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 اإلهـــداء

 
 مام العلماء سيد ولد ادم  .إلى منارة العلم وا 

 رسولنا الكريم محمد صمى اهلل عميه وسمم

  إلىىى الينبىىوذ الىىذي ال يمىىل العنىىاء إلىىى نبىىع الحنىىان ورمىىز المحبىىة والو ىىاء الىىى مىىن  ىىان
 دعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بلسم جراحي.

 والدتـــي الغاليةروح 

   إلى من اجتيد و  ا ح ألنعم بالراحة واليناء ولم يبخل بشيء من أجل د عىي  ىي نريى
ح الذي علمني أن أرتقي ُسلَّم الحياة بح مة وصىبر الىى مىن احمىل اسىمو ب ىل عىز النجا

 وا تخار

 والــــدي العزيــــز
من  إلىإلى من تحلوا باإلخاء والو اء والعزة واإلباء الى من  انوا لي  ي  ل خنوة سندا 

 بذ راىم  ؤادي. عروقي ويليجحبيم يجري  ي 

  األحباءإخوتي وأخواتـــي 
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ىإلوهمىجموعًاىُأهدىىهذاىالعملىالمتواضعى
ىراجوًاىِمَنىالمولىىعزَّىوجلَّىأنىَوجدىالُقبولىوالنَّجاح



 د

 الشُّكـر والتَّقديـر
الحمىىد ا الموصىىوف بصىىكات ال مىىال والجمىىال والجىى ل المنىىزه عىىن العيىىو، والنقىىا   والمثىىال، 

لنىىا دينىىو وأجىىزل علينىىا عنىىاءه  أ مىىللىىو ان ينىىام الحمىىد ا الىىذي  حىىي ال يمىىوت قيىىوم ال ينىىام وال ينب ىىي
ال الو إال اا وحىده ال  أنىدانا اا واشيد  أنونعمو الحمد ا الذي ىدانا لإلس م و ما  نا لنيتدي لوال 

 محمدا عبده ورسولو أما بعد،  أنشريك لو واشيد 
ذ   انن قىىىًا مىىىن قولىىىو تعىىىالى:   ـــ َواِ  ـــََّذََّن َربُّك  ـــِ ن م  َت ت م   َل ـــِ ن أَلِزيـــَدنَّك م   َشـــَكر  ت م   َوَل   َكَفـــر 

 )حىديث مـن   يشـكر النـاس   يشـكر اهللوقولىو صىلى اا عليىو وسىلم:  ( 7)إبىراىيم:   َلَشـِديد   ِإنَّ َعَذاِبي
 صحيح صححو األلباني(. 

ر األنىام،  إنني أش ر اا سبحانو وتعالى الذي خلقني وىداني لإلسى م وأن جعلنىي مىن أمىة خيى
  ما أش ره على آال و ال ثيرة ونعمو العميمة.

  ا سـتاذ  إحقاقا للح  ال أملك إال أن أتقىدم بسسىمى آيىات الشى ر والعر ىان إلىى أسىتاذي الجليىل 
،  الذي رعى ىذه الدراسة وتعيدىا بعنايتو وقد تشر ت بإشرا و على ىذه الدراسة  عفيف زيدانالدكتور 

 ت والتوجييىىات المثمىىرة والمراجعىىة المسىىتمرة ل ىىل خنىىوة مىىن خنىىوات يالتسىىي حيىىث لىىم يتىىوانى  ىىي تقىىديم
و ىذلك اسىجل شى ري وتقىديري  الدراسة  جزاه اا عنىي  ىل خيىر وأسىسل اا أن ُيمتعىو بالصىحة والعا يىة.

 للد تور عبدال ني الصيكي والد تور زياد قباجة لتكضليما بمناقشة ىذه الرسالة.
القدس  التىي سىاىمت  ةليذا الصرح التعليمي الشامخ  جامعقديري  ما أتوجو بخال  ش ري وت

  ي اعدادنا لخدمة ىذا الونن
ول ىىل مىىن أسىىيم وعىىاون وشىىجع او اسىىتوقكني يومىىا و  ا صــدقاء والــزم ءوال يكىىوتني أن أشىى ر 

 سىسلني عىىن مسىىيرة ىىذه الدراسىىة نيلىىة  تىرة إنجازىىىا ولىىم يتسىع المجىىال لىىورود اسىمو  لىىيعلم أن م انتىىو  ىىي
 القل، محكوظة وش ري وتقديري سا ٌر إليو  ليم مني جزيل الش ر والتقدير.

اشى ر الحضىىور ال ىرام الىذين شىر وني بالحضىىور مىن اجىل مسىاندتي   ليىىم  أنوأخيىرا ال يكىوتني 
 جميعا جزيل الش ر والتقدير.                       

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل



 ه

 ممخص ال

 

أثر توظيف استراتيجية المحنات العلمية  ي تحصيل العلوم  والذ اء سة الى ال شف عن ىد ت الدرا
تبعا الخت ف نريقة البصري الم اني لدى نلبة الصف الخامس األساسي  ي محا ظة الخليل 
 .التدريس)محنات علمية، تقليدية( والجنس والتكاعل بين نريقة التدريس والجنس

، وأعدت مقياس والتصميم شبو التجريبي ت الباحثة المنيج التجريبياتبعولتحقي  أىداف الدراسة 
حيث تم تنبي  للتعرف الى ميارات الذ اء البصري لدى النلبة  واختبار تحصيلي لقياس التحصيل، 

نالبًا ونالبة انتظموا  ي أربع شع، من شع، الصف الخامس ( 851من ) االدوات على عينة م ونة
( نالبًا، وشعبتين  ي 77( والبالغ عددىم )عبد اليادي السراحنةة ذ ور )األساسي، شعبتين  ي مدرس

( نالبة، حيث اختيرت إحدى الشع، عشوا يا من  ل 70( والبالغ عددىن )السيدة ىاجر) مدرسة إناث
مدرسة بحيث ت ون مجموعة تجريبية تنكذ أنشنة استراتيجية المحنات العلمية، بينما تنكذ الشعبة 

كح  ولاألنشنة نكسيا بنريقة تدريس تقليدية )اعتيادية(  مجموعة ضابنة. مدرسة الثانية من  ل 
(، والمتوسنات الحسابية المعدلة ANCOVAاختبار تحليل الت اير ) تم استخدام رضيات 

(Estimated Marginal Means) 

 نتا جالوأظيرت 

وجود  رو  ذات داللة إحصا ية  ي متوسنات توظيف استراتيجية المحنات العلمية  ي تنمية  -
التحصيل  ي العلوم لدى نلبة الصف الخامس األساسي  ي الخليل تعزى لنريقة 

استراتيجية المحنات ) لصالح أ راد المجموعة التجريبية  التدريس)محنات علمية، تقليدية(،
مت ير الجنس والمجموعة  قد أظيرت النتا ج عدم وجود تكاعل بين   بال، أما  يما يتعل(العلمية

  رو  ذات داللة إحصا ية.

توظيف استراتيجية المحنات العلمية  ي تنمية وجود  رو  ذات داللة إحصا ية  ي متوسنات  -
لدى نلبة الصف الخامس األساسي  ي الخليل تعزى لنريقة  ذ اء البصري الم انيال

استراتيجية المحنات ) أ راد المجموعة التجريبية لصالح علمية، تقليدية(،التدريس)محنات 



 و

مت ير الجنس والمجموعة  قد أظيرت النتا ج عدم وجود بالتكاعل بين أما  يما يتعل  ، (العلمية
  رو  ذات داللة إحصا ية. 

تيجية توظيف استراو ي ضوء النتا ج التي توصلت الييا الدراسة  ان الباحثة توصي بضرورة 
تدري، و  المحنات العلمية  ي التدريس لما ليا من اثر  ي تنمية التحصيل العلمي والذ اء البصري.

خاصة استراتيجية المحنات المعلمين والمشر ين التربويين على االستراتيجيات التربوية الحديثة و 
  .العلمية
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The Effect of Using Science Stations Strategy on Achievement and 

Development of Visual Intelligence Among 5
th

 Grade Students 

 

Prepared by: Nisreen Z. Nemer  

Supervised by: Prof. Afif H. Zeidan 

 

Abstract:  

This study aimed to find out  the  effect of using  scientific stations strategy in the 

development of visual intelligence and of the Acquisition in science at the fifth grade 

students in Hebron, according to the different teaching method (scientific stations, 

traditional), gender and the interaction between teaching method and Gender  . 

To achieve the objectives of this study the researcher used the experimental method, and 

prepared a measure to find out  the students visual intelligence skills ; and achievement 

test to measure  acquisition, the tools have been applied  on a sample of (158) students 

enrolled in the four classes of the fifth grade, two divisions in the Boys' School (Abdul 

Hadi Sarahneh) with a total of ( 78) students, and two divisions in the females' school 

(Hagar) with a total of (80) Student, where as one of the two divisions has been selected  

randomly from each school so that the experimental group carried out scientific stations 

strategic activities, while the second division in each school implementing the same 

activities in a traditional way of teaching (regularly) as a control group . ANCOVA and 

Estimated Marginal Means were used to test the hypothesis of the study. 

 

   The results showed the following :   

   

The results of the study showed that there were statistically significant differences in 

science achievement due to the method of teaching for the benefit of experimental group 

(scientific stations), Furthermore, there were no statistically significant differences in 

achievement due to interaction between the  method of teaching and the gender.  

 

The results of the study also showed that there were statistically significant differences in 

Development of Visual Intelligence due to the method of teaching for the benefit of 

experimental group (scientific stations), Furthermore, there were no statistically 

significant differences in Development of Visual Intelligence due to interaction between 

the  method of teaching and the gender.  

 

In light of these findings that the study has reached , the researcher  recommends of using 

a scientific stations strategy in teaching because of it's impact on educational attainment 

and visual intelligence development . Training teachers and supervisors on modern 

educational strategies , especially the scientific stations strategy. 
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 الفصل األول

 

 خمفية الدراسة ومشكمتها

 

 ة:المقدمــ 1.1
عمو  جمعو  وو ا زالت عجمة التطور العممي والتكنولووجي تتاوارع كلوكذ مو وذد ونوك انعكوس  ما 

ماووووتوعات ال عوووواه ومجالتىوووواد والكعهووووة التركوعووووة وووووي   ووووكب اووووو  مجووووالت ال عوووواه    توووورتكط كىووووا كوووواني 

لوه مون المجالتد  عث ان النظا  التركوي له مكخالت وعممعات ومخرجات وو ا النظا  كان نظا  لكُك 

التطوووور الماوووتمر والوووكاه  والوووكهوا لع وووو  اتووووكاو وعواكوووا التطوووورات وعواجوووه الت وووكعاتد وتوووو  وووو   

 الماوهولعة عموو  عوات  الكووا لعن والمخمذوعن الوو عن عواذومون المعووذ كالنىوار لكووي ُععوكوا اط وواذ العوو  لم ووك

 اذ العو  رجاذ ال ك. أطد فالماتوكذو 

اه الكرز في التركعة عمو  ت وعو  التووك  والتطوور والرفاوعوة وتاع  المناوج المكراعة كونىا الك 

لكب المجتم  عم   الماتوب الكععك والورعاد وُععك منىج العمو  ا وك المنواوج اتاااوعة التوي تاواو  فوي 

تهومووه ماووتوكال  لمخوووض فووي لمووار العموو  والتخذووص الووكنع  فووي المرا ووذ العممعووة و  دكنوواا الطالووا عممعووا  

 المتوكمة.

رت الكلعوور موون المهااووات والجامعووات والجمععووات التووي اوتمووت كتطوووعر تووكرعس العمووو  وو وو  نووك ظىووو 

 اتالختكووووارات العممعووووة الكولعووووة لوعوووواس نووووكرات الطووووالا فووووي ووووو ا المجوووواذ لووووعس انمىووووا او  خروووووا اختكووووار 

(Timss.) 
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ملوذ كرااوة وتومعة الت كعر فوك تزاعكت في العوك اتخعر الكرااات التي تناولت الت كعور كأنواعوه  

(د وكرااة الك موتد 2013) العلي(د وكرااة 2013) اكو زاعكه(د وكرااة 2013)اكو ج جوح و را 

 (.2011)(د وكرااة طافش 2012)

ونك زاك الوتما  العالمي كتعمع  الت كعر خالذ المواك الكرااعة كذ ة عامةد ومواكه العموو  كذو ة 

كاو تكرعس العمو ؛ و لو  لموا تت ومنه منواوج العموو  خاذةد  عث تعتكر تنمعة مىارات الت كعر ا ك او

من انلطة وخكرات وتجارا عممعةد عكون لىا كور كالغ اتومعة في تنلعط  ون المتعم  وااتلاره نكراتوه 

العومعووةد ووووو عاووى  فووي تنمعووة مىووارات الت كعوور لكعووه كمووا فووي  لوو  موون مىووارات الت كعوور التووأممي )الكعموويد 

2006.) 

نعة ت وعو   لو  فوي ال رفوة الذو عة كورطال   رعوة ت كعور الموتعم  كون نعوك او وعرب )كعوي(  مكا

عطاهووه ال رذووة الكاممووة لووتمعن المعرفووة الجكعووكه وتأممىووا وفىمىوواد وال وورص الكافعووة لم ووكعث عوون  مووان د واط

إللووواره المتعمموووعن ا خووورعن –فىموووه الخووواص لىووو   المعرفوووة الجكعوووكه والتعكعووور عووون  لووو  كأاوووموكه الخووواص 

لووواره كافععوووتى  لوووركط خكراتوووه الوكعموووة كوووالتعم  الجكعوووك لتولعوووك معرفوووة جكعوووكه وفرذوووة  -كه مووونى والاوووت ا واط

عر ىا كون خوو مون ال لوذ او العووااد لو  تطكعوىوا فوي موانوو جكعوكه لكتلواو الخطوأ وتذو ع هد 

 (.Lukey, 2006والات اكه من  ل  في تعم  جكعك )

لت كعوور كلووكذ عووا  والت كعوور الكذووري والمكوواني وكنوواا  عموو  مووا اووك  تهكووك الكا لووة عموو  اومعووة ا

تنمعووووة الوووو كاا والوووو كاا الكذووووري المكووووانيد وكعووووك  طووووالع الكا لووووة عموووو  اككعووووات  د وكوووو ل كلووووكذ خوووواص

وااوتراتعجعات التووكرعس وجوكت ان موون اناوا الطوور  والاووتراتعجعات ال كعلوة والولعوووة كىو ا الجانووا وووي 

ومختم ة تلتر  جمععىا فوي ااوتخكا  الكذور الو اكره  الم طات العممعة لعتماكوا عم  م طات متعككه

 المكانعة في التعمع  والتعم .

( مون Denise Jones ) كعنوعس جوونز  طات العممعة والتي نا  كتذومعمىاُتعك ااتراتعجعة الم

الاتراتعجعات التكرعاعة ال كعلة ناكعا  والتي تملذ ا ك الكاذ التنوع والتمعوز تاوالعا وطور  التوكرعسد 

واتنلوووطة التعمعمعوووة المختم وووةد  عوووث عت ووووذ فعىوووا لوووكذ ال ذوووذ عووون اللوووكذ التومعوووكي  لووو  كعوووض  كوووذ

 (.2013الطاولت التي عطوو  ولىا مجموعات التالمع  وفوا  لنظا  م كك )زكيد 
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ونظووورا  تومعوووة ااوووتراتعجعة الم طوووات العممعوووة فوووي التوووكرعس عاموووة وتوووكرعس العموووو  خاذوووة فووووك 

(د وكرااووووووة 2014)وموووووون الووووووىر ووووووو   الكرااوووووواتد كرااووووووة الزعنوووووواتيد اوتمووووووت كعووووووض الكرااووووووات كىووووووا 

 (.Nermin and Olga, 2010(د وكرااة )2011) (د وكرااة اللمري2013)زكي

وكعوووك  طوووالع الكا لووووة عمووو  اككعوووات الكرااووووة وجوووكت ان اتك ووواث العركعووووة التوووي تناولوووت ووووو    

 .- اا عم  الكا لة– عة وي كرااات نمعمةالاتراتعج

ااتخكا  ااتراتعجعة الم طات العممعة في ت ذوعذ طمكوة الكرااة لمعرفة الر وتأتي و   

 .الذو الخامس الاااي وتنمعة  كاهى  الكذري المكاني

 

 مشكمة الدراسة: 2.1
مكراوة لمعمووو  فوي المر مووة اتاااووعةد ومون خووالذ النوالووات ل ظوت الكا لووة مون خووالذ عممىووا 

ة تنوعوو  طوور  التووكرعس الماووتخكمة نمووالعممعووة والمىنعووةد  العذووو الوو وني فووي الجامعووة وكوو ل  الكرااووات

من نكذ المعممعن في المكارسد وان ونا  عزوو لكب المعممعن عن ااتخكا  العكعك من طر  التكرعس 

نظورا لموا تعانعوه العممعوة التركوعوة مون نذوور فوي ااوتخكا  اتنلوطة و الم اكه لطور  التوكرعس التومعكعوةد 

والتوي كوكوروا توموذ مون الورا  الطالوا فوي  دعمو  ااوالعا تومعكعوة فوي التوكرعس واع ا التركعز دالتعمعمعة

النلطة التعمعمعة. ونظرا لما ع توعه المنىاج ال ماطعني من مذطم ات وم اوع  عذعا عم  الطالا 

ممووا عتاووكا فووي انخ وواض ماووتوب الت ذووعذ لووكب الطمكووة عموو  الوورل  موون الجىوووك التووي عكوو لىا  دفىمىووا

عووك  ااووتخكا  ااووتراتعجعات تووكرعس  كعلووة تراعووي كووذ  لوو . ان العمووو  موون المووواك التووي المعممووون كاووكا 

تتطمووا مىووارات وااووتراتعجعات خاذووة فووي تكرعاووىا وتاووتوجا اعموواذ الت كعوور وتوظعووو الوووكرات العومعووة 

لكب المتعممعن وااتخكامى  لألنلطة والاالعا والاتراتعجعات ال كعلة في تكرعاىا ونتعجة ل ل  كرزت 

ونووك اوتمووت كعووض ووو   الملووروعات  داتجاوووات عالمعووة  كعلووة وملووارع  متطوووره توووكمىا كذوووره ملووونة

فووي  ووعن اوتمووت الخوورب كوواكراز النوووا ي  دالاووموا العممووي وطرعوووة العمموواا فووي الوذوووذ الوو  المعرفووة

 .الناانعة والجىك الكلري المك وذ في انجازات العمو  العامة
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فاعمعووووة ااووووتراتعجعة الم طووووات العممعووووة فووووي تنمعووووة كووووذ موووون لوووو ا جوووواات ووووو   الكرااووووة ل  ووووص 

 الت ذعذ العممي وال كاا الكذري لكب طمكة الذو الخامس اتاااعة في ماكه العمو .

 

 أسئمة الدراسة :  1 . 3
 : عن ا تععنلإلجاكة عن الاهالجاات و   الكرااة 

ذعذ طمكة الذو ااتخكا  ااتراتعجعة الم طات العممعة في ت ما الر السؤال االول:

)م طات عممعةد كاختالو طرعوة التكرعس  و ا اللروذ عختمو  الخامس الاااي 

 ؟الت اعذ كعن طرعوة التكرعس والجنس وا دالجنس او دتومعكعة(

طمكة لكب ال كاا الكذري  ااتخكا  ااتراتعجعة الم طات العممعة في ما الر: السؤال الثاني

كاختالو طرعوة التكرعس  وذ عختمو و ا اللرو  دالذو الخامس الاااي

 ؟)م طات عممعةد تومعكعة(د او الجنسد او الت اعذ كعن طرعوة التكرعس والجنس

 

 فرضيات الدراسة :  4ـ  1
 :  التاليةصفرية الفرضيات ال سعت الدراسة لفحص 

فووي ت ذووعذ ( α) ≤ 0.05عنووك ماووتوب الكللووة ل توجووك فوورو   ات كللووة ا ذوواهعة  الفرضــية االولــ :

تعووزب لطرعوووة التووكرعس ) م طووات عممعووةد  عمووو طمكووة الذووو الخووامس الاااووي فووي ال

  .تومعكعة( او الجنس او الت اعذ كعن طرعوة التكرعس والجنس

فووي الووو كاا ( α) ≤ 0.05عنوووك ماووتوب الكللوووة ل توجووك فووورو   ات كللووة ا ذوواهعة  الفرضــية الثانيـــة:

تعزب لطرعوة التكرعس  عمو خامس الاااي في الالكذري المكاني لكب طمكة الذو ال

 .) م طات عممعةد تومعكعة( او الجنس او الت اعذ كعن طرعوة التكرعس والجنس
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 أهمية الدراسة 5ـ  1
 ما عاتي:تكمن اومعة و   الكرااة في  

ان  وعركعا في و  د ل  جانا الكرااات الم كوكه في مجالىا م معا من المتون  ان تاى  و   الكرااة

ومت عرات و   الكرااةد  عث اتناوذ و    دوالعركي في  وا اعانات دالك ث التركوي ال ماطعني

الكرااة مت عراند ووما ااتراتعجعة التكرعس كماتوعاتىا )الم طات العممعة(د وتنمعة مىارات ال كاا 

 الكذري لكب طمكة الذو الخامس في ماكه العمو  العامةد والت ذعذ العممي

تون  ان تاى  نتاهج و   الكرااة في تامعط ال وا عم  الر و   الاتراتعجعة في تنمعة ومن الم 

نمعة الت ذعذ العممي لكعى  في  ماكه العمو د فعم   ك عم  الكا ث ل  تمىارات ال كاا الكذري و 

 ا وكالتالي تلكذ انمو جا لمكرااات التالعة في و دعاك  تناوذ ك له عم  الماتوب الم ميد والعركي

 المو وع.

