أصبحت لٓىة (  1كها فْ الشكؿ )  هىتفخة تهاهاكاىت أحدٌـ أف الكرة التْ  لفترة من الزمن الحظ

 ، فتفقد صهاـ الٍواء فوجدي سمٓهًا. حاوؿ ٌذا الطالب التباحث هع زهالءي حوؿ السبب فْ ذلؾ .(

 

 

               

 ( 2الشكؿ )                                (        1الشكؿ )                                     

 أف ٓطرحوي ٌو: لٍـ السؤاؿ الذي البد 

 درجة الحرارة عمِ حجـ الٍواء داخؿ الكرة؟ تؤثرٌؿ  -أ 

 ٓزادة الضغط الجوي فْ األٓاـ الباردة عمِ السطح الخارجْ لمكرة؟تؤثر ٌؿ  -ب 

 ؟ٍا ركؿ الكرة هرات عدٓدة عمِ حجه ٓؤثرٌؿ  -ج 

 ىد االىتقاؿ بٍا هف هكاف إلِ آخر؟الٍواء داخؿ الكرة ع تمةٌؿ تتغٓر ك -د 

في أحد محالت تغيير إطارات السيارات عمى الطريق الصحراوي الواصل من عمان إلى العقبة عمقت لوحة  -16
التالٓة " عىدها تقود سٓارتؾ لهسافة طوٓمة وبسرعة عالٓة فْ ٓـو حار تأكد هف ضغط ٌواء  مكتوب عمييا العبارة

 ف ٌذي العبارة تتضهف إشارة إلِ:إحافظ عمِ سالهتؾ ". عجالت سٓارتؾ ، فأىت بذلؾ ت
 ٓزادة درجة حرارة الٍواء داخؿ العجالت ىتٓجة لٓزادة درجة حرارتٍا جراء احتكاكٍا باألرض. -أ
مة. -ب  تهدد الٍواء فْ العجالت ىتٓجة لٓزادة درجة حرارتٍا جراء احتكاكٍا باألرض لفترة طٓو
 جة لطوؿ الهسافة التْ تقطعٍا السٓارة عمِ الطٓرؽ الصحراوي.ٓزادة درجة حرارة العجالت ىتٓ -ج
 ٓزادة درجة حرارة العجالت ىتٓجة لقٓادة السٓارة بسرعة عالٓة عمِ الطٓرؽ الصحراوي .  -د

قاـ أحد الطمبة بىشاط عهؿ هف خاللً عمِ إحضار هجهوعة هف القضباف الهختمفة فْ الطوؿ  ( الموقف الرابع
عمؽ الثقؿ فْ الطرؼ الثاىْ ثـ ٓقٓس والسهاكة وثقؿ هىاسب . وكاف ٓقـو بتثبٓت طرؼ القضٓب عمِ حافة طاولة ٓو

 هسافة االىحىاء العهودي لطرؼ القضٓب الهعمؽ فًٓ الثقؿ كها ٌو هبٓف فْ الشكؿ التالْ:
 

 

 وقصير رفيع

 وطويل رفيع

 وقصير ثخين

 ثقل ثخين وطويل

 االنحناء مقدار
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لىشاط ، ودوف الىتائج التْ توصؿ لٍا فْ قاـ الطالب بتكرار تمؾ العهمٓة لكؿ قضٓب هف القضباف الهستخدهة فْ ا
 : (3)الجدوؿ 

 هقدار اإلىحىاء )سـ( طوؿ القضٓب سهؾ القضٓب الهحاولة

 10 قصٓر رفٓع األولِ

ؿ رفٓع الثاىٓة  20 طٓو

 5 قصٓر ثخٓف الثالثة 

ؿ ثخٓف الرابعة  15 طٓو

 (:  20 - 17ألسئمة  ) أجب عف ا (3)بىاء عمِ ها جاء فْ الىشاط  والىتائج الهوجودة فْ الجدوؿ