 المعممعن في تنمعة ااتراتعجعات تعزز وتنمي مىارات الت كعر العمعا لكب الطمكة.نك تااعك  -

تووفر الكرااوة كلوعال  عممعوا  لتوظعوو ااوتراتعجعة الم طوات العممعوة فوي توكرعس منىوواج مون المتونو  ان  -

 ما ع عك الطالا اع ا .العمو  لمذو الخامس اتاااي مما عاى  في تطوعر نكرات معممي العمو  وك

 دفي توكع  طرعوة جكعكه لممعممعن في تكرعس العمو  العامة كما نتاهج و   الكرااة تاى ان  مكانعة  -

 . تطور المعرفة واوتمامات التركعة العممعة ال كعلةو 

 انتاهج و   الكرااة في مااعكه الطمكة كتنمعة مىاراتى  في الت كعر ما ورا تاى من الممكن ان  - 

 .المعرفي واتجاواتى  ن و العمو 

او  دفي تذمع  المناوج الكرااعةالمناوج  يمطور و  دمذممي ان ت عك نتاهج و   الكرااة مكانعة  -

 .وتنمعة مىارات الت كعر ما وراا المعرفي لكب الطمكة دتطوعروا كما عتالا 

ة اتولووو  فوووي ال ووو ة نووك ت عوووك الكوووا لعن فووي مجووواذ منووواوج وطووور  التووكرعس  عوووث انىوووا تلوووكذ الكرااوو -

 ال ركعة.
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 :أهداف الدراسة 6ـ  1
 وكفت و   الكرااة ال  : 

و ااتوذاا كور طرعوة التكرعس كالم طات العممعة عم  ت ذعذ طمكة الذو الخامس اتاااي في  1

 العمو  

و الك ث في كور طرعوة التكرعس كالم طات العممعة عم  ال كاا الكذري المكاني لكب طمكة الذو  2

 لخامس اتاااي في العمو .ا

 و معرفة كور الجنس عم  الت ذعذ لكب طمكة الذو الخامس اتاااي في العمو . 3

 و معرفة كور الجنس عم  ال كاا الكذري المكاني لكب طمكة الذو الخامس اتاااي في العمو . 4

طمكة الذو و معرفة كور الت اعذ كعن طرعوة التكرعس والجنس عم  الت ذعذ في العمو  لكب  5

 الخامس اتاااي في العمو .

و معرفة كور الت اعذ كعن طرعوة التكرعس والجنس عم  ال كاا الكذري المكاني لكب طمكة الذو  6

 الخامس اتاااي في العمو .

 

 حدود الدراسة: 7ـ  1
 تعة:ال كوك ا  توتذر نتاهج الكرااة عم 

 .اااي ) كور واناث(انتذرت عم  طمكة الذو الخامس ات الحدود البشرية:

 .عمع  كمكعنة الخمعذالتركعة والت : مكعرعةالحدود المكانية

 د 2014/2015من العا  الكرااي  الكرااة عم  ال ذذ الكرااي اللاني : انتذرتالحدود الزمانية

: انتذرت الكرااة عمو  و وكه الطانوة فوي  عاتنوا مون كتواا العموو  لمذوو الخوامس الحدود الموضوعية

 ل ذذ الكرااي اتوذ من المنىاج ال ماطعني.اتاااي ا
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 مصطمحات الدراسة: 8ـ  1
: ووووي ااوووتراتعجعة ترتكوووز عمووو  نعوووا  طالكوووات الذوووو الخوووامس اســـتراتي ية المحطـــات العمميـــة -1

اتاااووي كمجموعووة موون اتنلووطة العممعووة المتنوعووة والمنظمووة والمخطووط لىووا ماووكوا  فووي و ووكه 

موون نكووذ المعممووة  اتاااوويزا اتوذ لمذووو الخووامس الطانووة فووي  عاتنووا موون كتوواا العمووو  الجوو

 كاخذ المختكر المكراي ك عث عم  الطالكات المرور كأرك  م طات عممعة.

المكواني الم وعط ككنوة وفىوو   -وووو الووكره عموو  اكرا  العوال  الكذوريالـككا  البصـرا المكـاني : -2

ك رض  ذ الملوكالت او وااتععاا الكاذ الكعك اللالث وتكوعن الذور ال ونعة والتعامذ معىا 

عوواكهاجووراا التعووكعالت  انلوواا التذووورات الولعووة فووي لعوواا الم  ووزات الطكعععووة  ات العالنووة  واط

ملوووووذ الذوووووعاك والكلووووواو والموووووالح والطعوووووار والن وووووات والراوووووا  والمىنوووووكس المعمووووواري ومذوووووم  

كراكوووات الاوووطر الخوووارجي الووو  ذوووور ووووا مووون العمووواذ الخووورب التوووي ت ووووذ اولعر  دالوووكعكورات

ووووو ا الووو كاا  داخمعوووة لووو  طر ىوووا فوووي لوووكذ جكعوووك او معوووكذ او ت وعوووذ المعموموووات الووو  رمووووزك

عتطموووا ال اااوووعة لموووون والخوووط واللوووكذ والطكععوووة والماوووا ة والعالنوووات التوووي توجوووك كوووعن وووو   

 (2003 د)جاكر العناذر وك ل  الوكره عم  التذوعر الكذري والكعاني

الوو عن اتمووووا اركووو   (واإلنووواثناووعن )الووو كور وووو  جمعووو  الطمكووة مووون الجطمبــة الصـــف الخـــامس:  -3

د  اووا انظمووة وزاره اوونة (11-10مووا كووعن ) واعمووارو اوونوات موون التعمووع  الاااووي كنجوواحد 

  . 2016-2015التركعة والتعمع  ال ماطعنعة لمعا  

وووو مجموعووة موون الم وواوع  والمعووارو والخكوورات التووي عكتاووكىا المووتعم  نتعجووة موورور   التحصــيل: -4

وعووواس الت ذووعذ موون  دعمعمعووة فووي المكراووة وكااووتخكا  ااووتراتعجعة الم طووات العممعووةكووالخكره الت

خوووالذ العالموووة التوووي ت ذوووذ عمعىوووا طالكوووة الذوووو الخوووامس الاااوووي فوووي اختكوووار الت ذوووعذ 

الكرااووي فووي و ووكه الطانووة موون موواكه العمووو  والوو ي اعكتووه الكا لووة خذعذووا لىوو ا ال وورض نكمعووا 

 وكعكعا.

 اتاااوويالمواكه العممعووة التووي عت ومنىا كتوواا العمووو  لمذوو الخووامس  عوذوك كىووا مــادا العمــو : -5

 .2015-2014زاره التركعة والتعمع  في فماطعن لمعا  المكراي و ال ي انرته 
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 أواًل:االطار النظري  2 .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحطات العممية: 

ررس  ػ  اكهطػور واسهاػلع اكهثووكػو ل واك،  ػل  ظهرت واشػههرت اكثيرػر  ػف ااػهراهر رلت اكهػ 
و ف هذه اساػهراهر رلت ااػهراهر را اك اطػلت اك،  رػا واكهػل ه،ه ػ  سشػثؿ االاػل ل ػع مف اك ػه، ـ هػو 
 اور اك،  را اكه، ر را فهو اكذي رسول  ،رفهه سوفاه  ف خالؿ خسراهه اكالسقا و شلرثهه كز الئه خالؿ 

 خه فا.قرل هـ  سلألوشطا اك،  را اك 
 تعريف استراتيجية المحطات العممية: 

( سأوهل: "طررقػا هػ ررس هوهقػؿ فرهػل    ولػا  ػنررة  ػف اكط سػا Jones, 2007)  ووز لرفهل
ب سهأ رػػا ثػػؿ لسػػر ا اػػ ا  ػػف اك اطػػلت   ػػل راػػ ع ك  ،  ػػرف اله ػػل  واػػلئؿ  اػػ و ة ههػػرع كثػػؿ طلكػػ

 اك اطلت اك خه فا".ب ل ع اكوشلطلت لسر اكهولو 
( اك اطػلت اك،  رػا سأوهػل: "   ولػا  ػف اكطػلوست 2011)ؼ م سػو اػ،ر ي واكس وشػلسرو ل ر 

ض اك ل ة اك،  را فرهل س ورة موشػطا ر هسر وثؿ طلوكا ه،   اطا ل  را ه، اخؿ غرفا اك ؼ مو اك خ
 هوولػػا  وهقػػـو    ولػػلت اك ه،  ػػرف سػػلك رور ل ػػع هػػذه اك اطػػلت سشػػثؿ  ه،لقػػب واكهفللػػؿ  ػػ  هػػذه 

و  سلك ، و لت واك ،لرؼ سأوفاهـ وسإشراؼ اك ، ـ وه،ه   فل ه ررس اك روس اك،  رػا فػل األوشطا واكهز 
 اك، وـ  ث ل ر ثف اله ل هل فل اك روس اكوظررا مرضًل".

( سأوهػػػل "ااػػػهراهر را ه رراػػػرا هقػػػـو ل ػػػع    ولػػػا األوشػػػطا اك،  رػػػا 2011) لرفهػػػل اكشػػػ ريو 
ب  وررًل وسلكه،لقػب ل ػع طػلوست  اػ  ة فػل اك ػؼ مو اك هوولا اكهل رض،هل اك ، ـ واكهل روفذهل اكطلك

 اك خهسر سنرا مه اؼ  ،روا وفؽ ها اؿ ز ول رهولاب وطسر،ا األوشطا".
( سأوهػػػل: "ااػػػهراهر را هقػػػـو ل ػػػع    ولػػػا  ػػػف األوشػػػطا رػػػه، ـ فرهػػػل 2012) ولرفهػػػل اكشػػػرسلوي

لت )ااهثشػلفرا  قرائرػا  طلكب اك ؼ األوؿ اك هواط فل ميوػل  ه ػواكهـ سواػو  ههػلس  ل ػع يػالث  اطػ
 اك وررا( وره ؼ اسرهقل  سلكها رؿ اك راال ك ل ة اكفرزرل  واكذثل  اكس ري اك ثلول".
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( سأوهػػػل: "ااػػػهراهر را ه رراػػػرا هه يػػػؿ فػػػل    ولػػػا  ػػػف اك اطػػػلت رقػػػـو 2013) لرفهػػػل زثػػػلو 
  مو   هثػوف ااهق ػلئرااكهال رذ سلك رور ل رهل و  لراا األوشطا اكه، ر را اك و و ة سثؿ  وهل  واكهل قػ

-4س ررا  وررا  مو اكثهروورا وغررهل    ػل رهػرع ك هال رػذ  ػف خػالؿ اك، ػؿ فػل    ولػلت  ػنررة )
6.  (   لراا س،ض ل  رلت اك، ـ  واكهفثرر اإلس الل وزرل ة  اف،رههـ كه، ـ اك، ـو

فػػا  يػػؿ اك   ػػقلت وه،ػػرؼ اكسلايػػا اك اطػػلت اك،  رػػا  سلوهػػل اوشػػطا هاػػهخ ـ فرهػػل واػػلئؿ ه، ر رػػا  خه 
 واك ور واسفالـ  وراهخ ـ فرهل اكالاوب و  اقلهه اك ل را وسر  رلهه.

 ميزات استخدام استراتيجية المحطات العممية: 
 أن ىناك مميزات الستخدام استراتيجية المحطات العممية وتتمثل في:  (3102 )زكيترى 
اكث سروهر  وم هزة اك ،ل ػؿ  واكواػلئؿ اساهفل ة  ف   ر  اك وار  اك هلاا  يؿ: اكثهب  وم هزة  -1

 اكه، ر را واأل وات واك وا  اكثر رلئرا واك ،  را وغررهل.
اك اطػػلت اك،  رػػا هاػػهـ فػػل هوػػوع اكخسػػرات اك،  رػػا واكوظررػػا اكهػػل رثهاػػسهل اكهال رػػذ  ػػف خػػالؿ  -2

 إ را  اكه لرب سوفاه فرثهاب خسرات اارا  سلشػرة ه،ػ   ػف مفضػؿ موػواع اكخسػرات اكهػل ر ثػف
 كهال رذ اك را ا اسسه ائرا اكا وؿ ل رهل فل اك اطلت اك خه فا.

  لراػػا اكهال رػػذ ألوػػواع اسثهشػػلؼ رو ػػل كػػ رهـ  اػػهو، اكيقػػا سػػلكوفس  واكقػػ رة ل ػػع اكا ػػوؿ  -3
ل ع اك ، و لت  واثهشلفهل سأوفاهـ رؤث  اك واع اكسولئل فػل اكا ػوؿ ل ػع اك ،رفػا  وهػذا  ػل 

 ل اكه، رـ واكه، ـ.هول ي سه اسه لهلت اكا ريا ف
 رور اكهال رذ سخسرات اارا واثهشلفهـ اك ، و لت  ف خالؿ اساهق ػل  ه ،ػؿ اكه، ػرـ واكػه، ـ  -4

 مسقع ميرًا.
اك اطػػػلت اك،  رػػػا ه، ػػػؿ ل ػػػع هو رػػػا  هػػػلرات ل  رػػػلت اك، ػػػـ اسالاػػػرا كػػػ ، هال رػػػذ اك را ػػػا  -5

ه ػلؿ  اكهوسػؤ  اكه ػورؼ  اسسه ائرا  ارث ر ػلرس اكهال رػذ ل  رػلت اك الاظػا  اساػهوهلج  اس
 وغررهل.

  لراػا اكه  رػذ كػ ور اك،ػػلكـ فػل اكا ػوؿ ل ػػع اك ،رفػا  و  لراػا ل  رػػلت اك، ػـ  ه ، ػه رقػػ ر  -6
 اك، ـ ورق ر  هو  اك،  ل .

ل ػػػؿ اكهال رػػػػذ فػػػػل    ولػػػػلت ه،لوورػػػػا رو ػػػػل كػػػػ رهـ اك، رػػػػ   ػػػػف اك هػػػػلرات اس ه للرػػػػا   يػػػػؿ  -7
   واكرمي اآلخر  وغررهل.اكه،لوف  و شلرثا اآلخررف  وهقسؿ اكرمي
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اك ه،ػػا اكهػػل رشػػ،ر سهػػل اك ػػه، ـ  ػػف خػػالؿ اك اطػػلت اك،  رػػا هو ػػل ك رػػه اه لهػػلت  و سػػا واػػو  -8
.  اك، ـ و ل ة اك، ـو

  ل هق ـ هاهوهج اكسلايا مف ااهراهر را اك اطلت اك،  را هاقؽ مه افًل ل ر ة ك ، اك ه، ـ ل ػع 
لفا إكػػع ه،زرػػز اك واوػػب اس ه للرػػا ميوػػل  ااهثلثػػه  ػػ   ػػ،ر  هو رػػا اك هػػلرات اك،  رػػا واك،  رػػا سلإلضػػ

 ز الئه لو  إ را  األوشطا اك،  را اك خه فا.
 استراتيجية التدريس وفق المحطات العممية: 

( هضػػ  2009) (  وم سػػو اػػ،ر ي واكس وشػػلJones, 2007)  ػػووز اله ػػل ًا ل ػػع  ػػل اقهراػػه
 ت اك،  را فل اك خهسر اك  رال: اكسلايا اكخطوات اآلهرا كهطسرؽ ااهراهر را اك اطل

هثػػػوف اك ،  ػػػا قػػػ   هػػػزت األ وات واك ػػػوا  اكالز ػػػا فػػػل ثػػػؿ  اطػػػا  ػػػف اك اطػػػلت )قسػػػؿ س ارػػػا  -1
 اك رس(.

 ( طلكسلت.6-4رهـ هشثرؿ    وللت اكه، ـ ورفضؿ مف هثوف غرر  ه لواا ومل ا هل سرف ) -2
و وػػػسهف ساػػػهقسلؿ  ه،ػػػرض اك ،  ػػػا  ق  ػػػا لػػػف اكػػػ رس  وذكػػػؾ س يلسػػػا ههرئػػػا مذهػػػلف اكطلكسػػػلت -3

 اك رس.
 هض  اك ،  ا موراؽ ل ؿ ثؿ  اطا    ورقا اإل لسا فل اك ثلف اك خ ص كهل. -4
ه، ػػػف اك ،  ػػػا اكسػػػ   سهوفرػػػذ موراؽ ل ػػػؿ اك اطػػػلت ورػػػهـ ااهاػػػلب اكوقػػػت ل ػػػع مف س ره ػػػلوز  -5

 (  قلئؽ.7اك ثوث فل ثؿ  اا مثير  ف )
اك   ولػػلت سػػلكهارؾ إكػػع اك اطػػا  ه، ػػف اك ،  ػػا اوههػػل   ػػ ة اك ثػػوث فػػل اك اطػػا وهط ػػب  ػػف -6

اكهلكرا سااب اه ػله ارثػا لقػلرب اكاػللا ك زرػ   ػف اكهوظػرـ  وذكػؾ  ػف خػالؿ ااػهخ اـ  ػؤير 
  وهل  ،رف ثلك وارقع  ياًل.

ه،و  اك   وللت إكع م لثوهل س،  اسوههػل   ػف اكه ػواؿ ل ػع ثػؿ اك اطػلت واكسػ   فػل  ولقشػا  -7
 إشراؼ اك ،  ا. ل هو  ت إكره ثؿ    ولا  ورهـ ذكؾ س

(  قػلئؽ كج لسػا 5هوزر  اك ،  ا موراؽ ل ؿ اكهقورـ اكخهل ل  وه،طل اك   وللت وقهػًل ز ورػًل ) -8
 ل ع األائ ا يـ  ولقشههل.
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 آلية العمل في المحطات العممية: 
 : (2009اكس وشل  و  )إ سو ا،ر ي يمكن توضيح آلية العمل في المحطات الخمس بالخطوات اآلتية

 وفرهػل رػهـ وضػ  األ وات واك ػوا  اكهػل راهػلج إكرهػل اكط سػا لوػ   ػرورهـ ستكشـافيةالمحطة اال :
فػػل هػػػذه اك اطػػا  واا ػػػرا   ػػل  ط ػػػوب  ػػوهـ فػػػل روقػػا اك، ػػػؿ اك وزلػػا سرػػػوهـ يػػـ اإل لسػػػا لػػػف 
األائ ا اك ا و ة  وههػ ؼ هػذه اك اطػا إكػع مف رقػـو اكطػالب سأوفاػهـ سلثهشػلؼ  ػل هػو  اػ   

 .ا  ،رواهر كهـ مو اكهو ؿ إكع و
 وفل هذه اك اا رو    وضوع كه لالقا س اهو، اك رس رقـو اكطالب سقرا هه المحطة القرائية :

 يـ اإل لسا لف األائ ا اك رفقا فل روقا اك، ؿ.
 ــة : رضػػ  اك ، ػػـ فػػل هػػذه اك اطػػا  هػػلز الاػػوب  ورقػػـو اكط سػػا س شػػله ة المحطــة االلكتروني

   نررة  رهسطػا س وضػوع اكػ رس  و ػل ل ػع لرض هق ر ل ل ع اكسورسوروت مو  شله ة  قلط
اكط سا إس فهع اكسرول ج اكخلص سلك وضوع  يـ  شله ة اك،رض وس،  ذكؾ ر رسوف لػف األاػئ ا 

 اك ا  ة فل ورقا اك، ؿ.
 )ـــراء  خ  ػػػا ك خسػػػرا   فرقػػػؼ اك ، ػػػـ خ ػػػؼ ه ػػػؾ هسػػػر  اطػػػا : ه،محطـــة االستشـــارية )الخب

اك هق  ػا  مو ماػ  مفػرا  اك  ه ػ  ثطلكػب  ػل ،ل اك اطا مو رث ػؼ طلكسػًل  هفوقػًل  ػف اك ػفوؼ 
مو  هوػػ س مو طسرػػب  ورسػػ م اكط سػػا لوػػ  ل ر ػػ وف إكػػع هػػذه اك اطػػا ساػػؤاؿ اكخسرػػر اك و ػػو  
لو هل س،ض األائ ا اك ثهوسا لو هـ فل ورقػا اك، ػؿ  مو مرػا ماػئ ا رقهراووهػل سأوفاػهـ  ه، ػؽ 

 س وضوع اك رس.
 ػو  لػ    ػف اك ػور ره ػفاهل اك ه،  ػوف ور رسػوف : هه رز هػذه اك اطػا سو المحطة الصورية 

 ل ع األائ ا سهل فل ورقا اك، ؿ.
 

 طرائق تطبيق استراتيجية المحطات العممية: 
 ( طرائق تطبيق استراتيجية المحطات العممية كما يأتي: 3112) أوضح إمبو سعيدي، والبموشي

 ت ق ػػرر  وفرهػػل راػػ   : وه،ه ػػ  لوػػ  ل هاهػػلج اك اطػػلت إكػػع وقػػالتجــوال ىمــ  كــل المحطــات
اك ، ػػػػـ لػػػػ   اك اطػػػػلت ورقاػػػػـ ط سػػػػا اك ػػػػؼ ل ػػػػع    ولػػػػلت هاػػػػلوي لػػػػ   اك اطػػػػلت  ثػػػػؿ 

(  قػػلئؽ ر، ػػف اك ، ػػـ اوههػػل  اكوقػػت  طلكسػػًل  ػػف 7( طػػالب وس،ػػ   ػػرور )6-4   ولػػا هضػػـ )
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اك   ولػػلت اسوهقػػلؿ إكػػع اك اطػػلت اكهػػل ل ػػع ر روهػػل مو راػػلرهل سااػػب اكقػػلووف اكػػذي رضػػ،ه 
س ارػػػا اكا ػػػا  وس،ػػػ  اسوههػػػل   ػػػف زرػػػلرة   رػػػ  اك اطػػػلت ه،ػػػو  اك   ولػػػلت إكػػػع اك ، ػػػـ فػػػل 

م لثوهل يـ رس م اك ، ـ س ولقشا ورقا اك، ؿ و ولقشا وهػلئج اك   ولػلت فػل ثػؿ  اطػا يػـ رن ػؽ 
 اك ، ـ اكوشلط.

 (  قػلئؽ 7: وه،ه ػ  لوػ  ل هاهػلج األوشػطا إكػع وقػت مثيػر  ػف )التجوال ىم  نصف المحطات
(  اطػػػلت  ػػياًل رػػػـ 4اخه ػػػلر اك اطػػلت إكػػػع و ػػؼ اك،ػػػ    ورػػ ؿ اك ػػػرور ل ػػع )فر  ػػأ إكػػع 

(  اطػلت ثػؿ ايوهػرف  هشػلسههرف وراػهنرؽ 4اك رور ل ع  اطهرف فااب  وهوػل رػهـ ه ػ رـ )
 (  قرقا.15اك ثوث لو  ثؿ  اطا واو )

 ة سػرف : وه،ه   لو  ل ررا  اخه لر اكوقت  وفرهػل رهػوزع ملضػل  اك   ولػا اكوااػالتعمم المجزأ 
اك اطػػلت اك خه فػػا  إذ رػػزور ثػػؿ لضػػو  ػػف ملضػػل  اك   ولػػلت  اطػػا وااػػ ة فااػػب  يػػـ 
ر ه ،ػوف س،ػػ  اوههػػل  اكوقػػت اك اػػ    ورػ كل ثػػؿ طلكػػب س ػػل قػػلـ سػه و شػػله ه فػػل اك اطػػا اكهػػل 

 زارهل  وسذكؾ رهسل كوف اكخسرات.
 

 اىداف استراتيجية المحطات العممية: 
 ( مف مه اؼ ااهراهر را اك اطلت اك،  را هه يؿ فل: 2009)ورر، إ سو ا،ر ي  واكس وشل

: ف،و  ل هثوف األ وات واك وا   ا و ة هفرػ  ااػهراهر را اك اطػلت التغمب ىم  مشكمة نقص األدوات -
اك،  رػػا فػػل اكهن ػػب ل ػػع هػػذه اك شػػث ا  فرػػهـ وضػػ   ػػوا  ثػػؿ ه رسػػا ل ػػع طلوكػػا  اػػهق ا ورقػػـو 

مخػػر، سزرػػلرة هػػذه اك اطػػلت واا ػػرا  اكه رسػػا  وهػػذا س اك ه،  ػػوف فػػل    ولػػلههـ    ولػػا س،ػػ  
 راهلج إكع هوفرر  وا  وم وات س،   اك   وللت.

رػا رقػـو اك ، ػـ لػل ة سػإ را  اكه رسػا   ك،: فل طررقا اك،روض االتغمب ىم  سمبية العروض العممية -
ل ػػػع م ػػػلـ اك ػػػؼ ثثػػػؿ ورثػػػوف  ور اك ه،  ػػػرف هػػػو اك شػػػله ة واك هلس،ػػػا واسوهظػػػلر ك ا ػػػوؿ 

اكوهر ػػػا  م ػػػل فػػػل ااػػػهراهر را اك اطػػػلت اك،  رػػػا فهقػػػـو ثػػػؿ    ولػػػا سػػػإ را  اكه رسػػػا سوفاػػػهل  
واكهفللؿ    اك وا  واأل وات س ورة  سلشرة  وسذكؾ ره رسوف ل ػع لػ   مثسػر  ػف ل  رػلت اك، ػـ 

 وسار ل ل  را اكه ررب اكهل ر لراووهل سأوفاهـ.
 الدراسي. إضفاء المتعة والتغيير والحركة في الصف -
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هووع اكخسرات اك،  را واكوظررا  ففرهل رهـ ه  رـ اك اطلت اك،  را سارث ههووع اكخسرات فرهل سرف قػرا ة 
 وااهثشلؼ وه ررب وااه لع.

 : ألف اك اطلت  هوولا  فر ثف هو را ل ة ل رلت ل ـ.تنمية ىمميات العمم -
  نوي واك وطقل اكررلضل واكس ري اك ثلول.: ثلكذثل  اكطسر،ل واكفراغل واكتنمية الذكاءات المتعددة -

 
 أنواع المحطات العممية: 

( موػه هو ػ  لػ ة موػواع ك  اطػلت اك،  رػا ر،ه ػ  ه ػ ر هل 2009)رر، إ سػو اػ،ر ي  واكس وشػل
 ل ع طسر،ا ثؿ  رس  و وهل: 

 وهخػػػهص سلألوشػػػطا اك خهسررػػػا اكهػػػل ههط ػػػب إ ػػػرا  ه رسػػػا  ،روػػػا س المحطـــات االستكشـــافية :
 وفرذهل وقهًل طوراًل.راهنرؽ ه

 وه،ه   ل ع  ل ة قرائرا رهـ ههرئههل  ف اك ، ـ سهػ ؼ هثػورف ط سػا  اػهق رف المحطات القرائية :
 ك رهـ اكق رة ل ع ااهخراج اك ،رفا  ف   ل رهل األ  را.

   اك اطػػػلت اساهشػػػلررا: وهثػػػوف  خ  ػػػا ك خسػػػرا   فرقػػػؼ اك ، ػػػـ خ ػػػؼ ه ػػػؾ اك اطػػػا مو ماػػػ
 هوػػ س مو طسرػػب ولوػػ  ل ر ػػؿ اكط سػػا إكػػع اكخسرػػر رو هػػوف إكرػػه ماػػئ ا اكط سػػا اك هفػػوقرف مو 

 هه، ؽ س وضوع اك رس.
 وهالل  هذه اكوولرا  ف اك اطلت ل ع هقررب اك فلهرـ اك،  را واكخسػرات المحطات الصورية :

 اك ااواا إكع مذهلف اكط سا.
 ــة ب  ػػف اكط سػػا : وراهػػلج إكػػع هػػذه اك اطػػا إكػػع  هػػلز الاػػوب  إذ رط ػػالمحطــات االلكتروني

 شله ة لرض هق ر ل ل ػع اكسورسوروػت كػه لالقػا س وضػوع اكػ رس  سارػث س راػهنرؽ اكط سػا 
 وقهًل طوراًل لو  هذه اك اطا.

 وهرهسط سشخ رلت ل  را كهل لالقا س وضوع اك رس.محطات متحف الشمع : 
 سث  ػا و،ػـ  : وفرهل رهـ طرح    ولا مائ ا  ف اكط سا وهثػوف إ لسػا اكخسرػرمحطات النعم والال

 مو س اهع رهـ اكهو ؿ إكع اإل لسا.
  ورػػهـ ااػػه، لؿ  هػػلز هاػػ رؿ مو ه فػػلز  راػػه   اكط سػػا  ػػل اػػ  ه البصــرية –محطــات الســمع :

 اك ، ـ فل موراؽ اك، ؿ مو رشله ووه يـ ر رسوف ل ع األائ ا اك ا  ة.
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 الذكاء البصري المكاني: 
 ل كه  ف مه را فل سول  اكفر  واك  ه    وثذكؾ ها،ع   ر  اكوظـ اكهرسورا إكع هو را اكذثل   ك

ا س، ؽ وثػل ت ههفػؽ ها،ت اك  ارس اكهرسورا واكوظررلت اس ه للرا واك ،رفرا س  ر  مشثلكهل إكع  راا
   ر  هذه اكوظررلت إكع مف اكذثل  سس  كه  ف واط طسر،ل وا ه للل كرو و ورهطور فره.

وظررػػلت اك ،رفرػػا اكهػػل ماػػ يت  وػػذ ظهورهػػل يػػورة فػػل وُه،ػػ  وظررػػا اكػػذثل  اك ه،ػػ  ة  ػػف مسػػرز اك
هال رػذهـ  وفهاػت اكسػلب  كطررقا ه، ـ  لؿ اك  لرالت اكهرسورا واكه، ر را  ارث غررت وظرة اك ،  رف 

 (.2006م ل هـ ساهخ اـ ااهراهر رلت ه ررارا  ه،  ة )مر اهرووج  
ص  ف اك فهـو اكث ػل ك ػذثل   ( إف اكوقت ق  الف ك هخ 2000) وفل هذا اكارلؽ رقوؿ  لر ور

ذكػػؾ اك فهػػـو اكػػذي رقػػلس  ػػف خػػالؿ  ،ل ػػؿ اكػػذثل   واكهفػػرغ كالهه ػػلـ سشػػثؿ طسر،ػػل ك ثرفرػػا اكهػػل هو ػػل 
اكشػػ،وب اكثفلرػػلت اكضػػروررا كػػو ط لرشػػهل  وكوأخػػذ ل ػػع اػػسرؿ اك يػػلؿ ماػػلكرب ل ػػؿ اكساػػلر فػػل واػػط 

ؽ  وذكػؾ سفضػؿ اكاػس اكس ػري ورؤرػا اكسالر  إوهـ رهه وف إكػع طػررقهـ  ػف سػرف لػ   ثسرػر  ػف اكطػر 
 اكو وـ  وارثلت اك راثب ل ع اك ل   وسفضؿ س،ض اك،ال لت اك شهها.

قػػ  ماػػفرت مساػػلث  ػػلر ور و ،لوورػػه لػػف و ػػو  ي لورػػا مو ػػلط ل ػػع األقػػؿ  ػػف اكػػذثل   وموهػػل و 
سػ ر لت    ر،ًل ل ع وفس اكق ر  ػف األه رػا  ث ػل مف ثػؿ اكوػلس ر ه ثػوف هػذه األو ػلط اكي لورػا  وكثػف

 هفلوهػػػا سلإلضػػػلفا إكػػػع مف اكػػػذثل  ر ثػػػف اثاػػػلسه كلخػػػررف لػػػف طررػػػؽ اكػػػه، ـ  مو اكهػػػ ررب )اكشػػػرسرول  
 (.2000(  ) لر ور  2002و ل ؽ  
 

 وتتضح أنواع الذكاءات فيما يمي:  0.2.3
وفر ػػػػل ر ػػػػل لرضػػػػًل هف ػػػػر رًل ألوػػػػواع اكػػػػذثل  اك ه،ػػػػ   ث ػػػػل هشػػػػرر إكػػػػع ذكػػػػؾ اك را ػػػػ  اك،  رػػػػا 

 (.2006(  و)مر اهرووج  2003اا ثؿ  ف ) لسر  اك هخ  ا  يؿ  را
 الذكاء البصري )المكاني(: -أ

ا  واا راؾ اك ػػػور ياليرػػػا ثلورػػػوهواػػػرؽ اك ػػػور اك هػػػو اكقػػػ رة ل ػػػع اكه ػػػور اكفراغػػػل اكس ػػػري  
األس،ػػل   إضػػلفا إكػػع اإلسػػ اع اكفوػػل اك اػػهو  إكػػع اكهخرػػؿ اكخ ػػب  ورهط ػػب هػػذا اكوػػوع  ػػف اكػػذثل  هػػوافر 

ارا ك ػوف واكخػط  واكشػثؿ واكطسر،ػا واك  ػلؿ واك،القػلت اكهػل هو ػ  سػرف هػذه اك،ول ػر   ر ا  ف اكاال
اكطػػػػػلئرات واكواػػػػػلهرف واكراػػػػػل رف واك هو اػػػػػرف  فاكساػػػػػلرة ورسػػػػػلورالاػػػػػظ هػػػػػذا اكوػػػػػوع  ػػػػػف اكػػػػػذثل  كػػػػػ ، 
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واك ، لرررف  وهفر   راالت ل ـ األل لب مف ي ا ارطرة واضاا ك و ؼ اكثروي األر ػف ك ػ  لغ كػ ، 
  اك ه ػػفرف سهػػذا اكوػػوع  ػػف اكػػذثل   إذ مف إ ػػلسا اك وػػلطؽ اكخ فرػػا  ػػف اكػػ  لغ هػػؤ ي إكػػع هػػ هور األفػػرا

 اكق رة ل ع اكهو ه واو اكفضل   و ل سشؾ فره مف ك سرئا  ورًا  ه ًل فل هو را هذا اكووع  ف اكذثل .
 الذكاء المغوي: -ب

واكق رة ل ع ه،  هل  وااػهخ ا هل  هو ق رة اكفر  ل ع مف رثوف االاًل ك نا اك ثهوسا واك وطوقا 
وهوظرفهل شفورًل وثهلسرًل  ارث إف هذا اكووع  هطور لو  األ سل  واكش،را  واكثهػلب واك ػالفررف  ور ػلؿ 
اكارلاػػػا  ور ػػػلؿ اكػػػ رف وه،هسػػػر  وطقػػػا سروثػػػل سلكو ػػػؼ األراػػػر ك ػػػ  لغ اك اػػػئوكا لػػػف هػػػذا اكوػػػوع  ػػػف 

 اكذثل .
 الرياضي:  -الذكاء المنطقي-ج

 رة ل ػػع ها رػػؿ اك شػػثالت ااػػهول ًا إكػػع اك وطػػؽ  واكقػػ رة ل ػػع هوكرػػ  هخ روػػلت ررلضػػرا  هػػو اكقػػ
وهفاص اك شثالت واكقضلرل سشػثؿ  وه ػل  واكقػ رة ل ػع اكه،ل ػؿ  ػ  األلػ ا  واػؿ اك اػلئؿ اكااػلسرا 
واكهو اػػػرا ذات اكه،قرػػػ  اك،ػػػلكل   ػػػف خػػػالؿ وضػػػ  اكفرضػػػرلت وسوػػػل  اك،القػػػلت اك  ػػػر ة اكهػػػل هػػػهـ لسػػػر 

اػػه سؿ سػػلكر وز  وهػػذا اكوػػوع  ػػف اكػػذثل  و ػػ ه  هطػػورًا كػػ ، اك،  ػػل   ػػف اكفرزرػػلئررف واك هه ػػرف س، ػػـ اس
 اكررلضرلت و سر  ل اكالاوب.

 الحركي:  -الذكاء البدني-د
هػػو اكقػػ رة ل ػػع  ااػػهخ اـ اك هػػلرات اكااػػرا اكارثرػػا  واكهواػػرؽ سػػرف اك اػػـ واك،قػػؿ   ػػف خػػالؿ 

 خه ؼ اكارثلت اكهل هؤ رهل اك اـ سثل ؿ اطرافه  مو  ز   ف مطرافه  اك، ؿ ل ع إر ل  هولاؽ  هقف ك
ورهفوؽ اك، اؤوف واكارفروف واألطسل  واك رااوف واكراق وف فل هذا اكوػوع  ػف اكػذثل  مثيػر  ػف غرػرهـ  
ورهرثز اكذثل  اكس ول اكارثل فػل اكقشػرة اك  لغرػا اكخل ػا سلكارثػا   ػ  غ سػا اكو ػؼ األراػر ك ػ  لغ 

كألفػػػرا  اكػػػذرف راػػػهخ  وف اكرػػػ  اكر وػػػع  وغ سػػػا اكو ػػػؼ األر ػػػف ك ػػػ  لغ سلكواػػػسا كألفػػػرا  اكػػػذرف سلكواػػػسا 
راػػهخ  وف اكرػػ  اكر وػػع  وغ سػػا اكو ػػؼ األر ػػف ك ػػ  لغ سلكواػػسا كألفػػرا  اكػػذرف راػػهخ  وف اكرػػ  اكراػػر،  

ه،ػذر ل ػع فلإل لسلت اكهل ر ثف مف ه اؽ سهذه اك ولطؽ هؤ ي إكع فقػ اف اكقػ رة ل ػع اكارثػا  ارػث ر
 اكفر  اكقرلـ سارثلت سارطا  يؿ: فهع ل سا سسال مو هخطل ال ز  ل.
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 الذكاء الموسيقي:  -ه
هو اكق رة ل ع ه ررز اكوسرات واألكالف واإلرقلللت اك خه فا  ورظهر س،ض األطفلؿ هفوقهـ فػل 

اكه،سرػػػر هػػذه اكقػػػ رة  ػػػف خػػػالؿ م ا  اك،ػػػزؼ فػػل  را ػػػا  سثػػػرة  ػػػف اػػػول ل ػػرهـ  وهػػػذا  ػػػل رقػػػو هـ إكػػػع 
واسسهثلر واكهذوؽ  ػف خػالؿ اك واػرقع ث ػل هػو اكاػلؿ لوػ  اك واػرقررف واك،ػلزفرف  وسروػت  رااػلت ل ػـ 
األل ػػػلب مف اكػػػذثل  اك واػػػرقل  ػػػف وظػػػلئؼ اك لوػػػب األر ػػػف ك ػػػ  لغ  إذ إف إ ػػػلسا س،ػػػض اك وػػػلطؽ 

واػػرقل   رػػًل كػػ ، اكخل ػػا هػػؤ ي إكػػع فقػػ اف اكقػػ رة ل ػػع ه ررػػز اإلرقللػػلت واألكاػػلف  ورظهػػر اكػػذثل  اك 
 اك نوررف  واك طرسرف  وثهلب األغلول  و هذوقل اكش،ر اك،رسل األ رؿ.

 الذكاء البينشخصي )االجتماىي(: -و
هػػو اكقػػ رة ل ػػع إ راؾ م ز ػػا اآلخػػررف  وووارػػلهـ ومهػػ افهـ و شػػللرهـ واكه ررػػز سروه ػػل  إضػػلفا 

 رة ل ػػع اساػػه لسا كهػػذه اإلر ػػل ات إكػػع اكاالاػػرا كه،سرػػرات اكو ػػه واك ػػوت واإلر ػػل ات  و ػػف يػػـ اكقػػ
سطررقا إ رائرا  ف خالؿ اكهفللؿ واسو  لج  ،هـ  إضلفا إكع و و  مو ػلط  ػف اكهوا ػؿ اك نػوي وغرػر 
اك نػوي واسوهسػله اكػػ قرؽ كػر و  مف،ػػلؿ اآلخػررف  ورالاػػظ مف هػذا اكوػوع  ػػف اكػذثل   هطػػور كػ ، اك ،  ػػرف 

ررف واكثو ر ررف  وهذا اكذثل  ره رثز فل اكف ػرف اك سهرػرف  واكزل ل  واكارلاررف واك   ارف اس ه لل
فلك  ػػلسوف س ػػرض )سرػػؾ( اكػػذي رظهػػر كػػ ، األفػػرا  فػػل  را ػػا اكشػػرخوخا رهػػل ـ هػػذه اك وطقػػا سلكػػذات  

 اكشل  اكذي رو ـ لوه اضطراب واضع فل اكهفللؿ واكهوا ؿ اس ه للل.
 الذكاء الشخصي: -ز

اهه  ف خالؿ ااهسطلف مفثلره واوف،لسهه  وق رهػه ل ػع ه ػور رشرر إكع اكق رة ل ع فهـ اكفر  كذ
ذاهه  ف ارث وواال اكقوة ووواال اكض،ؼ  واكولل سأ ز هه اك اخ را و قل  ه و واف،ه وقه ه وهقػ رر 
كذاهه  و ف يـ هوظرؼ هذه اكق رة فل هو رػه و ػط ارلهػه  ػف خػالؿ اكهخطػرط كهػل  وو ػ   يػؿ هػذا اكوػوع 

فا ول  ػػل  اكػػوفس واكاث ػػل  ور ػػلؿ اكػػ رف  وهػػذا اكوػػوع  ػػف اكػػذثل  ره رثػػز فػػل  ػػف اكػػذثل  كػػ ، اكفالاػػ
 اكف رف اك سهررف وخل ا اك وطقا اكاف ع.

 الذكاء الطبيعي: -ح
هظهر هذه اكق رة فل ها ر  وه ورؼ األشرل  اك و و ة فل اكطسر،ا  ف وسػلت ومزهػلر ومشػ لر  

كػ ، اك ػزارلرف و رسػل اكارواوػلت  واك روكػو ررف   وارواولت وطورر  ور ثف ه ررز هذا اكووع  ف اكذثل 
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ول  ػػل  اآليػػلر. إف األطفػػلؿ اك ه ػػفرف سهػػذا اكوػػوع  ػػف اكػػذثل  روزلػػوف إكػػع اػػب اكارواوػػلت وااهق ػػل  
 اك ، و لت لوهل  وررغسوف اكهوا   فل اكطسر،ا و الاظا  و و اههل  ف ارواولت ووسلهلت.

 الذكاء الوجودي: -ط
فل اكقضلرل اك ه، قػا سلكارػلة واك ػوت واكػ رلولت واكهفثرػر سػلكثوف واكخ رقػا هو اكق رة ل ع اكهأ ؿ 

 واكخ و   وك،ؿ مراطو و لف سوؿ الرهر و لذج ه ا  هذا اكووع  ف اكذثل .
 مه را ااهخ اـ وظررا اكذثل  اك ه،   فل اكه ررس: 

لت اكشلئ،ا فل إف ااهخ اـ اكذثل  اك ه،    هـ فل اك،  را اكه، ر را  ارث م سات  ف اكوظرر
اكوقت اكالضر  فر ب اساهفل ة  وهل فل ه رراول ك خط واكراـ وكهاقرؽ اكه ؼ  وهل كهو را وهقورا ثػؿ 

وطسقػػػًل كهػػذه اكوظررػػػا  ألف   وػػوع  ػػف موػػػواع اكػػذثل   وثػػذكؾ هقػػػورـ اك هػػلـ اكخل ػػا سهػػػذا اكػػذثل  اك ه،ػػ  
اك ه،  ػػػرف  وهو رههػػػل و اػػػلل ههـ وظرفػػػا اك  راػػػا واك ػػػوهج ُه ػػػسع اكثشػػػؼ لػػػف موػػػواع اكػػػذثل ات كػػػ ، 

 (.2000ك و وؿ إكع مه افهـ  و  لراا هوارههـ طسقًل كووع اكذثل  اكذي ر ه ثووه ) لر ور  
كػذكؾ فقػ  سػ مت اكوظػرة هه ػػه واػو و ػو  ذثػل ات مخػر،   وهػػل اكػذثل  اكس ػري اكػذي رقػـو ل ػػع 

وااػػهر،لب اك ػوف واكشػػثؿ واكخػػط   إ راؾ اك،القػلت سػػرف األشػػرل  واكراػـ واكهخرػػؿ وافػػظ األشػثلؿ واك ػػور
 .واكذي سورت ل ره  وله ول و ق راهول اك راارا وطرؽ ه رراهل

 
 تعريفات الذكاء البصري: 

( هػػػو اكقػػػ رة ل ػػػع إ راؾ اك،ػػػلكـ اكس ػػػري اك ثػػػلول س قػػػا  ومف رقػػػـو اكفػػػر  2003) لرفػػػه  ػػػلسر
الاػرا ك ػوف واكخػط  واكشػثؿ  سهاورالت  ،ه  ًا ل ع ه ؾ اإل راثلت  وهػذا اكػذثل  رهضػ ف ورهط ػب اكا

واكطسر،ػػػا  واك  ػػػلؿ  واك اػػػلاا  واك،القػػػلت اكهػػػل هو ػػػ  سػػػرف اك،ول ػػػر  ورضػػػـ اكقػػػ رة ل ػػػع اكه ػػػورر 
اكس ري  ومف ر يؿ اكفر  ور ور سرلورًل األفثػلر اكس ػررا واك ثلورػا  ومف رو ػه وفاػه ل ػع واػو  ولاػب 

 فل   فوفا  ثلورا.
 ري  ساك ه، ـ ل ع ااهخ اـ اك ورة اكذهورا  واكه ور اك وره يؿ هذا اكووع  ف اكذثل  فل ق رة

واكولل اكس ري كألشرل   سلإلضلفا إكع اكه،ل ؿ    األشرل  يولئرا وياليرا األس،ػل   ػف خػالؿ اكهرثرػب  
واكه ػػ رـ اكهو اػػل  واكه ػػور اكس ػػري فػػل اكفػػراغ واكفضػػل   واكطػػالب اكػػذرف ره قػػوف األشػػثلؿ واكخػػرائط 
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ك و ػو ة فػل ثهػسهـ واكػذرف راسػوف ااػه،راض مفثػلرهـ  واكػذرف ر  ئػوف اكفػراغ اػوؿ واكراو لت واك ور ا
 (.2006 ل   اوظلههـ وراهخ  وف ذثل هـ اكس ري اك ثلول )إسراهرـ  

 –( سأوه اكق رة ل ع إ راؾ اك،لكـ اك ثلول س ورة  قرقا   ياًل ) رل  2006) ولرفه ار اهرووج
ه ػػور اك ثػػلف اكواػػسل  كألشػػرل  فػػل اكفػػراغ  ول ػػع م ا  مو مو  كرػػؿ( واكقػػ رة ل ػػع  – رشػػ   –ثشػػلؼ 

إ ػػػػرا  هاػػػػوست ل ػػػػع ه ػػػػؾ اإل راثػػػػلت واكه ػػػػورات وره  ػػػػع سشػػػػثؿ خػػػػلص كػػػػذوي اكقػػػػ رات اكفورػػػػا  يػػػػؿ: 
 واك ، لرررف(. –و هو ال اك رثور  –)اكرال رف 

هخرؿ ورهضع ك سلايا   ل اسؽ سأف اكذثل  اكس ري: هو ذكؾ اكووع  ف اكذثل  اكذي ر ثوؾ  ف 
اك ور  وهثورف  ور  اخ را غزررة سػلألكواف واألشػثلؿ اك ه،ػ  ة  واكقػ رة ل ػع رسػط األشػثلؿ اك هوولػا  

 واا راؾ اك،ول ر فر ل سروهل  وهثورف اس فول للكل  وهخرؿ اك ورة اكوهلئرا ك ل اهثوف ل ره.
 ويتضمن الذكاء البصري ىدة قدرات ىي: 

ك ثلورػػػا  وهر  ههػػػل  نرافرػػػًل ل ػػػع اكورقػػػا فػػػل  ػػػورة اكقػػػ رة ل ػػػع ه يرػػػؿ اك ، و ػػػلت اكس ػػػررا وا -
  خططلت مو خرائط مو راو لت.