ا هف خالؿ الىشاط ٌْ: -17  الفرضٓة الرئٓسٓة التْ ٓسعِ الطالب الختباٌر

 ها تأثٓر الثقؿ الهعمؽ بطرؼ قضٓب هثبت فْ الهسافة التْ ٓىحىٍٓا القضٓب؟ -أ

 ها تأثٓر كؿ هف طوؿ القضٓب وسهاكتً فْ الهسافة التْ ٓىحىٍٓا عىد تعمٓؽ ثقؿ بطرفً؟ -ب

 وع الهادة الهصىوع هىٍا القضٓب فْ الهسافة التْ ٓىحىٍٓا عىد تعمٓؽ ثقؿ بطرفً؟ها تأثٓر ى -ج

 ها تأثٓر الهسافة التْ ٓىحىٍٓا القضٓب عىد تعمٓؽ ثقؿ بً فْ طوؿ القضٓب وسهاكتً؟ -د

واردة إذا سعِ الطالب إلِ تحدٓد تأثٓر طوؿ القضٓب عمِ هقدار االىحىاء ىتٓجة تعمٓؽ الثقؿ أي هف الهحاوالت ال -18
 فْ الجدوؿ ٓقـو بهقارىتٍا؟

 الهحاولة األولِ والهحاولة الثاىٓة. -أ

 الهحاولة األولِ والهحاولة الثالثة. -ب

 الهحاولة الثاىٓة والهحاولة الثالثة. -ج

 الهحاولة الثاىٓة والهحاولة الرابعة. -د

 

االىحىاء ىتٓجة تعمٓؽ الثقؿ أي هف  إذا سعِ الطالب إلِ تحدٓد تأثٓر كؿ هف طوؿ القضٓب وسهاكتً عمِ هقدار -19
 الهحاوالت الواردة فْ الجدوؿ ٓقـو بهقارىتٍا؟

 الهحاولة األولِ والهحاولة الثاىٓة. -أ

 الهحاولة األولِ والهحاولة الثالثة. -ب

 الهحاولة الثاىٓة والهحاولة الثالثة. -ج

 الهحاولة الثالثة والهحاولة الرابعة. -د
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ف الىتائج ٓأتْ هف :ػىاء القٓاـ بالىشػتْ قد ٓقع فٍٓا الطالب أثأٌـ هصادر الخطأ ال  -20  اط وتدٓو

 تحدٓد طوؿ القضٓب. -أ

 تحدٓد سهاكة القضٓب. -ب

 تثبٓت القضٓب بطرؼ الطاولة. -ج

 قٓاس هسافة االىحىاء العهودي.  -د

 

 ٓار ،كاف أحد الطمبة ٓقـو ببىاء دوائر كٍربائٓة بسٓطة هكوىة هف هصابٓح وهصادر لمت -21

 وفْ كؿ هرة ٓقـو بهالحظة   شدة إضاءة الهصابٓح وأثىاء عهمً الحظ أف التوصٓؿ الهجاور                                        

 أراد الذي تقترحً فْ حاؿ   شكؿ التوصٓؿ ، هابوجود هصباحٓف ٓعطْ أكبر شدة إضاءة  

 مِ أكبر إضاءة ؟لٓحصؿ عتوصٓؿ أربعة هصابٓح بهصدر لمتٓار الكٍربائْ  

 

 

 –ب                                                            -أ                     

 

 

                     

 -د                                               -ج                     

الكبٓرت وبرادة الحدٓد بعد هزجٍها هعا ووضعٍها  قاـ أحد الطمبة بتجربة عهؿ هف خاللٍا عمِ هفاعمة هادتْ -22
عمِ سطح هىاسب كها فْ الشكؿ الهبٓف، ولكْ ٓبدأ التفاعؿ عرض جزءا هف الهادتٓف إلِ هصدر حراري وهف ثـ قاـ 

 بإبعاد الهصدر. الحظ الطالب أف التفاعؿ ها بٓف الهادتٓف ٓبقِ هستهرا بعد إبعاد هصدر الحرارة.