 اكق رة ل ع ه يرؿ اكظلهرات اك ثلورا  اخ را فل ذهوه سثفل ة وس ورة  وظ ا. -
 اكق رة ل ع اكهفثرر سشثؿ س ري. -
 اكق رة ل ع ه ور األفثلر اك ثلورا. -
 اكق رة ل ع إ راؾ اك،القلت سرف األشثلؿ واك ثلف. -
 كق رة ل ع راـ األشرل  ياليرا اسه لهلت.ا -
 اكق رة ل ع اكه، ـ  ف خالؿ اكوظر إكع اكخرائط. -
 اكق رة ل ع ها رؿ  ور األشرل  وهرثرسهل  رة مخر،. -
 اكق رة ل ع إ راؾ اك ، و لت اكس ررا واك ثلورا )األشثلؿ(. -
 اكه يرؿ اك نرافل كألفثلر ذات اكطسر،ا اكس ررا. -
 (.2003 و لت اكس ررا وهشثرؿ اك ور اكس ررا ) لسر  اكق رة ل ع إ راؾ اك ، -

م ػػػل اك ه،  ػػػوف ذوو اكػػػه، ـ اكس ػػػري اكفراغػػػل  فػػػأف اك فػػػلهرـ هقػػػ ـ كهػػػـ  ػػػف خػػػالؿ اكاػػػرلؽ  مو 
اسرهسلط س فلهرـ مخر، فرثووػوا  ػورة ذهورػا ك  فهػوـ  ورػروف  ػ ،  الئ ػا اك ، و ػلت اك ق  ػا كهػـ  ػ  



10 

ف ه،  هػػـ رثػػوف مسقػػع  وهفثرػػرهـ ماػػرع ساػػواكل ي ػػلول  ػػرات لػػف األخػػر، اكهػػل ر،رفووهػػل  ول ػػع هػػذا فػػأ
 (.2006اك ه،  رف ذوي اكهفثرر اكا ،ل اكههلس،ل )لس  اكشلفل  

  ػل اػسؽ رهضػع ك سلايػا موػػه ر ثػف ك ػذثل  اكس ػري مف ُراػػهـ فػل اك واقػؼ اكه، ر رػا  ارػػث إف 
واك هلرات اكهل هالل ه ل ع اثهالب هوظرفه فل   لؿ ه، رـ اكخط ريرر اهه لـ اك ه، ـ  ورو ل اكق رات 

اكخسرات اكخطرا  وهطسرقهل فل اكارلة اكرو را  ور سع ك ه ررس واكػه، ـ  وٌر فػل هشػثرؿ وسوػل  شخ ػرا 
اك ػػه، ـ اكقػػل ر ل ػػع هأ ػػؿ األشػػرل   واا راؾ  واوسهػػل واإلااػػلس سهػػل وكػػرس افظهػػل فقػػط  ارػػث إف مقػػرب 

 و اكذثل  اكس ري.موواع اكذثل ات فل   لؿ ه ررس اكخط اك،رسل ه
وك ػػػذثل  اكس ػػػري لػػػ ة  ؤشػػػرات هظهػػػر كػػػ ، اكفػػػر  فػػػل اك رااػػػؿ اك خه فػػػا  ػػػف ارلهػػػه هاػػػ  هل 

 اك راالت واأل سرلت ث ل ر ل: 
 ره، ـ سوااطا  ور ذهورا مو  ور    واا كفهـ اك ، و لت اك  را. -
 راهلج إكع  ،لك ا اكخرائط واك والت واك  اوؿ. -
 ور.ر رؿ إكع اكهفثرر سلاهخ اـ اك  -
 ر رؾ  واض  األشرل  وره ه  سذاثرة س ررا. -
 ر رؾ اك،القلت اك ثلورا سرف األشثلؿ واكفراغلت. -
 رفضؿ األوشطا اكهل ر لرس فرهل اكراـ. -
 (.2003رقرم اك ور اكسرلورا  واك خططلت  وااهر،لب اكر وز اك  لاسا كهل ) لسر   -

 
 أىمية الذكاء البصري المكاني في  تدريس العموم

(  ػػورة فػػل اك قرقػػا  ومف  ػػل 36000رااػػلت مف اكػػ  لغ اكسشػػري راػػهطر  ااػػهر،لب )ميسهػػت اك 
%(  ػػف اك ، و ػػلت اكهػػل ره قلهػػل اكػػ  لغ هػػأهل لػػف طررػػؽ اكوظػػر  وذكػػؾ  ػػف 90-80رهػػراوح  ػػل سػػرف )

خالؿ هثل ؿ  وهرثرب هػذه اك ، و ػلت  ػ  اك،  رػلت اكس ػررا  ػف خػالؿ الاػا اإلس ػلر  وقػ  يسػت مف 
: 2000اك،  رلت ك ا وؿ ل ع اك ،رفا اكس ررا  خه فا لف األخػر )ثواػهل  ثؿ شخص لو ه س،ض 

18.) 
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ف هف،رػػػؿ اكهفثرػػػر اكس ػػػري سػػػلأل وات اكس ػػػررا ُر،ػػػ  ماػػػ  األاػػػلكرب اك روػػػا  واك،  رػػػا كهطػػػورر  واا
  اخؿ  هوولا ك هفثرر اكف،لؿ  واك، ؿ    األفثلر اكرئراا ارث رػ لـ اك،  رػلت لوػ  اك ه،  ػرف سطررقػا 

 (.49: 2000ارر،ا كهوار  اكهفثرر ث ل مشلر )ثواهل  اه ا  و 
سلإلضػػلفا إكػػع ذكػػؾ فػػإف اإل ارؾ اكس ػػري ر ،ػػب  ورًا سػػلكت األه رػػا فػػل اكػػه، ـ اك  راػػل  ارػػث 

إكع مف هولؾ  ،وسلت فل اكه، ـ هر   مارلوًل إكع ق ور فل ل  رلت  (2004هو  ت  رااا )ش سل  
  رؿ األثل ر ل.اإل راؾ اكس ري  وسلكهلكل هؤير ل ع اكها

وهػػر، اكسلايػػا موػػه  ػػف خػػالؿ ااػػهخ ا ه اكػػذثل  اكس ػػري فػػل هػػ ررس اك، ػػوـ  اػػلل  سشػػثؿ ثسرػػر 
ل ع هو را اكها رؿ ك ط سا  ف خالؿ هوظرؼ طررقا اك اطلت اك،  را  وااهخ اـ و ااهخ اـ اسوشطا 

.اك  لاسا فل هطسرؽ اكطررقا ل ع اكط سا  و اكهلثر  ل ع مه را اكذثل  اكس ري   فل ه ررس اك، ـو
 التضمينات التربوية لمذكاء البصري: 

 ك، ه  ف اك فر  كرف   اهو، ذثل  اك ه،  رف اكس ري ر ب: 
 ااهخ اـ اك ، ـ اك،روض اكس ررا واك خططلت واكراـو واألشثلؿ واكخرائط. -
 ااهخ اـ اك ه،  رف موراؽ ل ؿ اك خططلت  واكراـو ميول  اكه ررس. -
 هخرؿ  وهر  ا اكثهب  واك الضرات إكع  ور  وراو لت.ااهخ اـ ااهراهر رلت اك -
 ااهخ اـ ااهراهر رلت اساه،ل ة اك  ورة  يؿ: ااهخ اـ فثرة اكو وؿ إكع فثرة مخر،. -
 اكه،سرر لف فثرة  ،روا سلاهخ اـ  ور  رئرا. -
 ااهخ اـ ااهراهر را هخطرط األفثلر  واكهفثرر اك رئل. -

شػػػطا اكهػػػ ررس  يػػػؿ: اكه ػػػور اكس ػػػري  وراػػػـ سلإلضػػػلفا إكػػػع ذكػػػؾ ر ثػػػف ااػػػهخ اـ س،ػػػض مو
 (.2003اكخرائط اك،ق را  واك ور اك  لزرا واكراـو اكهخطرطرا ) لسر  

وكهاقرؽ هذه اساهراهر رلت واألوشطا سس   ف ااهخ اـ  وا  ه ررارا هالل  فػل هو رػا اكػذثل  اكس ػري 
 ك ، اك ه، ـ ورا  هل فر ل ر ل: 

 كوالت وراو لت هوضرارا. -
 طرطرا ك فثرة.راـو هخ -
 ه لررف ك هفثرر اكس ري. -
 اكخرائط  يؿ خرائط اك فلهرـ. -
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 اك  لزات اك  ورة اكهل ُه،سر لف اكفثرة فل  ور س ررا. -
 راـ هخطرطل ك فثرة. -
 اكر وز اك راو ا راـ اك ور ل ع اكاسورة. -
 خرائط لق را و وظ لت س ررا. -
 سرا ج راـو سرلورا. -
 (.2003خسرات قرا ة اك ور ) لسر   -

 
 
 

 ثانيًا: الدراسات السابقة
ها،ع اك رااا اكالكرا إكع  ،رفا مير هوظرؼ ااهراهر را اك اطلت اك،  را فل ها رؿ اك، ـو 
وهو را اكذثل  اكس ري اك ثلول ك ، ط سا اك ؼ اكخل س اسسه ائل فل   روا اكخ رؿ  وكذكؾ قل ت 

 ة  وهل فل إل ا  اإلطلر اكوظري  اكسلايا سلسطالع ل ع اك راالت اكالسقا فل هذا اك  لؿ كالاهفل
وها ر  م وات اك رااا  وهوظرؼ األ وات اإلا لئرا اك ولاسا  وس،   را ،ا اك راالت اكالسقا اك ه، قا 
س وضوع اك رااا  و ف خالؿ  هلس،ا وااه،راض اكسلايا كهذه اك راالت  وهاهراًل ك،رض وهلئج هذه 

 ىم  النحور اآلتي: هنررات اك رااا اك رااا فإف اكسلايا  وفههل ااب لالقههل س 
  راالت هولوكت ااهراهر را اك اطلت اك،  را. المحور األول:  -
  راالت هولوكت اك  خؿ اكس ري )اكهفثرر اكس ري واكذثل  اكس ري(. المحور الثاني:  -

 
 اوال: محور الدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت استراتيجية المحطات العممية

ه فت اكع  ،رفا مير هوظرؼ ااهراهر رهل اك اطلت اك،  را واكخرائط ( دراسة 3102)أجرى فياض 
اكذهورا فل هو را اك فلهرـ اكفرزرلئرا و هلرات اكهفثرر اكس ري فل  ل ة اك، وـ ك ، ط سا اك ؼ اكراس  

 طلكسل  ف طالب 96األالال سنزة. وااهخ  ت اك رااا اك وهج شسه اكه ررسل ل ع لروا  ثووا  ف 
اك ؼ اكراس  األالال س  راا ذثور خزالا اإلل ا را كال ئرف س الفظا خلورووس ك ،لـ اك راال 

   وللت  راارا هـ اخهرلرهـ لشوائرل  اك   ولا األوكع  رات  3(   وزلرف ل ع 2014-2015)
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خررة وفؽ اك اطلت اك،  را  اك   ولا اكيلورا وفؽ ااهراهر را اكخرائط اك فلهر را  واك   ولا األ
ضلسطا  راوا وفؽ اكطررقا اسلهرل را. وثلوت م وات اك رااا م اة كها رؿ اك اهو، ك وا ة اكيلورا 
)اكثهرسل  واك نولطرارا(  واخهسلر ك  فلهرـ اكفرزرلئرا  واخهسلر  هلرات اكهفثرر اكس ري. سروت وهلئج 

ألوكع اكهل  رات و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا سرف  هواط  ر لت اك   ولا اكه ررسرا ا
سلاهراهر را اك اطلت  اك،  را و هواط  ر لت اك   ولا اكضلسطا اكهل  رات سلكطررقا اسلهرل را 

 فل اخهسلر اك فلهرـ واخهسلر  لرات اكهفثرر اكس ري ك لكع افرا  اك   ولا اكه ررسرا.
 

ك، ـ و هلرات اكهفثرر مير ااهراهر را اك اطلت اك،  را فل هو را ل  رلت ا( 3102الزيناتي ) تودرس
اكهأ  ل فل اك، وـ ك ، طلكسلت اك ؼ اكهلا  األالال فل خلورووس. وااهخ  ت اك رااا اخهسلر 

( فقرة رقرس  هلرة )اكه،ررؼ اإل رائل  اسه لؿ  اك الاظا( واخهسلر 26ك،  رلت اك، ـ وهثوف  ف )
إكع ااهوهل لت  إلطل  هفاررات  ( فقرة رقرس  هلرة )اكو وؿ29ك هلرات اكهفثرر اكهأ  ل هثوف  ف )

 قو،ا  وض  ا وؿ  قهراا  اكثشؼ لف اك نلكطلت( وك هاقؽ  ف   ؽ األ وات ويسلههل قل ت 
اكسلايا س،رضهل ل ع    ولا  ف اك اث رف واك شرفرف واكخسرا  فل   لؿ ه ررس اك، ـو  وهثووت 

اخهرلرهل لشوائرًل  ف   راا  ( طلكسا  ف طلكسلت اك ؼ اكهلا  األالال  هـ48لروا اك رااا  ف )
لس اكقل ر اكاارول األالارا ك سولت  وهـ هقار هل إكع    ولهرف إا اه ل ضلسطا ه رس سلكطررقا 

( طلكسا  واألخر، ه ررسرا ه رس سلاهراهر را اك اطلت اك،  را وهثووت مرضًل 24اكهق ر را هثووت  ف )
( سرف a ≤ 0.05إا لئرا لو   اهو، ) و و  فروؽ ذات  سكابينت الدراسة ( طلكسا. 24 ف )

وبينت  هواط  ر لت طلكسلت اك   ولا اكه ررسرا واكضلسطا فل اسخهسلر اكس، ي ك،  رلت اك، ـ. 
( سرف  هواط  ر لت طلكسلت a ≤ 0.05و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا لو   اهو، )ايضا 

فثرر اكهأ  ل. وفل ضو   ل مافرت اك   ولا اكه ررسرا واكضلسطا فل اسخهسلر اكس، ي ك هلرات اكه
لوه اك رااا  ف وهلئج هو ل اكسلايا سضرورة هوظرؼ ااهراهر را اك اطلت اك،  را فل ه ررس اك، ـو  
ولق   ورات ه ررسرا كه ررب اك ،  رف ل ع ثرفرا هوظرفهل  ث ل مو ت سضرورة هو را ل  رلت اك، ـ 

 و هلرات اكهفثرر اكهأ  ل. 
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ه فت إكع  ،رفا مير ااهخ اـ ااهراهر را اك اطلت اك،  را فل ه ررس  رااا  (3102واجرى زكي )
اك، وـ ل ع اكها رؿ اك ،رفل وميرهل فل هو را ل  رلت اك، ـ واكهفثرر اإلس الل و اهو، اك اف،را واو 
ه، ـ اك، ـو ك ، هال رذ اك ؼ اكراس  اسسه ائل. ارث هثووت لروا اك رااا  ف ف  رف  ف ف وؿ 

ه  رذ وه  رذة( واكف ؿ  30زهور س الفظا اوهلج  ارث ر يؿ ما ه ل اك   ولا اكه ررسرا )  راا اك
ه  رذ وه  رذة(  ث ل ااهخ  ت اكسلايا اك وهج شسه اكه ررسل   30اآلخر ر يؿ اك   ولا اكضلسطا )

اكهفثرر وااهخ  ت اكسلايا األ وات اكهلكرا: اخهسلر اكها رؿ اك ،رفل  اخهسلر ل  رلت اك، ـ  اخهسلر 
اإلس الل   قرلس اك اف،را واو ه، ـ اك، وـ. ومافرت اك رااا لف و و  فرؽ  اؿ إا لئرًل لو   اهو، 

( سرف  هواط  ر لت اكطالب فل اك   ولا اكه ررسرا اكهل  رهات سلاهراهر را 0.05اك سكا )
لت اك،  را واك   ولا اكضلسطا اكهل ه،رضت ك و ط اكهق ر ي ك لكع اك   ولا اكه  رسرسرا فل اك اط

اخهسلر )اكها رؿ اك ،رفل  ل  رلت اك، ـ  اكهفثرر اإلس الل(  ومو ت اك رااا سضرورة ه ررب  ،  ل 
 رااؿ اكه، رـ اك، وـ قسؿ اكخ  ا ل ع ثرفرا ااهخ اـ ااهراهر را اك اطلت اك،  را فل ه ررس اك، وـ س

 اك خه فا. 
 

مير اكه ررس سلاهراهر را اك اطلت اك،  را ل ع اكها رؿ واكذثل  ( 3102ودرس الشون والشيباوي )
اكس ري اك ثلول فل اكفرزرل  ك ، طالب اك ؼ األوؿ اك هواط. وااهخ ـ اكسلاث اك وهج اكه ررسل  

 ع    ولهرف اخهررت ما ه ل لشوائرًل ( طلكسًل قا وا لشوائرًل ل60ث ل هثووت لروا اك رااا  ف )
( طلكسًل  راوا اك ل ة اك قررة سلاهخ اـ 30سطررقا )اكقرلا( كه يؿ اك   ولا اكه ررسرا وق  ض ت )

( طلكسًل 30ااهراهر را اك اطلت اك،  را  واخهررت األخر، كه يؿ اك   ولا اكضلسطا وق  ض ت )
ل را  وااهخ ـ اكسلاث األ وات اكهلكرا: اخهسلر رافف   راوا اك ل ة اك قررة سلاهخ اـ اكطررقا اسلهر

واخهسلر ها ر ل  واخهسلر اكذثل  اكس ري اك ثلول. ومافرت اك رااا لف و و  فرؽ  اؿ إا لئرًل لف 
( سرف  هواط  ر لت اكطلكسلت فل اك   ولا اكه ررسرا اكهل  رات سلاهراهر را 0.05 اهو، اك سكا )

اكضلسطا اكهل ه،رضت ك و ط اكهق ر ي ك لكع اك   ولا اكه ررسرا فل  اك اطلت اك،  را واك   ولا
اخهسلر اكها رؿ واكذثل  اكس ري اك ثلول. ومو ت اك رااا سضرورة ااهخ اـ ااهراهر را اك اطلت 

 .  اك،  را فل ه ررس اك، ـو
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هو را  ه فت إكع اكثشؼ لف اير ااهراهر را اك اطلت اك،  را فل( فقد 3100أما دراسة الشمري )
ل  رلت اك، ـ ك ، طالب  ،له  إل ا  اك ،  رف. وااهخ ـ اكسلاث اك وهج اكه ررسل  ث ل هثووت اك،روا 

( طلكسًل  ف طالب  ،له  إل ا  اك ،  رف واك ،  لت فل  الفظا  رلكع قا وا ل ع يالث 72 ف )
  واكيلورا ه ررسرا ( طلكسًل  رات سلاهراهر را اك اطلت اك،  را24   وللت األوكع ه ررسرا ض ت )

(  رات سلكطررقا 24( طلكسًل  رات سلاهراهر را اكسرت اك ائري واألخر، ضلسطا ض ت )24ض ف )
اكهق ر را. ث ل ااهخ ـ اكسلاث اخهسلر ك  فلهرـ اك،  را واخهسلر ل  رلت اك، ـ رقرس اك هلارت اكهلكرا: 

ااه، لؿ األرقلـ  ااه، لؿ لالقلت )اك الاظا  اكقرلس  اكه ورؼ  اساه سؿ  اكهوسؤ  اكهوا ؿ  
اك ثلف واكز لف  ضسط اك هنررات  فرض اكفروض  اكه  رـ اكه ررسل  هفارر اكسرلولت(  ومافرت 

( سرف  هواط  ر لت اكطالب فل 0.05اك رااا لف و و  فرؽ  اؿ إا لئرًل لو   اهو، اك سكا )
ا واك   ولا اكضلسطا اكهل ه،رضت اك   ولا اكه ررسرا اكهل  رات سلاهراهر را اك اطلت اك،  ر

ك و ط اكهق ر ي ك لكع اك   ولا اكه ررسرا فل اخهسلر ل  رلت اك، ـ  ومو ت اك رااا سضرورة 
 ااهخ اـ ااهراهر را اك اطلت اك،  را فل ه ررس اكفرزرل . 

 
مير ااهخ اـ ااهراهر را اك اطلت اك،  را فل ( ,Nermin & Olga 2010ودرس نيرمن والجي  )

الب  ،  ل اك، وـ ك  را ا اسسه ائرا س،ض اك فلهرـ اك،  را  يؿ األرض واكفضل  و  ، او،ثلس إث
هذا اكفهـ ل ع إثالب هذه اك فلهرـ كهال رذهـ لو  ااهخ اـ اك ،  رف وفس اساهراهر را    هال رذهـ  

  فل اك ووب (  هخر ًل  ف اكاوا اكيلورا فل اكسرول ج اكاضري فل  ل ،ا هق29وثلف اك شلرثوف )
اكشرقل ك وسرلت اك ها ة  ث ل ااه  ت اك رااا سرلولههل  ف اخهسلررف رهض ولف مائ ا  ف اكووع اك فهوح  
ما ه ل قسؿ اك شلرثا فل  اطلت اكه، ـ اك اهو ة إكع هشنرؿ اكر رف واآلخر س،  اك شلرثا فل ه ؾ 

اك شلرثا فل اك اطلت   اك اطلت  فضاًل لف اوارات لف  وضوللت فل    ا ل  را فل ميول 
وااه،  ت فل اك رااا سطلقلت كها رؿ األ وسا لف ثؿ اؤاؿ  و ل ت وهلئج اك رااا هؤث  مف   لراا 
 ،  ل اك، وـ ساهراهر را اك اطلت اك،  را ثلف مثير ف،لكرا فل فه هـ ك  فلهرـ اك،  را ومثير هأيررًا 

 فل إثالب هال رذهـ هذه اك فلهرـ.
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 دراسات تناولت المدخل البصري والتفكير البصري والذكاء البصري. المحور الثاني: 
ههولوؿ اكسلايا فل هذا اك اور  راالت هه، ؽ سلك  خؿ اكس ري  ورو رج ض وه اكهفثرر 
اكس ري واكذي هو  ف مالارلت اك  خؿ اكس ري  ووظرًا ساه،لوا اكسلايا كه ؾ اك راالت ميول  إل ا  

 ومن ىذه الدراسات: فههل ض ف  اور اك  خؿ اكس ري  اإلطلر اكوظري  فق  هـ إضل
فلل را هثووكو رل اكواق  اسفهراضل فل هو را اكهفثرر اكس ري ك ، طلكسلت  (3102األغا ) تدرسفقد 

اك ؼ اكهلا  األالال سنزة  وااهخ  ت اك رااا اك وهج اكو فل اكها ر ل فل ها رؿ اك اهو، كها ر  
 وا فل وا ة اكراـ اكهو ال  وثذكؾ اك وهج اكه ررسل ك رااا مير  هلرات اكهفثرر اكس ري اك هض

اك هنرر اك اهقؿ كهثووكو رل اكواق  اسفهراضل ل ع اك هنرر اكهلس  وهو اكهفثرر اكس ري  وهـ هطسرؽ 
( طلكسا  ف طلكسلت اك ؼ اكهلا  هـ اخهرلرهل لشوائرًل س  راا 80اك رااا ل ع لروا  ثووا  ف )

ا اك، رل ك سولت  وزلرف ل ع ش،سهرف  وذكؾ فل اكف ؿ اك راال األوؿ ك ،لـ  الح خ ؼ األالار
ـ( وااهخ  ت اك رااا م اة اخهسلر ك هلرات اكهفثرر اكس ري اكذي هثوف  ف 2014 – 2013اك راال )

( فقرة  وقل ت سسول  سرول  ًل قلئ ًل ل ع هثووكو رل اكواق  اسفهراضل وفقًل ك رااؿ وخطوات و وذ ل 30)
ت س،اكه  رـ  اكهطورر  اكهقورـ  واهك  ووفؿ و ا   خ رس  وق  هض وت هذه اك رااؿ: اكها رؿ  خل

  ،لررر  وسهل وزرف اك رف وااف كسول  سر  رلت اكواق  اسفهراضرف ث ل مل ت اكسلايا  كراًل ك  ، ـ.
( α ≤ 0.05كا )و ف اكوهلئج اكهل هو  ت إكرهل اك رااا و و  فرؽ ذو  سكا إا لئرا لو   اهو،  س

سرف  هواط  ر لت طلكسلت اك   ولا اكه ررسرا و هواط  ر لت طلكسلت اك   ولا اكضلسطا فل 
اخهسلر اكهفثرر اكس ري اكس، ي ك لكع اك   ولا اكه ررسرا  ومظهرت اكوهلئج فلل را هثووكو رل اكواق  

 اسفهراضل فل هو را اكهفثرر اكس ري.
 

اك  خؿ اكس ري اك ثلول فل هو را س،ض  هلرات  ل ورا  مير ااهخ اـ ( 3102ودرس جندية )
اك ،رفا سلك، وـ ك ، طلكسلت اك ؼ اكيل ف األالال. وكهاقرؽ مه اؼ اك رااا قل ت اكسلاث سإل ا  

( سو ًا اخهسلررًل  وكهاقرؽ مغراض 50اخهسلر كقرلس  هلرات  ل ورا  اك ،رفا  ارث هثوف اسخهسلر  ف )
( طلكسا  ف طلكسلت اك ؼ اكيل ف األالال  ف 80ا ل ع لروا  ثووا  ف )اك رااا هـ هطسرؽ اك راا

  راا اك،سلس األالارا )م(  وق  هـ اخهرلر اك  راا سطررقا ق  را  وهـ اخهرلر لروا اك رااا  وهل  
( طلكسا  واألخر، ه يؿ 40واك ثووا  ف ش،سهرف  إا اه ل ه يؿ اك   ولا اكه ررسرا ول   طلكسلههل )
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( طلكسا  وق  اله  ت اكسلايا فل  رااههل اك وهج شسه 40اكضلسطا ول   طلكسلههل ) اك   ولا
اكه ررسل وذكؾ ك رااا مير اك هنرر اك اهقؿ وهو اك  خؿ اكس ري اك ثلول ل ع اك هنرر اكهلس  وهو 
 هلرات  ل ورا  اك ،رفا  وك هاقؽ  ف  اا فرضرلت اك رااا ااهخ  ت اكسلايا اخهسلر )ت( ك،روهرف 

اهق هرف. واخهسلر  لف وهرول ك فروؽ سرف    ولهرف  اهق هرف  و رس  إرهل كقرلس ا ـ األير. وق   
( سرف  هواط α = 0.05هو  ت اك رااا إكع و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا لو   اهو،  سكا )

لرات  ل  ر لت طلكسلت اك   ولا اكه ررسرا وقررولههف فل اك   ولا اكضلسطا فل اسخهسلر اكس، ي ك ه
 ورا  اك ،رفا ك لكع اك   ولا اكه ررسرا. 

 
ه فت إكع ااهق ل  فلل را ه  ر رف  ف ه  ر لت ( فقد 3102أما دراسة أبو جحجوح وحرب )

 واق  اكورب اكه، ر را وه ل: اكه  رـ األفقل واكه  رـ اك، و ي فل اثهالب  هلرات فرووت سرج 
اكط سا اك ،  رف  وهـ اهسلع اك وهج اكه ررسل  وهثووت  و هلرات اكه، ـ اكذاهل واكهفثرر اكس ري ك ،

( طلكسًل وطلكسا اك ا  رف ك الؽ 40لروا اكساث  ف    ولهرف ه ررسرهرف س ت قواـ ثؿ واا ة  وه ل )
( فل  ل ،ا 2010/2011ل )ااا خالؿ اكف ؿ اكيلول ك ،لـ اك ر ااهراهر رلت اكه ررب اك اواس

ا لسلرة لف سطلقا  الاظا كقرلس  هلرات فرووت سرج  وسطلقا األق ع سنزة  وثلوت م وات اك راا
 الاظا كقرلس  هلرات اكه، ـ اكذاهل واخهسلر اكهفثرر اكس ري. فثشفت وهلئج اك رااا لف فلل را 
اكه  رـ األفقل واكه  رـ اك، و ي فل اثهالب  هلرات فرووت سرج وهو را  هلرات اكه، ـ اكذاهل 

 وهو را اكهفثرر اكس ري. 
 
مير هوظرؼ اكو لذج اك ااواا فل ه ررس وا ة اكثاور فق  فا ت  (3102أبو دان ) ما دراسةأ

ل ع هو را اكها رؿ و هلرات اكهفثرر اكس ري ك ، طلكسلت اك ؼ اكراس  األالال سنزة  وق  هـ اهسلع 
م " ك ،لـ ( طلكسًل  ف   راا اكراف رف األالارا " 60اك وهج اكه ررسل  وق  هثووت لروا اك رااا  ف )

( 1(  وزلرف ل ع ف  رف  رااررف هـ اخهرلره ل لشوائرًل وق   يؿ اكراس  )2013 – 2012اك راال )
( اك   ولا اكضلسطا  وهثووت م وات اك رااا  ف اخهسلر ها ر ل 2اك   ولا اكه ررسرا واكراس  )

ذات  سكا إا لئرا  واخهسلر  هلرات اكهفثرر اكس ري و كرؿ اك ، ـ  وق  هـ اكهو ؿ إكع و و  فروؽ
 ك لكع اك   ولا اكه ررسرا فل اخهسلري اكها رؿ و هلرات اكهفثرر اكس ري. 
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ه فت اكع اكثشؼ لف فلل را ااهخ اـ ثهلب هفلل ل  اواب فل ( دراسة 3102وأجرى أبو زايدة )

هو را  هلرات اكهفثرر اكس ري فل اكهثووكو رل ك ، طلكسلت اك ؼ اكخل س األالال سنزة  وق  
ااهخ ـ اكسلاث اك وهج اكه ررسل  وهـ اخهرلر   راا سرت سهرل األالارا )ب( ك سورف سطررقا ق  را  

( طلكسًل  وزلرف ل ع مرس  ش،ب  راارا هـ هقار هـ 120وهـ هطسرؽ اك رااا ل ع لروا  ثووا  ف )
ولا اكضلسطا وق  ( طلكسًل ر ي وف اك   60( طلكسًل ر ي وف اك   ولا اكه ررسرا و )60إكع    ولهرف )

هـ اخهرلرهـ سطررقا لشوائرا  وثلوت م وات اك رااا لسلرة لف قلئ ا س هلرات اكهفثرر اكس ري  وقلئ ا 
وهلج اكثهلب اكهفللؿ اك اواب  واخهسلر ك هلرات اكهفثرر اكس ري و كرؿ اك ، ـ    ،لررر ه  رـ واا

اكه ررسرا فل اخهسلر  هلرات  وهو  ت اك رااا و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا ك لكع اك   ولا
اكهفثرر اكس ري  وق  مو ت اك رااا سضرورة إيرا  اك ولهج اكف اطرورا س هلرات اكهفثرر اك هوولا 

 وخل ا  هلرات اكهفثرر اكس ري وه، ر هل ك  ،  رف واك ه،  رف.
 

ا اك سل ئ إكع اكثشؼ لف   ، فلل را سرول ج سلكوالئط اك ه،  ة كهو ر (3102وىدفت دراسة العشي )
اك،  را و هلرات اكهفثرر اكس ري ك ، طالب اك ؼ اكال س األالال سنزة  هـ ااهخ اـ اك وهج 

( 92اكو فل اكها ر ل واك وهج شسه اكه ررسل ه  رـ قس ل وس، ي ك   ولهرف  وش  ت لروا اك رااا )
،سهرف  راارهرف  (  وزلرف ل ع ش2012 – 2011طلكسًل س  راا اكزرهوف اسسه ائرا ك ،لـ اك راال )

( طلكسًل  وهثووت م وات 45( طلكسًل واك   ولا اكضلسطا  ف )47وهثووت اك   ولا اكه ررسرا  ف )
( 32( فقرة واخهسلر اكهفثرر اكس ري اك ثوف  ف )37اك رااا  ف اخهسلر اك سل ئ اك،  را اك ثوف  ف )

 را اك سل ئ اك،  را و هلرات اكهفثرر فقرة  وق  مظهرت اكوهلئج فلل را سرول ج اكوالئط اك ه،  ة فل هو
 اكس ري. 

 
ه فت هذه اك رااا إكع اكثشؼ لف فلل را ااهخ اـ اك  خؿ اكس ري ( فقد 3102أما دراسة حافظ )

فل ه ررس اكررلضرلت س الل ة اكالاوب فل هو را اكاس اك ثلول ك ، هال رذ اك را ا اإلل ا را  
سه اكه ررسل ذو اك   ولهرف اكه ررسرا واكضلسطا  وهثووت واهس،ت اك رااا اك وهج اكو فل واك وهج ش

لروا اك رااا  ف ف  رف  رااررف  ف هال رذ اك ؼ اكيلول اإلل ا ي فل  الفظا اك رزة س  هوررا 
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  ر اك،رسرا  وثلوت م وات اك رااا لسلرة لف اخهسلر اكاس اك ثلول  وهو  ت اك رااا إكع و و  
 ر لت هال رذ اك   ولا اكه ررسرا واكضلسطا فل اكهطسرؽ اكس، ي  فروؽ  اكا إا لئرًل سرف  هواطل

سخهسلر اكاس اك ثلول وكثؿ  هلرة  ف  هلراهه ل ع ا ة ك لكع اك   ولا اكه ررسرا  وق  مو ت 
 اك رااا سضرورة إ خلؿ اك ور اك هارثا  ف قسؿ اك  رارف إكع ف وكهـ سق ر اإل ثلورلت اك هلاا. 

 
ر سر  را هفلل را قلئ ا ل ع اك الثلة اكالاوسرا كألشثلؿ اكهو ارا ياليرا مي (3102ودرس زنقور )

األس،ل  فل هو را  هلرات اكهفثرر اكس ري واكه، ـ اك وظـ ذاهرًل ك ، طالب اك ؼ اكيلول اك هواط 
س وطقا اكسلاا  وكهاقرؽ مه اؼ اك رااا هـ ااهخ اـ اك وهج اكه ررسل سرف    ولهرف األوكع ه ررسرا 

فل ضو  اكسر  را اكهفلل را ك الثلة األشثلؿ اكهو ارا ياليرا األس،ل  واألخر، ضلسطا ه رس  ه رس
سلكطررقا اك ،هل ة  وثلوت م وات اك رااا لسلرة لف اخهسلر  هلرات اكهفثرر اكس ري و قرلس مس،ل  

 ر لت اكه، ـ اك وظـ ذاهرًل  و ف مهـ وهلئج اك رااا و و  فروؽ  اكا إا لئرًل سرف  هواطلت 
اك   ولهرف اكه ررسرا واكضلسطا فل اكهطسرؽ اكس، ي سخهسلر اكهفثرر اكس ري ك لكع اك   ولا 

 اكضلسطا.
 

 رااا ا،ت ك ثشؼ لف فلل را هوظرؼ ااهراهر را اكسرت اك ائري فل هو را ( 3103وأجرى الكحموت )
لشر سنزة  وكهاقرؽ  اك فلهرـ و هلرات اكهفثرر اكس ري فل اك نرافرل ك ، طلكسلت اك ؼ اكال ي

( طلكسا  76مه اؼ اك رااا ااهخ  ت اكسلايا اك وهج شسه اكه ررسل  وثلوت لروا اك رااا لسلرة لف )
( طلكسا  وقل ت سهطسرؽ 38( طلكسا  ومخر، ه ررسرا )38هـ هوزر،هف ل ع ش،سهرف  ش،سا ضلسطا )

 اة كها رؿ  اهو،  ولهج اك نرافرل " اخهسلر اك فلهرـ فل اك نرافرل  اخهسلر  هلرات اكهفثرر اكس ري  م
( ا ا  راارا  24وا ة اطع األرض ولوا ؿ هشثر ه "  ارث قل ت سهوظرؼ اساهراهر را   ة )

وثلوت مهـ اكوهلئج هشرر إكع و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا سرف  هواط  ر لت طلكسلت اك   ولا 
 فلهرـ اك نرافرا اكس، ي ك لكع اك   ولا اكه ررسرا و هواط  ر لت اك   ولا اكضلسطا فل اخهسلر اك

 اكه ررسرا.
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مير سرول ج  قهرح فل  هلرات اكهوا ؿ اكررلضل ل ع هو را كههفاص  (3100طافش ) جاءت دراسةو 
اكها رؿ اك،  ل و هلرات اكهفثرر اكس ري فل اكهو اا ك ، طلكسلت اك ؼ اكيل ف األالال سنزة  

( طلكسا 74 وهج شسه اكه ررسل  وثلوت لروا اك رااا لسلرة لف )وكهاقرؽ مه اؼ اك رااا هـ ااهخ اـ اك
هـ اخهرلرهف سطررقا لشوائرا  ف طلكسلت اك ؼ اكيل ف األالال  ف   راا لرف  لكوت األالارا 

( طلكسا  واكيلورا ضلسطا ول  هف 37وهـ هقار هف إكع    ولهرف األوكع ه ررسرا وس ت ل  هف )
ل ع واكوا ة اكال اا  ف ثهلب اكررلضرلت اك قرر ك  ؼ اكيل ف ( طلكسا  واقه رت اك رااا 37)

( " وا ة اكهو اا "  وااهخ  ت اكسلايا اخهسلر 2011 – 2010األالال ك ف ؿ اك راال ك ،لـ )
اكها رؿ فل  ساث اكهو اا  اخهسلر  هلرات اكهفثرر اكس ري  وهو  ت اك رااا إكع و و  مير 

 ؿ اكررلضل فل وا ة اكهو اا فل هو را اكها رؿ اك راال ك سرول ج اك قهرح فل  هلرات اكهوا
و هلرات اكهفثرر اكس ري ك ، طلكسلت اك ؼ اكيل ف األالال. ث ل مشلرت اكوهلئج موه هو   فروؽ 
ذات  سكا إا لئرا سرف  هواط  ر لت اك   ولا اكه ررسرا و هواط  ر لت اك   ولا اكضلسطا فل 

 كه ررسرا وه،ز، هذه اكفروؽ ك سرول ج اك قهرح. اكهطسرؽ اكقس ل ك لكع اك   ولا ا
 
مير ااهخ اـ شسثلت اكهفثرر اكس ري فل ه ررس اك، ـو  رااا ه فت كفاص  (3100) ابراىيمأجرى و 

فل اكها رؿ اك راال ك ، طلكسلت اك ؼ اكيلكث اك هواط سلك   ثا اك،رسرا اكا،و را  وهثووت اك،روا 
كث اك هواط  وق  ااهخ  ت اك رااا اك وهج اكه ررسل  واأل اة ( طلكسا  ف طلكسلت اك ؼ اكيل48 ف )

ثلوت لسلرة لف  اخهسلر اكهفثرر اكس ري  واخهسلر ها ر ل  ومظهرت وهلئج اك رااا و و  فروؽ  اكا 
إا لئرًل سرف اك   ولهرف اكه ررسرا واك   ولا اكضلسطا ك لكع اك   ولا اكه ررسرا اكهل  رات وفؽ 

 ري. شسثلت اكهفثرر اكس 
 
مير هوظرؼ اك  خؿ اك وظو ل فل هو را اك فلهرـ و هلرات  (3101درس الشوبكي )كذلك فقد و 

اكهفثرر اكس ري فل اكفرزرل  ك ، طلكسلت اك ؼ اكال ي لشر سنزة  وااهخ  ت اكسلايا اك وهج 
ف اكه ررسل كهاقرؽ مه اؼ اك رااا  وقل ت سلخهرلر لروا  ف  طلكسلت اك ؼ اكال ي لشر س ت ل  ه

( طلكسا سلكطررقا اك،شوائرا  وقل ت سهقارـ اك،روا إكع    ولهرف ضلسطا  ه ررسرا  وثلوت م وات 68)
اك رااا لسلرة لف اخهسلر اك فلهرـ فل  ل ة اكفرزرل   اخهسلر  هلرات اكهفثرر اكس ري فل اكفرزرل   
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و  فروؽ فل  هواط وقل ت اكسلايا سإل ا   كرؿ ك  ، ـ  و كرؿ آخر ك طلكب  ومظهرت اكوهلئج و 
 ر لت اك   ولا اكه ررسرا واك   ولا اكضلسطا فل اكهطسرؽ اكس، ي سخهسلر اك فلهرـ فل  ساث 
اكفرزرل   وثلوت اكفروؽ ك لكع اك   ولا اكه ررسرا  ث ل هسرف و و  فروؽ فل  اهو،  ر لت 

اكهفثرر اكس ري  وثلوت اك   ولا اكه ررسرا واك   ولا اكضلسطا فل اكهطسرؽ اكس، ي سخهسلر  هلرات 
 اكفروؽ ك لكع اك   ولا اكه ررسرا. 

 
فق  ه فت إكع اكه،رؼ ل ع مير هوظرؼ ااهراهر را  ورة اكه، ـ فوؽ اك ،رفرا  (3101أما دراسة جبر )

فل هو را اك فلهرـ و هلرات اكهفثرر اكس ري سلك، وـ ك ، طلكسلت اك ؼ اك،لشر األالال  وكهاقرؽ 
هخ اـ اك وهج اكه ررسل  واخهلر اكسلاث لروا  ف طالب اك ؼ اك،لشر األالال مه اؼ اك رااا هـ اا

( طلكسًل   ف   روا غزة وقلـ سهقار هـ إكع    ولا ضلسطا و   ولا ه ررسرا  وثلوت 90ول  هـ )
م وات اك رااا هه يؿ سلخهسلر اك فلهرـ  اخهسلر  هلرات اكهفثرر اكس ري  وقلـ اكسلاث سإل ا   كرؿ 

و كرؿ آخر ك طلكب  وس،  اكهطسرؽ مافرت اكوهلئج لف و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا فل ك  ، ـ 
 هواط  ر لت اك   ولهرف فل اخهسلر اك فلهرـ ك لكع اك   ولا اكه ررسرا فل اسخهسلر اكس، ي. 
وهسرف و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا فل  هواط  ر لت اك   ولهرف فل اخهسلر  هلرات اكهفثرر 

 ي ك لكع اك   ولا اكه ررسرا فل اسخهسلر اكس، ي. اكس ر 
لالقا اكذثل  اك،لـ سلكذثل  اكس ري اك ثلول ك ، لروا  ف ط سا اك ؼ  (3112حسنين ) تودرس

( فهلة ارث 50األوؿ واكيلول ك  را ا اإلل ا را س  راا فل  وطقا اك ،ل ي وس ت ل   مفرا  اك،روا )
وقد استخدمت الدراسة اكه ررسل  وهج اك   ولا اكواا ة.  ااهخ  ت اكسلايا فل  رااههل اك وهج
 توصمت الدراسة إل : اخهسلر  هلرات اإل راؾ اكس ري. وو قرلس اكذثل  اكهارر  ف مير اكيقلفا. 

و و  لالقا طر را قورا و اكا سرف لل ؿ اكذثل ات واكذثل  اكس ري اك ثلول ك ، ه  رذات  -
 اك را ا اإلل ا را.