 

 

 الطرف تسخٌن

 والكبرٌت الحدٌد برادة من شرٌط
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 ها التفسٓر الهالئـ لها حدث؟

 عىدها ٓتـ تسخٓف الطرؼ تىتقؿ الحرارة بالتوصٓؿ إلِ بقٓة أجزاء الشٓرط فٓستهر التفاعؿ بالحدوث. -أ

 عىد تعٓرض طرؼ الشٓرط لمهصدر الحراري ٓسخف السطح بقدر كاؼ الستهرار تفاعؿ الهادتٓف. -ب

 مب قدرا هف الحرارة عىد بدآة التفاعؿ فقط.إف التفاعالت الكٓهٓائٓة فْ العادة تتط -ج

 إف التفاعؿ طارد لمحرارة فٍو بذلؾ ٓىتج قدرا هف الحرارة كافٓة الستهرار التفاعؿ بعد استبعاد الهصدر الحراري. -د

 

فْ ىشاط تجٓربْ ربط أحد الطمبة عربتٓف إحداٌها كبٓرة واألخرى صغٓرة بخٓط عدٓـ االحتكاؾ وهرر الخٓط فوؽ  -23
رة همساء ترتكز عمِ سطحٓف هائمٓف بٓىٍها هحور هتحرؾ لمتحكـ بهٓالف السطحٓف كها ٓظٍر فْ الشكؿ فإذا تركت بك

 الهجهوعة )العربتٓف( فإىٍا سوؼ تحرؾ ىحو العربة الكبٓرة )ىحو الٓهٓف(:

 

 
 تين( تتحرك نحو العربة الصـغيرة ) اليسار (؟ما اإلجراء الذي يمكن لمطالب القيام بو لجعل المجموعة )العرب

خفض السطح الثاىْ. -أ  ٓرفع السطح األوؿ ٓو

رفع السطح الثاىْ. -ب  ٓرفع السطح األوؿ ٓو

خفض السطح الثاىْ.   -ج  ٓخفض السطح األوؿ ٓو

رفع السطح الثاىْ. -د  ٓخفض السطح األوؿ ٓو

 اىتٍِ                هع تهىٓاتْ لكـ بدواـ الىجاح والتقدـ                                                        

 

 

 

 محور

 األول السطح
 الثاني السطح

 صغيرة عربة

 كبيرة عربة

 ملساء بكرة
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 الختبار هستوى التفكٓر العمهْ صحٓحةال اتاإلجاب (9همحؽ)

رقم 
 الفقرة

رقم  اإلجابة
 الفقرة

 اإلجابة
 د ج ب أ د ج ب أ

1     13     

2     14     

3     15     

4     16     

5     17     

6     18     

7     19     

8     20     

9     21     

10     22     

11     23     

12      
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 فيرس المالحق

رقـ 
 الهمحؽ

 الصفحة اسـ الهمحؽ

 103 أسهاء الهحكهٓف 1

 104 دلٓؿ الهعمـ 2

 127 العاشر جدوؿ تحمٓؿ لهحتوى وحدة الهوائع فْ العمـو لمصؼ  3

 128 جدوؿ الهواصفات لوحدة ضغط الهوائع لمصؼ العاشر األساسْ 4

 129 اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة 5

 135 ىهوذج اإلجابات الصحٓحة ألسئمة فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة. 6

 136 هعاهالت الصعوبة والتهٓٓز لفقرات اختبار قٓاس الفٍـ   7

 137 اختبار التفكٓر العمهْ 8

 147 اإلجابة الىهوذجٓة الختبار هستوى التفكٓر العمهْ 9

 148 هدٓٓرة التربٓة والتعمٓـ شهاؿ الخمٓؿ ِإلكتاب تسٍٓؿ هٍهة هف جاهعة القدس  10

 149 تسٍٓؿ هٍهة هف هدٓٓرة التربٓة/شهاؿ الخمٓؿ إلِ هدرسة بىْ ىعٓـ الثاىوٓة. 11

 150 مٓؿ إلِ هدرسة بىات الصحابة تسٍٓؿ هٍهة هف هدٓٓرة التربٓة/شهاؿ الخ 12
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 فٍرس الجداوؿ

 

رقـ 
 الجدوؿ

 الصفحة اسـ الجدوؿ

1.3 
حسب الهدٓٓرة والجىس وأعداد الطمبة فْ هحافظ  توٓزع أفراد هجتهع الدراسة

 2012/2013الخمٓؿ فْ العاـ الدراسْ 
65 

 66 بحسب الهجهوعة والجىس توٓزع أفراد عٓىة الدراسة 2.3

هتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لعالهات طمبة الهجهوعتٓف فْ ال 1.4
 اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة، حسب الهجهوعة والجىس وهستوى التحصٓؿ