%  ف 75سكا إا لئرا سرف  هواط  ر لت اكه  رذات واك ر ا اكهل ه يؿ و و  فروؽ ذات   -
 اك ر ا اكث را سخهسلر  هلرات اإل راؾ اكس ري ومس،ل ه ك لكع  هواط  ر لت اكه  رذات. 
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مير اك  خؿ اك وظو ل فل هو را اكها رؿ ول  رلت اك، ـ فق  فا ت  (3112أحمد ) أما دراسة
ثل  اكطسر،ل فل  ل ة اك، ـو ك ، هال رذ اك ؼ األوؿ اإلل ا ي  وهثووت واكذثل  اكس ري اك ثلول واكذ

( طلكسا  ف طلكسلت   راا اكال ات اكيلوورا س الفظا اكاورس فل   ر وق  36لروا اك رااا  ف )
(    ولا 33(    ولا ه ررسرا و )33اكه ررسل ك    ولهرف ضلسطا وه ررسرا )اهس  اكسلاث اك وهج 

 ضلسطا. 
ذات اك ؼ األوؿ ها ر ل كقرلس اكها رؿ اك ،رفل ك ، ه  ر خهسلراس ـ اكسلاث وق  ااهخ
 قرلس اكذثل     قرلس اكذثل  اكس ري اك ثلول  و   رلت اك، ـ األالارا اكهثل  رااخهسلر ل  و اإلل ا ي
وق  هو ؿ اكسلاث إكع    ولا  ف اكوهلئج مه هل: و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا سرف  اكطسر،ل.
واكضلسطا ل ع اكهطسرؽ اكس، ي مو فل اكهطسرؽ اكس، ي   ر لت طلكسلت اك   ولا اكه ررسرا  هواط

 ك قرلس اكذثل  اكس ري ك لكع طلكسلت اك   ولا اكه ررسرا. 
  
فلل را سرول ج ث سروهر قلئـ ل ع هثووكو رل اكواق  اسفهراضل فل هو را  (3112القباني ) استقص و 

اكس ري وفهـ س،ض اك،  رلت واك فلهرـ فل اكهو اا اكثهرسرا ك ، طالب اكق رة ل ع اكهفثرر واكهخرؿ 
اكه، رـ اك وللل  وهـ اهسلع اك وهج اكه ررسل ذو اك   ولهرف اكه ررسرا واكضلسطا  وهثووت لروا 
اك رااا  ف لروا لشوائرا  ف طالب اك ؼ األوؿ اكيلووي اك وللل س  راا اكور رلف اكيلوورا اكفورا 

ص إكثهروورلت والاسلت س الفظا اإلاثو ررا  وثلوت م وات اك رااا لسلرة لف مرس  اك هق  ا هخ 
اخهسلرات اخهسلر ك هفثرر اكس ري واخهسلر ك هخرؿ اكس ري ك  فلهرـ واك،  رلت فل اكهو اا اكثهرسرا 

اكثهرسرا  واخهسلر فهـ اك فلهرـ األالارا فل اكهو اا اكثهرسرا واخهسلر كفهـ اك،  رلت األالارا ك هو اا 
ومظهرت وهلئج اك رااا و و  فروؽ  اكا إا لئرًل سرف  هواطل  ر لت اكهطسرقرف اكقس ل واكس، ي 
سخهسلر اكهفثرر اكس ري ك لكع اكهطسرؽ اكس، ي وو و  فروؽ  اكا إا لئرًل سرف  هواطل واسا 

ك لكع اك   ولا  اكثاب اك ، كا فل اخهسلر اكهفثرر اكس ري كطالب اك   ولهرف اكه ررسرا واكضلسطا
اكه ررسرا  وهـ اكهو را سضرورة هو ره هرلر اكساوث إكع   لؿ اكيقلفا اكس ررا لل ا واكهفثرر اكس ري 

 واكهخرؿ اكس ري سشثؿ خلص.
ه فت إكع اكثشؼ لف فلل را ااهخ اـ شسثلت اكهفثرر اكس ري فل ( دراسة 3112واجرى إبراىيم )

)اكاقلئؽ  اك فلهرـ  اك سل ئ  اؿ اك شثالت( و هلرات اكهفثرر  اك، وـ كهو را  اهورلت  لورره اك ،رفرا
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اكس ري )اكها رؿ  اكهرثرب  اإل راؾ  اكوظرة اكش وكرا اكث را( ك ، طالب اك ؼ اكيلول  ف اك را ا 
اك هواطا فل  ل ة اك، ـو )وا ة اكهثووكو رل(  وااهخ ـ اكسلاث اك وهج اكه ررسل كهاقرؽ مه اؼ 

وهلئج مف ااهخ اـ شسثلت اكهفثرر اكس ري ف،لؿ فل هو را اكط سا فل  اهورلت اك رااا  ومظهرت اك
 لورره اك ،رفرا ول ع اك اهورلت )اكاقلئؽ  اك فلهرـ  اك سل ئ  اؿ اك شثالت(. ث ل هسرف مف ااهخ اـ 
شسثلت اكهفثرر اكس ري ف،لؿ فل هو را  هلرات اكهفثرر اكس ري )اكها رؿ  اكهرثرب  اإل راؾ  اكوظرة 

 اكش وكرا اكث را(. 
ه فت إكع  ،رفا مير ااهخ اـ األك،لب اكه، ر را سلكث سروهر كهو را  فق ( 3112أما دراسة حمادة )

اكها رؿ واكهفثرر اكس ري فل اكررلضرلت ك ، هال رذ اك را ا اسسه ائرا  واله  ت اك رااا ل ع 
وكع ه ررسرا  رات سلاهخ اـ   خؿ اك وهج اكه ررسل  اهخ  ًل اكه  رـ اكه ررسل ذو اك   ولهرف  األ

األك،لب اكه، ر را سلكث سروهر  واكيلورا ضلسطا  رات سلكطررقا اك ،هل ة  واقه رت لروا اك رااا ل ع 
   ولهرف  ف هال رذ اك ؼ اكخل س اسسه ائل سإا ،  الفظلت ماروط  وهثووت  ف ف  رف 

ـ(  وثلوت م وات اك رااا 2004/2005ما ه ل ث   ولا ه ررسرا واآلخر ضلسطا ك ،لـ اك راال )
لسلرة لف اخهسلر ها ر ل  واخهسلر اكهفثرر اكس ري  وسر  را فل  ورة مك،لب ه، ر را  فهو  ت 
اك رااا إكع و و  فروؽ  اكا إا لئرًل سرف  هواطل  ر لت اكطالب فل ثؿ  ف اسخهسلر اكها ر ل 

ر كؿ ل ع مف ااهخ اـ األك،لب اكه، ر را  واخهسلر اكهفثرر اكس ري ك لكع اك   ولا اكه ررسرا   ل
 سلكث سروهر م ، إكع زرل ة اكها رؿ ورف   اهو، اكهفثرر اكس ري ك ، اكهال رذ. 

 
فلل را ااهخ اـ سر  رلت ه،  را ل ع اكهفثرر اكس ري واكها رؿ فل ( 3112وفحص ميدي )

 ـ اكسلاث اك وهج اكهثووكو رل ك ، طلكسلت اك ؼ اكال ي لشر  وكهاقرؽ مه اؼ اكساث ااهخ
اكه ررسل ل ع لروا   ي ا  ف طلكسلت اك ؼ اكال ي لشر آ اب  ف   راا ثفر قلاـ اكيلوورا 

طلكسا(   42طلكسا( واكيلورا ضلسطا ) 41ك سولت  وقلـ سهقارـ اك،روا إكع    ولهرف األوكع ه ررسرا )
  سر  رلت ه،  را فل  ل ة وااهخ ـ اخهسلر اكهفثرر اكس ري  اخهسلر ها ر ل فل  ل ة اكهثووكو رل

اكهثووكو رل  ومشلرت اكوهلئج إكع موه هو   فروؽ ذات  سكا إا لئرا سرف  هواطل  ر لت طلكسلت 
اك   ولا اكه ررسرا وطلكسلت اك   ولا اكضلسطا فل اخهسلر اكهفثرر اكس ري ك لكع اك   ولا 

اطل  ر لت طلكسلت اك   ولا اكه ررسرا. ث ل هسرف موه هو   فروؽ ذات  سكا إا لئرا سرف  هو 
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اكه ررسرا وطلكسلت اك   ولا اكضلسطا فل اخهسلر اكها رؿ فل  ل ة اكهثووكو رل ك لكع اك   ولا 
اكه ررسرا  ومظهرت اكوهلئج مف اكسر  رلت اكه،  را هه ؼ سفلل را فل هو را  هلرات اكهفثرر اكس ري 

ف اكسر  رلت اكه،  را هه ؼ سفلل را فل فل اكهثووكو رل ك ، طلكسلت اك ؼ اكال ي لشر  وهسرف م
 هو را اكها رؿ فل اكهثووكو رل ك ، طلكسلت اك ؼ اكال ي لشر. 

فلل را  وق  إكثهروول ل ع اكهفثرر اكس ري واك وظو ل فل  (3112ودرس الخزندار وميدي )
رف  ف األ وات اكوالئط اك ه،  ة ك ، طلكسلت ث را اكهرسرا س ل ،ا األق ع سنزة  وااهخ ـ اكسلايلف وول

وه ل: اخهسلر  هلرات اكهفثرر اكس ري  واخهسلر  هلرات اكهفثرر اك وظو ل  ارث هـ هطسرقهل ل ع 
لروا اك راالت اك ثووا  ف ش،سا  ف اكطلكسلت اك ا الت ك الؽ ااهراهر رلت اكه ررب اك اواب 

 يؿ اك  ه   األ  ل ( طلكسا هـ اخهرلرهف ق  رًل  ف سرف اكش،ب اكهل ه35ارث س ت ل  هف اواكل )
ك  رااا. مشلرت وهلئج اك رااا إكع و و  لالقا  اكا إا لئرًل سرف  هواط  ر لت طلكسلت اك   ولا 
اكه ررسرا فل اخهسلر اكهفثرر اكس ري و هواط  ر لههف فل اخهسلر اكهفثرر اك وظو ل    ل ر ؿ ل ع 

 ل ر ؿ ل ع مف اكزرل ة فل  هواط مف اكزرل ة فل  هواط  ر لههف فل اخهسلر اكهفثرر اك وظو ل   
 ر لههف فل اخهسلر اكهفثرر اكس ري رؤ ي إكع زرل ة فل  هواط  ر لههف فل اخهسلر اكهفثرر 
اك وظو ل ومف اكزرل ة فل  هواط  ر لههف فل اخهسلر اكهفثرر اك وظو ل رؤ ي إكع زرل ة فل  هواط 

  ر لههف فل اخهسلر اكهفثرر اكس ري. 
 

 : الدراسات األجنبية
ه فت إكع هقورـ اكق رات ( دراسة Kurtulus & Yolcu, 2013) سواجرى كورتولوس ويول

اك ثلورا اكس ررا ك ، اكطالب األهراؾ  ف م ؿ ها ر  اساهراهر رلت اك،ق را اكهل روظفهل ثلكطالب 
كخ  ا هذا اكنرض  وثذكؾ اكه،رؼ ل ع األخطل  اكهل رق،وف سهل خالؿ ا هـ ك  الئؿ اكهل ههط ب 

هلرات اساه سؿ اك ثلول. وكهاقرؽ هذا اكه ؼ  هـ  رااا اكق رات اكس ررا اك ثلورا أل الـ و ث،سلت  
ياليرا األس،ل  هـ ه  ر هل سوا ة اك ث،سلت  وثذكؾ  رااا ق رة اكطالب ل ع فهـ وهخرؿ اك ور يولئرا 

قه رت اك رااا ل ع اكق رات اكس،  ك  ث،سلت ياليرا األس،ل  و الوكا إر ل  و وه األ الـ واك ث،سلت. وا
اكس ررا اك ثلورا فل فهـ  ل ة اكررلضرلت كطالب اك را ا اسسه ائرا فل هرثرل. وهـ     اكسرلولت  ف 
خالؿ اخهسلر كقرلس اكق رة اكس ررا اك ثلورا راهوي ل ع راو لت  هوولا ك  ث،سلت هـ ه  ر ه كقرلس 
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واك ث،سلت ياليرا األس،ل  اكهل هـ ه  ر هل سوا ة  ق رات اكطالب ل ع اكهفثرر واكهخرؿ كفهـ األ الـ
اك ث،سلت. ومرضًل   ،ت س،ض اكسرلولت  ف خالؿ ق راههـ ل ع فهـ األ الـ واك ث،سلت ياليرا األس،ل  

ر ل  اكو وه اكظلهرة  ف اك اـ مو اك ث،ب اك ،روض.    ف خالؿ لرض  ور يولئرا األس،ل  كهل واا
( 21طلكسًل هـ إخضللهـ كالخهسلر  ث ل اشه  ت ل ع )( 60واشه  ت لروا اك رااا ل ع )

طلكسًل آخر هـ اخهرلرهـ سشثؿ لشوائل واا را   قلسالت ل  را  ،هـ كها ر  اك ،وسلت اكهل روا ههل 
 اكطالب فل فهـ األ الـ يولئرا وياليرا األس،ل  )اكق رات اكه ورررا اك رئرا(.

 
( دراسة Haciomeroglu &  Chicken, 2012وكذلك اجرى ىاسيمومير وأوجمو وتشيكن )

ا،ت إكع اكه،رؼ ل ع  اهو، األ ا  اكررلضرلهل ك ، طالب  قرر اكهفلضؿ واكهثل ؿ  ف خالؿ 
اكهفثرر اكس ري سلاهخ اـ اك،روض اكس ررا كه، رـ اشهقلؽ اك واؿ اكررلضرا. وكق  هثووت لروا اك رااا 

اا لف ل ـ و و  فروؽ فل هفضرؿ (   ف ط سا خ س   ارس يلوورا  وق  ثشفت اك را183 ف )
اكط سا ك هفثرر اكس ري ه،ز، ك  وس  ولف و و  فروؽ ذات  سكا إا لئرا فل هفضرؿ اكط سا ك هفثرر 
اكس ري سرف اكط سا  رهف،ل اكها رؿ واكط سا  وخفضل اكها رؿ  وث ل ثشفت اك رااا لف و و  

  ا هـ اكررلضل فل اكهفلضؿ واكهثل ؿ. ارهسلٍط قوٍي سرف اكط سا اكذرف رفض وف اكهفثرر اكس ري وم
 

ل ع هطورر  قص اكورؽ إكع ااهثشلؼ   ، هأيرر موشطا( Boakes, 2009) سدراسة بوكوه فت 
ق رات اكطالب اك ثلورا اكس ررا ساهر،لب األشثلؿ اكهو ارا فل  ل ة اكررلضرلت ك ، طالب اك ؼ 

ر. وااهخ ـ اكسلاث اك وهج شسه اكه ررسل طلكب(  وكهاقرؽ هذا اكه ؼ   ـ اكسلاث اخهسل 56اكالس  )
ارث هـ هقارـ اكطالب إكع مرس     وللت     ولهلف  ف ثال اك وارف و   ولهلف  وف  هرف 

ولث(  ومظهرت اكوهلئج اك  ج سرف و وذج اكه ررس س واكه، ر لت اكخل ا  لا وب قص اكورؽ)ذثور واا
هق ر را  ف ارث اكفهـ واساهر،لب غرر موه رطور سلكررلضرلت كه مير ق  رقلرب مير اكه ررس سلكطررقا اك

وليًل( ل ع هو را اكق رة اكس ررا اك ثلورا.   ق رات اكطالب )ذثورًا واا
ه فت هذه اك رااا إكع اكثشؼ لف   ، (  فقد Lee & Bednar, 2009اما دراسة لي وبيدنرز )

،ا  وكق  قلـ اكسلايلف سإل ا  هأيرر وظـ اك ، و لت اك نرافرا ل ع اكهفثرر اك ثلول ك ، طالب اك ل 
( 85اخهسلر  هلرات اكهفثرر اك ثلول وااهخ ا هل فل ذكؾ اك وهج اكه ررسل ل ع لروا هثووت  ف )
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طلكسًل  ف طالب اك ل ،ا  وق  ميسهت اك رااا فلل را وظـ اك ، و لت اك نرافرا ل ع  هلرات اكهفثرر 
الهـ فل زرل ة ق رة اكطالب ل ع اكهفثرر اك ثلول اك ثلول  ث ل مف ااهخ اـ وظـ اك ، و لت اك نرافرا 

ث ل ميسهت اك رااا ل ـ و و  لالقا سرف ااهخ اـ وظـ اك ، و لت اك نرافرا  و هلرات اكهفثرر اك ثلول 
 ه،ز، ك هنررات اك وس مو اكهخ ص األثل ر ل.

 
راهر رلت ه فت ك ه،رؼ إكع مير اك وف اك ضلؼ ل ع ااه( فقد Longo, 2004اما دراسة لونجو )

ه يرؿ اك ،رفا ثولهج  ف رسط اكشسثلت سلكهفثرر اكس ري  ارث ااهخ ـ اك وهج اكه ررسل ل ع لروا 
( طلكسًل وطلكسا هخ ص ل وـ األرض وق    ـ اكسلاث اخهسلر  هلرات اكهفثرر 56 ثووا  ف )

خ ـ اكسلاث اكس ري   رهثزًا ل ع  رااا هوظرـ اك ،رفا واكفهـ واكه ور سلخهالؼ اك وارف وق  ااه
اكشسثلت اك فلهر را فل ل ـ اكفضل  واألرض  وثلف  ف مهـ وهلئج اك رااا مف ااهخ اـ اك وف اك ضلؼ 

 ل ع ااهراهر رلت ه يرؿ اك ،رفا زا ت  ف ق رة اكطالب ل ع اكهفثرر اكس ري. 
 

 -التعقيب العام ىم  الدراسات السابقة: 

 -راسات السابقة: أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والد -أوالً 

 -من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا:  -1

فق  اهفقت اك راالت   اكثشؼ لف اير ااهراهر را اك اطلت اك،  راإكع اكالكرا ه فت اك رااا 
هو را  هلرات  رهسطا سلكذثلوات اكوقوؼ ل ع و وه  اكالسقا    اك رااا اكالكرا  ف ارث اك ض وف

  (2013 رااا زثل )و   (2014 رااا اكزرولهل )و   (2015)  رااا فرلض  اكهفثررو اكها رؿ او ا
 Nermin & Olga (2010.) رااا و   (2011 رااا اكش ري )و   (2013 رااا اكشوف واكشرسلوي )و 

 -الدراسة وىينتيا: من حيث  مجتمع  -2

 ا ػل ة  رااػا  يػؿ ط سػا  ػ ارس اكه، ػرـ اسالاػلاشهرثت هذه اك رااا فل لروههل اك ه ي ػا فػل 
 .(1102) زثل  راااو   (1103) اكزرولهل  راااو   (1104) فرلض  راااو   (1115)

 

 -: ة من حيث المنيج المستخدم في الدراس -3



27 

ث ػػػوهج   اكه ررسػػػلفػػػل ااػػػهخ ا هل ك  ػػوهج ا غ ػػػب اك رااػػػلت اكاػػلسقم ػػ  ا اشػػهرثت هػػػذه اك رااػػػ
 مسػوا  رااو   (1103)ا  و را  رااو   (1104) األغلا  راا  يؿ   ولاب ك يؿ هذا اكووع  ف اك راالت

 Nermin   Olga &ا  رااػػو   (1101)  سػرا  رااػو   (1102)ة زارػػ  مسػوا  رااػو   (1102)  اف

(2010).  

 -: ة الدراسة من حيث أدا -4

فػػل  ا اك ه ي ػػا فػػل ااػػهخ اـ  م وات اك رااػػا  ػػ   ،ظػػـ اك رااػػلت اكاػػلسقا اشػػهرثت هػػذه اك رااػػ
ا و رااػػػػ( 1103)اكزروػػػػلهلا ث رااػػػػ( اسخهسػػػػلرة )م اا ك  رااػػػػا اكيلورػػػػث ػػػػل اشػػػػهرثت فػػػػل   اسخهسػػػػلرة م ا

 .(1102اكشوف واكشرسلوي )ا و راا( 1100) اكش ريا  رااو   (1117) اكشرسلوي

 -أوجو االختالف: 

اكزروػػلهل ا  رااػػ يػػؿ ا ك  رااػػة ثػػأ ا( ا ساػػهسلوواخه فػػت  ػػ  س،ػػض اك رااػػلت اكهػػل ااػػهخ  ت )ا
و ػػ  س،ػػض اك رااػػلت اكهػػل ، (Longo, 2004)ولونجــة دراســ  (1104فرػػلض )ا و رااػػ  (1103)

 .(1100)اكش ريا  راا يؿ  ثلوت لروههل  ف طالب اك ،له  واك ل ،لت
 

 -: ة السابق الدراسات منة االستفاد أوجو -ثانياً 

 -: وىية ىد أشكال ىم ة السابق الدراسات منة الباحث استفادت جاءت لقد

 .ا  اهو، اكذثل  اكس ري ك ، اكط س  ر كهاا اساهسلو وهلا اك اهخ  ا اك راا م وات سول  .1
 <ااك رااا لروا اك، ررا اكه،رؼ ل ع اخهسلرات اكذثل  اكس ري ألوه األواب ك فئ .2
 . وهل فل لرض اسطلر اكوظري وه  ر،هة اساهفل  .3
 .و ولقشههل وهفاررهل اكوهلئج لرض .4
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 الثالثالفصل 

 
 إلجراءاتاالطريقة و 

 
فتمم ُفهمموع ل هت  ،مم  لطيةت،مم   ف مم  ي طمم  لصمموً   وصممً   ٍ    يتضمم ه اممَف ف وصممً لصمموً    ممة،  ف ٍ

ُفهممو لف     هممو فستصمم  يو ف تمم  فهممت ٍ  ُفس فو ف ٍ ُفهممو لصممٍ ،   لهم ت، مم ع لفممَ َ إ همم  و،  ف م تهممتف ٍ
ُفهو لتتليل،    ف  فهت  ص ةت    ف ٍ

 
 : منهج الدراسة 1ـ  3

ُيممم ف  ممة،   و تهممف م وفهممت ٍ  ُيممم   همتصمم ي  ف ته ُفهممو شمممه ف ته م،ممٍ   ع ة همممته  طمي ممو اممَا ف ٍ
ُي لف تتصميً فم  ف  لمل   ُفتيهيو ف  تطم و ف  ل يمو فم  تة يمو ف مَف س ف مصم فهتقص س أهُ تلظيم  فهمت

ُفه وَل َ       ٍى طلمو ف ص  ف    ّ ف ه ه  ف  ف  ليًع    ته   هً اَف ف ةلع  ه ف ٍ
 
 ع الدراسة مجتم 2ـ  3

ُفهمممو  مممه ه يممما طلممممو ف صممم   ُّ ف تفل يمممو ف ت م مممو ف ه هممم  فممم   ف  ممم  ّتفمممله  هت ممما ف ٍ ف  مممٍف
ُي و ُميممو لت لممي     ممٍي ُفهمم   ت فظممو ت  (75347لف ممم  ع طممٍٍا  )( 1024/1025)ف  ليممً  ل مم   ف ٍ