75 

2.4 
لعالهات الطمبة فْ اختبار فٍـ  (ANCOVA) ىتائج تحمٓؿ التغآر الثالثْ

ائٓة بحسب طٓرقة التدٓرس والجىس وهس توى التحصٓؿ الهفآٌـ الفٓٓز
 والتفاعؿ بٓىٍا

76 

3.4 
الهتوسطات الحسابٓة الهعّدلة واألخطاء الهعٓآرة البعدٓة لهتغٓر فٍـ الهفآٌـ 

ائٓة حسب الهجهوعة  77 الفٓٓز

4.4 
 الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة لدرجات طمبة الهجهوعتٓف فْ

 ى التحصٓؿ.هقٓاس التفكٓر العمهْ، حسب الهجهوعة والجىس وهستو 
78 

5.4 
لدرجات الطمبة فْ هقٓاس  (ANCOVA) ىتائج تحمٓؿ التغآر الثالثْ

التفكٓر العمهْ بحسب طٓرقة التدٓرس والجىس وهستوى التحصٓؿ والتفاعؿ 
 بٓىٍا

79 

6.4 
الهتوسطات الحسابٓة الهعّدلة واألخطاء الهعٓآرة البعدٓة لهتغٓر التفكٓر 

 العمهْ حسب الهجهوعة
80 
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ات :  فٍرس الهحتٓو

 

 رقـ الصفحة الهحتوى

 أ  قراراإل

 ب شكر و تقدٓر 

 ج الهمخص بالمغة العربٓة 

 د ىجمٓٓزةالهمخص بالمغة اإل

 1-1 الفصؿ االوؿ: هشكمة الدراسة واٌهٓتٍا

 2 الهقدهة

 7 هشكمة الدراسة

 8 أسئمة الدراسة

 8 فرضٓات الدراسة

 9 أٌداؼ الدراسة

 9 أٌهٓة الدراسة

 10 هحددات الدراسة

 10 هصطمحات الدراسة والتعٓرفات اإلجرائٓة

 62-12 الفصؿ الثاىْ: االطار الىظري والدراسات السابقة

 14 االطار الىظري

 14 الهىحِ التآرخْ

ائٓة و اٌهٓتٍا  27 الهفآٌـ الفٓٓز

 35 التفكٓر العمهْ

 37 الىظٓرة البىائٓة
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 50 الدراسات السابقة 

 50 ت العربٓة الدراسا

 54 الدراسات االجىبٓة

 60 التعقٓب عمِ الدراسات

جراءاتٍاالفصؿ الثالث:   72-63 طٓرقة الدراسة وا 

 64 هىٍج الدراسة

 64 هجتهع الدراسة

 65 عٓىة الدراسة

 66 أدوات الدراسة

 66 اختبار فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة

 68 اختبار التفكٓر العمهْ

 69 و الهادة التعمٓهٓة إعداد دلٓؿ الهعمـ

 70 إجراءات تطبٓؽ الدراسة

 72 هتغٓرات الدراسة

 72 الهعالجة اإلحصائٓة

 81-73 الفصؿ الرابع: ىتائج الدراسة

 74 بالسؤاؿ األوؿالىتائج الهتعمقة 

 78 بالسؤاؿ الثاىْالىتائج الهتعمقة 

 81 همخص ىتائج الدراسة

 88-82 وصٓاتالفصؿ الخاهس: هىاقشة الىتائج و الت

 83 الهقدهة

 84 بالسؤاؿ األوؿ هىاقشة الىتائج الهتعمقة 

 86 بالسؤاؿ الثاىْهىاقشة الىتائج الهتعمقة 
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 88 التوصٓات

 90 قائهة الهراجع

 91 الهراجع العربٓة

 98 الهراجع االجىبٓة

 102 الهالحؽ

 151 فٍرس الهالحؽ

 152 فحرس الجداوؿ

 153 اتٓفٍرس الهحتو 

 