ُي وع ( 4( ط  مممممو فةتظ مممملف فمممم  )8484( ط  مممممً  ل) 8787 ممممة،  ) عط  ممممم  لط  مممممو  َل ممممَ لفقمممم  ممممٍي
ُي ُميممو لف ت لممي  و ستصمم  ي و  همم  فستصمم س لف ت طمميط فمم   ممٍي يطمم  لهةمملس للهممط لشمم  ً  – ف ت

  (2.7ف   يلضح َ َ ف هًٍل )ف  ليًع 
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ِيا  1ـ  3هًٍل  ُفٍ تل ُفهو تهس ف هةّ أف ُيو هت ا ف ٍ  لف  ٍي
 المجموع اناث ذكور اسم المديرية الرقم

 5850 3001 2849 مديرية وسط الخميل 1
 2993 1310 1683 ية شمال الخميلمدير  2
 4360 2159 2201 مديرية جنوب الخميل دورا 3
 2144 1004 1140 مديرية يطا 4

 15347 7474 7873 المجموع
 
 عينة الدراسة : 3ـ  3

ُو طيةمو ُيقمو ف تي ُفهمو مط ُمما شم س  مه  ( ط  مم ً 257 صمٍيو ملمع طمٍٍا  ) ف ٍ لط  ممو فةتظ ملف فم  أ
ُهممو عهمم ف ه  ف  مم  ّشمم س ف صمم   ُفتةو)َفممُل  شمم متيه فمم   ٍ لف ممم  ع طممٍٍا   (طمممٍ ف ،مم ٍي ف همم

ُهممو إةمم ى عط  مم ً  (87) ُو ع تيممى ( ط  مممو70لف ممم  ع طممٍٍاه ) (ف همميٍه امم هُ)لشمم متيه فمم   ٍ ف تيمم
ُيميممممو تةوممممَ أةشممممطو  ُهممممو متيممممى تفممممله  ه لطممممو ته ُفتيهيو إتممممٍى ف شمممم س طشمممملف ي   ممممه فممممً  ٍ فهممممت

ُهممو مو ف ه ةيممو مية مم  تةوممَ ف شمم ف  تطمم و ف  ل يمموع  ُيّ تقليٍيممو  ممه فممً  ٍ ُيقممو تممٍ ف ةشممطو ةوهمم،  مط
 )فطتي ٍيو( ف ه لطو ض مطو  

ُيقو  صٍيو َل َ  ألهم س فآلتيو : ُهتيه مط  ل ٍ ت  ف تي ُ ف  ٍ
   ُهو طلى شم متيه طلمى ف  مً  لصم ُهم،  ةومّ ف ه هم  ف  م  ّتتتلي فً  ٍ ع ف   لم  يٍ

ُفهو طلى ةوّ ل  ُيميو ل ه لطو ض مطو ف   ل و  يه،ً تةويَ ف ٍ   ه لطو ته

  ًف هممميٍه ط ممم( ُهمممو َفُل ُم،ممم   مممه  ٍ ُفتةو(  ل  )طممممٍ ف ،ممم ٍي ف هممم ُهمممو َفُل ف م تهمممو فممم   ٍ
ُفمممو لتمممَ يً  ُيمممو ف ت اممم هُ( ف تممم  تتتممملي طلمممى شممم س  لصممم  ف  ممم  ّ   ممم  يتممميح  لم تهمممو ت

 ف ص  س إه لهٍو 

 )ُُهو)ف هممميٍه اممم ه ُهمممتيه ل لففقمممو ف   لممم /ه فممم   ٍ ُتممم  ف  ٍ ُيّ  ت ممم له إٍف لفهمممت ٍفٍا   تمممٍ
ُفتيهيو ف  تط و ُي مإهت ٍف  )فهت    ف  ل يو( ف َف س ف مص
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ُفط  ُة     ف طلموطٍ  فة  ُفتيهيو ف  تط و مإهت ٍف  أ ُ يت لق مشفً   ص  ت لي  ف  م فهت
  (2 -3فةظُ هًٍل )  ف  ل يو

 
 (2 – 3الجدول )

 توزيع عينة الدراسة عمى  المجموعات األربع
 المجموعة الضابطة ةالتجريبي المجموعة

 
 المجموع

 
 الجنس

 فالطتي ٍيو ف  تط و ف  ل يو

 ف ش مو ف  ٍٍ ف ش مو ف  ٍٍ

 78 أ 39 س  39  ذكور
 84 س 44 أ 44 إناث

 758  79  79 المجموع
 

 

  أدوات الدراسة   4ـ  3
 ار التحصيل: باوال: اخت  1ـ  4ـ  3

طلمو ف ص  ف    ّ ف ه ه  ف  لتٍه ف ط  و     و ف م تهو مإطٍفٍ ف تم ُ  قي ّ  ٍى تتصيً
ُفهو ف  تض ةو ف  فت س ف  لل   لص  ف    ّ ف ه ه  م   هتلي و ُفيو  لضا ف ٍ  ف تَفُع(  ف   

ُفتً ف ت  يو   ل ه ً " Bloom " ملل  تصةي   ه ق(ف تطمي ف و، ع ُف  ل ٍ  ُ إطٍفٍ فال تم ُ م    ف   
 : 

ُفتيهيو ف  تط و ت  تتٍيٍ ف  تحديد وحدة الدراسة:  7 ُفٍ ف فش  طه فهت ٍف  فهت لتٍه ف  
ُي لف تتصيً  ٍى طلمو  ُيه،  لفهُ َ َ طلى تة يو فً  ه ف َف س ف مص ف  ل يو ف  تٍ

 ف ص  ف    ّ ف  لتٍه ) ف ط  و (  ه فت س ف  لل   لص  ف    ّ ف ه ه   
ُ  طلى ففته س طلمو  :تحديد الهدف من االختبار  2 ف ص  ف    ّ فهت،ٍ  فال تم ُ ف ت 

 ف ه ه  ف  لتٍه ف ط  و  
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: تيى فهت  ةو ف م تهو م   و اي  ف  ل يو لف ةشطو ف  مة س إعداد البنود االختبارية  3
ُيً   ه ةلع فال تي ُ  ه  ت ٍٍع تيى يتفله ف هؤفً 22فال تم ُ ف  فله  ه ) ( مةًٍف ف تم 
ُم و مٍف ً    لفتٍ  ة،  ي هً فسه مو ف صتيتو ه  قٍ و لأ

 د راعت الباحثة عند صياغة البنود االختبارية ما يمي : وق
ُفهو )في ضع   7 ُفه و ف ه مقو ف  اَف ف  ه ً  هً ٍ ُمليو لف ٍ فسط ع طلى ف ٍمي و ف ت

ِية ت  ع 2475 ُ  2474( )ف  ( ف   ت لقو م لضلع ف  تط و ف  ل يو ل ة، ي ف  لل ع  لت 
  ٍه ف  لل   لص  ف    ّ ف ه ه   طلى أفضً ف ه  يس  قي ه، ع لفالط ع طلى  تتلى

ُت،  ف ل يو   ُفو مصل  ف  ضلس ط ليو ف تتليً لصي غو ف وق
ُفط ه ف ةق ط ف ت  يو طةٍ صي غو مةٍل فال تم ُ :   ل ٍ ت و  

ُفط  ف ٍ و ف  ل يو لف لػليو    7  أه تفله ف مةٍل ت
 أه تفله ف مةٍل  تٍٍه للفضتو ل   يو  ه ف ػ لض    2
ُم و مٍف ً َل َ  تقليً ف ت  يه  أه يتفله فً مةٍ  ه   3   قٍ و ت قم،  أ
ِ ة  لف  قل   لط س    4 ُي  ل هتلى ف    ة همو ف مةٍ فال تم 
 أه تفله ف مٍف ً لفضتو ل ته ةهو  ا ف  قٍ و    5
6  (    ُ ُ ي  )أعسعيعٍ(  4ع3ع2ع7تأ َ ف مةٍل ف   ( مية   تأ َ ف مٍف ً ف ت

ِه ف ةهم   فً ط ليو  ه ف تتص َل َ  ه ةت    ف تتليً ف ت     و م،  ف م تهو  يًلت  تتٍيٍ ف ل
ِه ف فل   فً ط ليو ف  ف لتٍه    لف ل

 وضع تعميمات االختبار :  .4
ُه  ًُ فف ُفو لصي غت،     و ف م تهو ملضا ت لي  و فال تم ُ ف ت  ت،ٍ  إ ى ش م ٍ تتٍيٍ طٍٍ ف وق

ُفطو ف م تهو طةٍ ُه   فةوع ل ٍ  لضا ت لي  و فال تم ُ    يل   فسه مو طلى فال تم ُ ف  أمهط صل
 : 

 مي ة و   صو م  ط  س لا  فاله     7
 ت لي  و   صو ملص  فال تم ُ لا  : طٍٍ ف ه لو لطٍٍ ف مٍف ً    2
 ت لي  و   صو مفيويو فسه مو طه ه يا ف ه لو    3

ُيقو ف تً       و ف م تهو متقٍي  طٍه ت لي  و    تم ُ ف  ف صوتو ف ل ىع ل ه ً يلضح ط
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 ق االختبار بصورته األولية : صد .5

ُته ف ل يوع تيى فشت ً طلى ) ( هؤفًع لم ٍ فت مو 22ف  ضلس    همق ت  إطٍفٍ فال تم ُ ف  صل
ُض،  طلى  ه لطو  ه ف  تف يه  ه َلي فال تص ص  ه أه تَه ه    و  ُفو فال تم ُ ت  ط فق

(   ُ ُف ،  ل  تظ ت،7ل له،يه ل  ل   طلل   لتق  ِ وع (ع لت  ف  َ مآ ُفس ف ت ٍي و ف   ه   لف 
ُفس ف  تف يه في،  ا  :   لأا  ف ةق ط ف ت  ت  أ َ آ

    ،ُفو  ألم  ٍ ف ت  لض و  ه أهل   ٍى فةت  س ف وق
   ٍى ف ه  و ف لػليو  
   ٍى ف صتو ف  ل يو  
   ت هيً مةٍل فال تم ُ  ل تتلى 
   إ ف ةيو ف تَ  لفسض فو 

ُأى ف  تف له أه فال تم ُ طلى ٍ ُهو ط  يو  ه ف صٍق  فه  ا إض فو م ض ف ت ٍي و ف  ل ٍ 
ُهع  يصمح فال تم ُ ف  22صي غو ف ه لو لمٍف ل،   يصمح فال تم ُ م ٍ ف تتفي   فله  ه ) ( فق

(   ُ ُته ف ة،  يو ف   ف  ف  لتق   (  2صل
 التجربة االستطالعية الختبار التحصيل :  .6

ُته ف ل يو    و ف ُي طيةو م ٍ إطٍفٍ فال تم ُ ف  صل  م تهو متطميقه طلى طيةو فهتط طيو  ه   
ُفهو  لف ،  ) ُمو فالهتط طيو 34ف ٍ ُيو ف ته ( ط  مو  ه ط  م و ف ص  ف    ّ ف ه ه ع ل ٍ أه

 ال تم ُ ف تتصيً م،ٍ  : 
    ُ ُفو فال تم ُ  إ ى صٍق فالته ق ف ٍف ل   وق  ف ت 
   ِته س      و ف ص لمو لف ت يي 
 هم و فال تم ُ   ته س 
   ه إه مو فال تم ُ طةٍ تطميقه طلى طيةو ف متى ف ه هيو ُ ِ ه ف َي تهتػ  تتٍيٍ ف 
   ُ تتٍيٍ  ٍى ف،  ف ط  م و ف      صي غو أه لو فال تم 
ِ ه فسه مو طه فال تم ُ :  7  تتٍيٍ 
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ِ ه ف  ة هس  إله مو طه أه لو فال تم ُ  ه   ً ف    ٍ و ف ت  يو :   ت  ته س ف 
 ِ ه إه مو فال تم ُ= 

 
 

ِ ه ف  ة هس  إله مو طه أه لو ف تم ُ ف تتصيل    35لم  ت ليض ف  ف    ٍ و ف ه مقو تميه أه ف 
 ٍ يقو 

 تصحيح أسئمة االختبار :  .8
م ٍ إه مو طلمو ف  يةو فالهتط طيو طه أه لو فال تم ُ ف تتصيل     و ف م تهو متصتيح فال تم ُع 

ُهو لفتٍه   ُه ميه تيى تٍٍو ٍ ُهو ف ت  تتصً طلي،  ف ط  س/ه  تصل فً هؤفً لمَ َ تفله ف ٍ
ُهو22 – 4)    ( فاله م و ف صتيتو    تم 4ُليميه ف  لتق ) ( ٍ

ُضه طلى  ه لطو  ه أواًل : صدق المحكمين :  ُته ف ل يو ت  ط م ٍ إطٍفٍ فال تم ُ ف  صل
ُيّ ف  لل ع ُق تٍ ُف  ل  ل   ف  لل   ه َلي  ف  تف يه  ه َلي فال تص ص ف  ف  ة ا  لط ل ش

ُفس ف  فال تم ُ  ة،  :  عهف  مُ   ل ٍ أمٍى ف  تف له م ض ف   تظ و لفآل
  إط ٍه ف صي غو  م ض ف ه لو 
   تمهيط ف لػو متيى تتة هس ل هتلي و ف ط  م و 

 
 تحميل فقرات االختبار :  .9

 قامت الباحثة بتحميل نتائج االختبار بغرض حساب : 
 عامالت الصعوبة لفقرات االختبار :أواًل : حساب م

ُفو فال تم ُ م هت ٍف  ف    ٍ و ف ت  يو :  ُه  ه فق ُهو ص لمو فً فق     و ف م تهو مته س ٍ
     ً ف ص لمو = 

 
 ( 347:  7994) أمل ة ايوع 

ُهو ص لمت،  طه  ُفو ف ت  تقً ٍ ُفو فال تم ُ ال تَ  ف وق ُهو ص لمو فق لف ه ف ،ٍ   ه ته س ٍ
ِي   ع أل24   ( 2448  )أمل ٍ وع 84ٍ طه ت

ُفٍ ف َيه أه ملف إه مو   ط و  طٍٍ ف ف
ُفٍ ف  يةو              ف  ٍٍ ف فل   ف

 

ِ ه إه مو آ ُ   ّ  ِ ه إه مو أًل   ّ ط  م و +  تلهط   تلهط 
 ط  م و
74 
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 -ثانيًا : معامل التمييز:

ُه فال تم ُ طلى ف ت ييِ ميه ف  ِيه لف طلمو ف ضم   "ليقصٍ مه :"  ٍ ع َل مَ تهمس طلمو ف   ت 
ِيٍل لطلي هع  ف    ٍ و ف ت  يو  (:7998) ف 

 ً    
 ف ت ييِ  =

طٍٍ ف طلمو ف َيه أه ملف مشفً صتيح 
ُه  ه ف و و ف    لي  طلى ف وق

طٍٍ ف طلمو ف  هيميه مشفً صتيح طلى  -
ُه  ه ف و و ف ٍةي   ةوّ ف وق

ُفٍ إتٍى ف و تيه   ه لع أف
ُفو فال تم ُعلفتضمح  أه  ُه  مه فقم لمتطميق ف    ٍ و ف هم مقو تم  تهم س     مً ف ت ييمِ  فمً فقم

ُفلتو ميه ) ُفو  قمل مو ( لطليمه فمإه ه يما ف و0.57( م تلهمط )75 4 -26 4     و ف ت ييِ  ٍ ت قم
ُا ف   تصمممله فممم  ف قيممم ّ لف تقممملي  )طو ةمممو:  تيمممى ف ةمممو فممم  ف تمممٍ ف   قمممًل  مممه ف ت ييمممِ تهمممم   يقمممُ

2474)  
 

 التحقق من ثبات االختبار : 
ُهو ف ةص  ف ًل  فً  ِ و ف ةصويوع تيى فتتهمو ٍ ُيقت  ف ته    و ف م تهو مإيه ٍ     ً ف هم و مط

ُهو ف ةص  ف ه ُفو فال تم ُ لفَ َ ٍ ُتم ط ميه ف ةصوييه فق ُه و َل َ مته س     ً فال  ة   ه ف ٍ
ُفله  ُ  ه م ُى ت ٍيً ف طًل م هت ٍف     ٍ و همي ُتم ط ميه ف تطميقيه م هت ٍف   ه  ه لف ه     ً فال

ُهله  مً ف ت ٍيً ) ُتم ط( ت  ت ٍيً 94 4   ٍ و مي ُ  ه      ً فال ُفله  –م هت ٍف     ٍ و همي م
ُيقو يه لي )لف ه     ً ف هم و م، ُهو ط  يو  ه 95 4َا ف ط ( لاَف يًٍ طلى فه فال تم ُ يت تا مٍ
ُفهو  وف هم و تط  ه ف م ته  ف ى تطميقه طلى طيةو ف ٍ

 
 

 : استبانة الذكاء البصري  ثانياً   2ـ  4ـ  3
ُ  فهت ٍ و ف م تهو فهتم ةو ُي طلى  لت  ُفتيهيو ف  تط و ف  ل يو طلى تة يو ف َف س ف مص  ت هيُ فهت

ُّ ف  ليً لفتم  ُفما ف ه ه  ف   ٍف ف  طلفو فالتيه ف  إطٍفٍ  وف م ته و ٍى طلمو ف ص  ف 
ُت،  ف ة،  يوع تيى فشت لو طلى )فال ُفه،  ف  صل ُهع28هتم ةو لف   ُ    ( فق  ( 3) لتق 
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ُض،  َل َ  ه   ً هتم ةوه صٍق ف ت  ف تتقق   :وثباتها  صدق االستبانة طلى  ه لطو  ه  ط

ُفس ف ت ٍي و ف   ال ف  تف ي ه ف َيه أمٍلف م ض ف   تظ و طلي،   لم ٍا     و ف م تهو مإه
ُتم ط )فطت  ٍا   مشفل،  ف ة،    طللس لت   ُفي     ً فال ض فو إ ى َ َ ت  فهت   Personع لف 
correlation( فستص  يو  ِ ُة    ف ُ ُفو ا  ٍف و SPSS(  ه   ً م ( ل ٍ تميه مأه ه يا ف وق

 ه  ل لتأفٍ    تف يهلال    يميه صٍق ف ٍفه م سض فو إ ى صٍق ف (ع45 4طةٍ ةهمو ) إتص  يو
ُيقو فالته ق ف ٍف ل   ، هم تت  ته س هم و فالهتم ةو  ُلةم ٌ أ و ع تيى مط مته س    ٍ و ف هم و ف

ِه  ه ف هم و ل  ملو الطت  ٍا 92 4ملػو  ي و ف هم و ) ُهو   ت   تتقيق  (ع لمَ َ تت تا فالهتم ةو مٍ
ُفهو   أاٍف  ف ٍ

 
 تطبيق الدراسة: جراءاتإ 6 . 3

ُفهو: ُفسفو ف ت  يو  ه أهً تةويَ ف ٍ  ت  إتم ع فسه
ُفهمممو - فممم  طلممممو ف صممم  ف  ممم  ّ ف ه هممم  فممم   ًلف  ت هممم لطيةت،ممم  ف قيممم   متصمممُ  هت ممما ف ٍ

  ت فظو ف  ليً 

ُفهممو م ممٍ فطمم ع ف م تهممو طلممى  ه لطممو  ممه ف ٍلفو ف  هممت  - ٍ و فمم   هممً اممَا مةمم س أٍفتمم  ف ٍ
ُملي ف   ص م لضلع ف متى  ُفه و ف ٍس ف ت ُفهو ل   ف ٍ

ُفهو  ه   ً  فت صٍق أٍت  ف تأفٍ  ه  - ُض،  طلى ف ٍ      تفً  طشُ  ه هوط

ُفهموع َل مَ  مه  م ً ف تصمًل طلمى  - ُفسفو ف وةيمو لف تم  تهم ح متطميمق أ ٍفتم  ف ٍ ف قي   مم سه
ُيو لففقو  ُميو لف ت لي  ف   ٍي ُه ف ت ُ    ف  ليً إٍف   (4) لتق 

ُفهمممو     ممو ف م تهممو متتٍيمممٍ - ُفو فمم  ف ٍ ُم مممو ف  شمم  ِي  لتمم ف شمم س ف  ،ممم  طلممى  ه ممملطتيه تل
ُيميو ل  ُيقو طشلف يوته    ض مطو مط

ُيهممميو لفمممق  - ُةممم    ف ت لي ممم  ف مممَي يتضممم ه ف ةشمممطو ف تٍ ُفتيهيو ف  تطممم و تممم  إطمممٍفٍ ف م فهمممت
  ف  ل يو  

ُيس ف   ل  لف -  مه  م ً هلهملو  مه ف لقم سفو  فتيهيو ف  تطم و ف  ل يمو   ل و طلى إهمتُ ت  تٍ
    ،   
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ُفهممم   - ُيميمممو لف ضممم مطو فممم  ف وصمممً ف ٍ ُفهمممو طلمممى ف  يةمممو فممم  ف  ه ممملطتيه ف ته تممم  تطميمممق ف ٍ
ُفه      1024/1025ف ه ة   ل    ف ٍ

ُي ف تتصمميً ل قيمم ّ تطميممق ف تممم ُ - ُفس  مممً ل طلممى طلمممو ف  ه مملطتيه  ف ممَف س ف مصمم م ممٍ إهمم
ُفو ف  هتقلو ف     هو  ل ُ  طلى أهُ ف  تػي  ت 

ُا   - ُفي ف ةت    لتوهي  ت  ه ا ف مي ة و ل    هت،  إتص  ي  الهت 

ُة    فستص     - ُفي ف ةت     SPSSفهت ٍ  ف م   تتليً ف مي ة و لفهت 

 

 متغيرات الدراسة  7ـ  3
  المتغيرات المستقمة :

ُيّ م هتلي ت،م  ُيقو ف تٍ ُفتيهيو ف  تط و ف  ل ط ُيقو فالطتي ٍيو(  يو ل  ) فهت  ف ط
ع فة ى( م   هةّ ف طلمو )َفُل

  المتغيرات التابعة :
 ف تتصيً ف  ل   ف    ٍه ف  لل   م 
ُي ف  ف ة   م   ف َف س ف مص
 

  تصميم الدراسة  8.  3
                A :   O1    O2    X    O3    O2                 

R                     
                                B :   O1    O2          O3    O2 

ِيا  Rتيى   : ف تل
      A ُيميو   :  ه لطو ته
      B ه لطو ض مطو  :  
      X ُيميو   : ف     هو ف ته
    O1  ف تم ُ ف تتصيً ف قمل :  
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    O2    ُي ف قمل  : فهتم ةو ف َف س ف مص
   : O3   ف تم ُ ف تتصيً ف م ٍي  

 
 المعالجة اإلحصائية  8ـ  3

ِ ممممو  لمي ةمممم و ُفيلتمممم  فهممممت ٍف  فستصمممم س ف لصممممو   عت ممممو ف     هممممو فستصمممم  يو ف    عف طممممٍفٍ م هممممت 
ُفٍ ف  يةمممو لفهمممته م ت،  طلمممى  عف  تلهمممط و ف تهممم ميول  لف ةهمممس ف   ليممموع ُيمممو  مممٍى أفممم ُففممم و ف   ي  لفالةت

ُفو ُيممق ف ل ممٍع فال تممم  ُفهممو طممه ط ُضممي و ف ٍ ف تممم ُ  :ف تمم    ف تتليلمم  فستصمم     تممم ُالفتصممو ف
 Estimated Marginal) ع لف  تلهممممط و ف تهمممم ميو ف   ٍ ممممو(ANCOVA)تتليممممً ف تػمممم يُ 

Means) ل    ً آيت  (Eta Squared)  ُيقمو إطم ٍه فال تمم ُ  وف م تهم ولفهمت ٍ  ،لقياس حجم  للاماري ط
(Test- Retest )فستصمم  يو ع َل مَ م همت ٍف  ف ت هملس م همت  تهم س همم و ف ٍفه  ِ ُةم    ف مُ ٍف  م

 ( SPSS ل لل  فالهت  طيو )
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 الرابعالفصل 

 

 نتائج الدراسة 1.  4
 

ال راتل لدددم ادددة ةل لدددم راددد  ا  را  دددة  هددد ال را ةرإدددم رادددث  تةادددم تردددة ة الددد  رإدددةةرةل لم را   ددد

 راة  لل اة راتل م ا ى  ل م را   راخا س رألإاإة اة راخللل،  ال ا للة عةضدا اللةدا ا راةدة 

 ةم راة  ل رالها  ة لللها  غلم راة قق  ن اةضلال را ةرإم.

 :نتائج السؤال االول  1.  1.  4

 ل  ل م را   راخا س رالإاإة رإةخ رم رإةةرةل لم را   ال راتل لم اة ة  ل ا ترة

راةفاعل  لن )   ال عل لم، ةقلل لم(، ت  را لس، ت   اخةال   ةلقم راة ةلس  هل لخةل  ه ر رالرة

ةم رخة اةها عل  رالة ةم ة  لله راث اةضلم  فةلم الاإل ا م عن راإؤرل را  ةلقم راة ةلس  را ن.

 (.α)≤0.05 إة ى را الام 

 

 :لىالفرضية االو   2.  1.  4
ة  لل  ل م را    اة( α) ≤ 0.05عل   إة ى را الام ل  الام ر  ا لم ال ة    اة ق  ر 

راخا س رالإاإة اة راتل م ةتزى ا ةلقم راة ةلس )    ال عل لم، ةقلل لم( ر  را لس ر  راةفاعل 

  لن  ةلقم راة ةلس  را لس.
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 ة م راة  لل ل ةراال را تلاةلم اةم رإةخةرج را ة إ ال را إا لم  رال ه ه رافةضلماإل ا م عن  

  اك   ا ه   رضح اة  ، راةفاعل  لله ا رل را ةلقم  را لسا ى  ل م را   راخا س ة تا ا ةغلة 

  (.1.4را   ل )

رل  ة ددم راة  ددلل ة تددا ا ةغلددة الفددة ق اددة : را ة إدد ال را إددا لم  رالل ةراددال را تلاةلددم 1.4 دد  ل

  راةفاعل  لله ا. را ةلقم  را لس
 المتوسط الحسابي المجموعة الجنس متغيرال

 القبمي

المتوسط 

 البعدي الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 العدد

 

 

 التحصيل

 

 

 39 6.60 13.51 8.53 ضابطة ذكور

 39 2.36 19.23 8.48 تجريبية

 40 6.57 13.45 8.52 ضابطة إناث

 40 3.16 18.55 8.67 تجريبية

 79 6.54 13.48 8.52 ضابطة المجموع

 79 2.80 18.89 8.57 تجريبية

 ن هلدددداك اددددة ق ااهةلددددم  ددددلن    دددد عةة را ةرإددددم راة ةل لم راضددددا  م،( ت1.4لةضدددح  ددددن را دددد  ل )

 ا تةام تن  الل ه ه رافة ق  لن را    عال  رام ر  ا لا ةم رإةخةرج لةا ا رخة اة ة للل راةغالة 

(ANCOVA( ا ه   رة  اة را   ل   )2.4). 
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( ألردددددة رإدددددةخ رم رإدددددةةرةل لم  ا  دددددم علدددددث ANCOVA: لةدددددا ا رخة ددددداة ة للدددددل راةغدددددالة )2.4ل ددددد   

رإةةرةل لم را   ال راتل لم  ا ى  ل م را   راخا س اة ةل لم راة  لل  اعة اة رالخة اة راق لة 

 عا ال   ا  ا.
مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 وبةالمحس

مستوى 

 الداللة

معامل 

 ايتا

 

 

 التحصيل

 0.003 0.535 0.386 9.920 1 9.920 قبمي

 0.001 0.635 0.226 5.802 1 5.802 الجنس

 0.227 *0.000 44.884 1152.46 1 1152.46 المجموعة

الجنس* 

 المجموعة 
4.101 1 4.101 0.160 0.690 0.001 

 25.677 153 3928.54 الخطأ

 

 

 

 

 

 

 46483.00 158 

( ( اددددة α) ≤0.05لةضددددح  ددددن را دددد  ل راإددددا ق   دددد   اددددة ق  رل  الاددددم ر  ددددا لم علدددد  را إددددة ى 

 ة إددد ال ة الددد  رإدددةةرةل لم را   دددال راتل لدددم ادددة ةل لدددم راة  دددلل ادددة راتلددد م اددد ى  ل دددم را ددد  

 راخدددا س رألإاإدددة ادددة راخللدددل ةتدددزى ا ةلقدددم راةددد ةلس)   ال عل لدددم، ةقلل لدددم(،  لددد   لغدددل  ل دددم

(، 0.05(  هدة  رادم علد   إدة ى ر دل  دن )0.000(، عل   إدة ى  الادم )44.884رإل  ا ة ) ( )

  ا لتلة      اة ق اة رإة ا ال  ل دم را د  راخدا س رألإاإدة علدث رخة داة راة  دلل  دلن تادةر  

  لن،  تاددةر  را    عددم راضددا  م رادد ةإدد ر  اددق رإددةةرةل لم را   دال راتل لددمرا    عدم راة ةل لددم رادد لن 

( راد   ل د   ةدررلة را تاا دال 0.227  دا  لغدل  ل دم  تا دل رلةدا ) ةإ ر  ادق رالإدةةرةل لم راةقلل لدم، 

راة ةل لم علث  إة ى راة  لل،  ل  ةتة ة  ل م  تا ل رلةا  ؤشدةر  لاإد ا اةدررلة را تاا دم راة ةل لدم 

 عم اق  تاهةل رالةا ا ع م  ةغلة را لس  را    ااةفاعل  لن ت ا ال ا لةتلق علث  إة ى راة  لل. 

 ا تةادددم ا دددااح  دددن  الدددل رافدددة ق ة تدددا ال    عدددم ةدددم رإدددةخةرج   ددد   ادددة ق  رل  الادددم ر  دددا لم. 

  ادك   دا هد   رضدح ادة را د  ل  (Estimated Marginal Meansرا ة إد ال را إدا لم را ت ادم)

(3.4.) 
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( الفدددة ق  دددلن Estimated Marginal Means) را ة إددد ال را إدددا لم را ت ادددم. 3.4 ددد  ل 

 را    عةلن راة ةل لم  راضا  م.

 
المتوسط الحسابي  الطريقة المتغير

 المعدل

 الخطأ المعياري

 13.485a 0.570 ضابطة التحصيل

 18.887a 0.570 تجريبية

 Estimated(  راةدة ةضد لل را ة إد ال را إدا لم را ت ادم)3.4ةشدلة رالةدا ا راد رة ي ادة را د  ل )

Marginal Means الفددة ق  ددلن را   دد عةلن راة ةل لددم  راضددا  م تن هلدداك ررددة ادداهة ال ةلددا ا )

ال  ا   راة ةل ة اة ةل لم راة  لل ا ى را ل م، اق   لغ را ة إ  را إا ة را ت ل علث را ة م را للم 

 إد  را إدا ة را تد ل علدث را ة دم ( ا ى تاةر  را    عم راضا  م،  لل دا  لدغ را ة13.485) را  ة 

(  ددلن را   دد عةلن،  هدد ر لؤ دد    دد   اددة ق  5.402(   فدداةق )18.887را للددم ال    عددم راة ةل لددم )

 . ةإ ر  اق رإةةرةل لم را   ال راتل لما ااح تاةر  را    عم راة ةل لم را لن 

 

 :نتائج السؤال الثاني  3.  1.  4

 ل م را   راخا س ا ى را  ا  را  ة   ال راتل لم اةرإةخ رم رإةةرةل لم را     ا ترة

)   ال عل لم، ةقلل لم(، ت  را لس، ت   اخةال   ةلقم راة ةلس  هل لخةل  ه ر رالرة   ،رالإاإة

 ؟راةفاعل  لن  ةلقم راة ةلس  را لس
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 : نتائج الفرضية الثانية  4.  1.  4
اددة رادد  ا  را  ددة  را  ددالة ( α) ≤ 0.05م علدد   إددة ى را الاددر  ددا لم ال ة  دد  اددة ق  رل  الاددم 

ا ى  ل م را   راخا س رالإاإة اة راتل م ةتزى ا ةلقدم راةد ةلس )    دال عل لدم، ةقلل لدم( ر  

 .را لس ر  راةفاعل  لن  ةلقم راة ةلس  را لس

 ة دم ةم رإدةخةرج را ة إد ال را إدا لم  رالل ةرادال را تلاةلدم ا راللماإل ا م عن رافةضلم را

 راةفاعدل  لله دا   ادك   دا ل را ةلقم  را لس ا  را  ة  ا ى  ل م را   راخا س ة تا ا ةغلةررا  

  (.4.4ه   رضح اة را   ل )

 ة دددم راددد  ا  را  دددة  ة تدددا الفدددة ق ادددة : را ة إددد ال را إدددا لم  رالل ةرادددال را تلاةلدددم 4.4 ددد  ل

  راةفاعل  لله ا. رل را ةلقم  را لسا ةغلة 
المتوسط  عةالمجمو  الجنس المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 العدد

الذكاء 

 البصري

 39 0.28 2.04 ضابطة ذكور

 39 0.24 2.38 تجريبية

 78 0.31 2.21 المجموع

 40 0.36 2.10 ضابطة إناث

 40 0.22 2.28 تجريبية

 80 0.31 2.19 المجموع

 79 0.32 2.07 ضابطة المجموع

 79 0.23 2.33 تجريبية

 158 0.31 2.20 المجموع

  ن هلدددداك اددددة ق ااهةلددددم  ددددلن    دددد عةة را ةرإددددم راة ةل لم راضددددا  م،ت( 4.4لةضدددح  ددددن را دددد  ل )

 ا تةام تن  الل ه ه رافة ق  لن را    عال  رام ر  ا لا ةم رإةخةرج لةا ا رخة اة ة للل راةغالة 

(ANCOVA( ا ه   رة  اة را   ل   )5.4). 
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( ألردددددة رإدددددةخ رم رإدددددةةرةل لم  ا  دددددم علدددددث ANCOVAة ددددداة ة للدددددل راةغدددددالة ): لةدددددا ا رخ5.4 ددددد  ل

رإةةرةل لم را   ال راتل لم  ا ى  ل م را   راخا س اة ةل لم راد  ا  را  دة   اعة داة رالخة داة 

 راق لة عا ال   ا  ا.
مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

ى مستو 

 الداللة

معامل 

 ايتا

 

 

 

 الذكاء البصري

 0.058 **0.003 9.442 0.694 1 0.694 قبمي

 0.001 0.735 115. 0.008 1 0.008 الجنس

 0.186 **0.000 34.921 2.567 1 2.567 المجموعة

الجنس* 

 المجموعة 
0.276 1 0.276 3.753 0.055 0.024 

 0.073 153 11.245 الخطأ

 

 

 

 

 

 

 158 777.156 الكميالمجموع  

( ادة  ة إد ال α) ≤0.05لةضح  ن را   ل راإا ق      اة ق  رل  الام ر  ا لم عل  را إة ى 

ا ى  ل م را   راخا س رألإاإة اة را  ا  را  ة  ة ال  رإةةرةل لم را   ال راتل لم اة ةل لم 

م رإل  ددددددا ة ) ( راخللددددددل ةتددددددزى ا ةلقددددددم راةدددددد ةلس)   ال عل لددددددم، ةقلل لددددددم(،  لدددددد   لغددددددل  ل دددددد

(،   دا لتلدة   د   0.05(  هدة  رادم علد   إدة ى ر دل  دن )0.000(، عل   إدة ى  الادم )34.921)

 دلن تادةر  را    عدم رإدة الم راد  ا  را  دة  اة ق اة رإة ا ال  ل م را   راخا س رألإاإة علدث 

 ةإدد ر اضددا  م رادد لن اددم ،  تاددةر  را    عدم ر ةإدد ر  اددق رإدةةرةل لم را   ددال راتل لددم راة ةل لدم رادد لن 

( را   ل    ةررلة را تاا ال راة ةل لم 0.186،   ا  لغل  ل م  تا ل رلةا ) اق رالإةةرةل لم راةقلل لم

علددث  إددة ى راة  ددلل،  لدد  ةتة ددة  ل ددم  تا ددل رلةددا  ؤشددةر  لاإدد ا اةددررلة را تاا ددم راة ةل لددم علددث 

اة  ددلل ة تددا ا ةغلددة را ددلس  را    عددم اقدد  ت ددا ال ددا لةتلددق  ااةفاعددل  ددلن  ة ددم ر إددة ى راة  ددلل. 

 ا تةاددددم ا ددددااح  ددددن  الددددل رافددددة ق ة تددددا تاهددددةل رالةددددا ا عدددد م   دددد   اددددة ق  رل  الاددددم ر  ددددا لم. 

  ادك   دا  (Estimated Marginal Meansال    عدم ةدم رإدةخةرج را ة إد ال را إدا لم را ت ادم)

 (.6.4ه   رضح اة را   ل )



05 

 

( الفددددة ق  ددددلن Estimated Marginal Meansرا ت اددددم) را ة إدددد ال را إددددا لم. 6.4 دددد  ل 

 را    عةلن راة ةل لم  راضا  م.
المتوسط  الطريقة المتغير

 الحسابي المعدل

 الخطأ المعياري

 2.069a 0.031 ضابطة الذكاء البصري

 2.324a 0.031 تجريبية

 Estimatedرا ت ادم) (  راةدة ةضد لل را ة إد ال را إدا لم6.4ةشدلة رالةدا ا راد رة ي ادة را د  ل )

Marginal Means الفددة ق  ددلن را   دد عةلن راة ةل لددم  راضددا  م تن هلدداك ررددة ادداهة ال ةلددا ا )

 راة ةل ة اة ةل لم را  ا  را  ة  ا ى را ل دم، اقد   لدغ را ة إد  را إدا ة را تد ل علدث را ة دم را للدم 

را ة إدد  را إددا ة را تدد ل علددث ( ادد ى تاددةر  را    عددم راضددا  م،  لل ددا  لددغ 2.069) الدد  ا  را  ددة 

(  ددلن را   دد عةلن،  هدد ر لؤ دد    دد   -0.255(   فدداةق )2.324را ة ددم را للددم ال    عددم راة ةل لددم )

 .الإةةرةل لم را   ال راتل لم را لن ةتةض ر اة ق  ا ااح تاةر  را    عم راة ةل لم
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 الفصل الخامس 
 

 مناقشة النتائج  1.5
 

 مناقشة نتائج السؤال االول  1.1.5
  الفرضية االولىمناقشة نتائج  .1 1.1.5
 مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.1.5
  الفرضية الثانيةمناقشة نتائج  .1 2.1.5

  
 التوصيات 2.5
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 الفصل الخامس

 : مناقشة النتائج والتوصيات

 : ةمقدم 5.1
تيدف الدراسة الحالية إلى دراسة: أثر استراتيجية المحطات العممية في تنمية الذكاء البصري 
والتحصيل في العموم لدى طمبة الصف الخامس األساسي في الخميل ويتناول ىذا الفصل عرضًا 

)اختبار  ولتحقيق ىدف الدراسة تم تطبيق اختبار تحصيمي قبميا بعديا، واختبار لمذكاء البصريمفصاًل 
المصفوفات لرافن( قبميا بعديا عمى جميع مجموعات التجربة عينة الدراسة، ثم تم الحصول عمى النتائج 

 والبيانات ثم تحميل ىذه النتائج وعرضيا، وفيما يمي مناقشة ليذه النتائج.
 

 مناقشة نتائج السؤال االول:  5.5.1

 طمبة الصف الخامس االساسي  استخدام استراتيجية المحطات العممية في تحصيلما أثر

)محطات عممية، تقميدية(، أو الجنس، أو التفاعل بين باختالف طريقة التدريس  ىل يختمف ىذا االثر
لإلجابة عن ىذا السؤال الثاني تم تحويمو إلى فرضية صفرية وتم اختبارىا  ؟طريقة التدريس والجنس

 (.α )≤0.05عند مستوى الداللة 
 الفرضية االولى:  مناقشة نتائج 5.5.5.1

توظيف ( في متوسطات α≤0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
في العموم لدى طمبة الصف الخامس األساسي التحصيل استراتيجية المحطات العممية في تنمية 

طريقة في الخميل تعزى لطريقة التدريس)محطات عممية، تقميدية( ومتغير الجنس والتفاعل بين 
 التدريس والجنس.

( ( فاي α )≤0.05يتضح من الجدول الساابق وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد المساتوى 
فااااي العمااااوم لاااادى طمبااااة الصااااف الخااااامس األساسااااي فااااي الخمياااال تعاااازى لطريقااااة متوسااااطات التحصاااايل 

لااة (،عنااد مسااتوى دال448554حيااث بم اات قيمااة ا حصااائي )ف( )التاادريس)محطات عمميااة، تقميديااة(، 
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(، مما يعناي وجاود فاروق فاي اساتجابات طمباة الصاف 6868( وىي دالة عند مستوى اقل من )68666)
الخااااامس األساسااااي عمااااى اختبااااار التحصاااايل بااااين أفااااراد المجموعااااة التجريبيااااة الااااذين تعرضااااوا لمبرنااااامج 

جموعاااة التااادريبي، وأفاااراد المجموعاااة الضاااابطة الاااذين لااام يتعرضاااوا لمبرناااامج التااادريبي، لصاااالح أفاااراد الم
 التجريبية.

أما فيما يتعماق بالتفاعال باين درجاة التحصايل تبعاا لمت يار الجانس والمجموعاة فقاد أظيارت النتاائج عادم 
ولمعرفاااة لصاااالح مااان كانااات الفاااروق تبعاااا لممجموعاااة تااام اساااتخراج وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية. 

واضاح فاي الجادول وذلاك كماا ىاو ( Estimated Marginal Means)المتوساطات الحساابية المعدلاة
(4.6.) 

وجود فروق لصالح المجموعة التي بينت  (3102دراسة أبو دان )وىذا يتفق مع ما كشفت عنو 
وجود أثر لمبرنامج المقترح التي كشفت عن  (3100دراسة طافش )و التجريبية في اختباري التحصيل. 

الممك  دراسة عبدو  .يفي ميارات التواصل الرياضي في وحدة اليندسة في تنمية التحصيل الدراس
إلى وجود فروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التي توصمت  (3101)

التطبيق البعدي في كل من االختبار التحصيمي، واختبار ميارة قراءة البصريات واختبار تقدير الذات 
روق دالة إحصائيًا بين وجود فالتي بينت  (3112دراسة حمادة )و لصالح المجموعة التجريبية. 

 .متوسطي درجات الطالب في االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية
فروق ذات داللة التي كشفت عن وجود  (3112دراسة ميدي )كما وتتفق مع كا كشفت عنو نتائج 

 إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار
فاعمية التي بينت  (3112دراسة بركات )، و التحصيل في مادة التكنولوجيا لصالح المجموعة التجريبية

دراسة عطيات و  .التحصيل لتالميذ المرحمة ا عدادية بالعمومنمية المدخل البصري المكاني في ت
يل أثر استخدام شبكات التفكير البصري في تدريس العموم في التحصالتي كشفت عن  (3100)

التي (3112دراسة أحمد )، و الدراسي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية
فاعمية  التي كشفت عن(3112دراسة حسن )و أثر المدخل المنظومي في تنمية التحصيل كشفت عن 

بات استخدام برمجيات تعميمية عمى التفكير البصري والتحصيل في تكنولوجيا المعمومات لدى طال
 .الصف الحادي عشر
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إلى أن  في تنمية التحصيل الدراسي لدى التالميذ السبب في وجود أثر واضح لمبرنامجوتعزو الباحثة 
عمى التالميذ، خاصة  التأثيراالساليب العممية الفعالة في  يعتبر من أكثر المحطات العمميةأسموب 
مية المتنوعة والمنظمة والمخطط ليا مسبقًا بمجموعة من األنشطة العم التالميذترتكز عمى قيام  وأنيا

طريقة تدريس خاصة وانيا  استخدام االنشطة المصاحبة في تطبيق الطريقة عمى الطمبة،ويرافق ذلك 
تنتقل فييا مجموعة ص يرة من الطمبة عبر سمسمة من المحطات مما يسمح لممعممين اعتماد وسائل 

 .بر التناول عمى المحطات المختمفةمحدودة تتيح لكل طالب بتأدية كل النشاطات ع
  

توظيف استراتيجية ومستصفى القول فقد كشفت النتائج عن فاعمية البرنامج التجريبي القائم عمى 
بعد في العموم لدى طمبة الصف الخامس األساسي في الخميل التحصيل المحطات العممية في تنمية 

اختبار ي المجموعتين التجريبية والضابطة عمى تطبيق البرنامج، فقد تبين أن ىناك فرًقا بين متوسط
وتعزو الباحثة السبب في تنمية التحصيل في مادة العموم . التحصيل في العموم الذي اعدتو الباحثة

لدى أفرد العينة ألى تأثير المحطات العممية المستخدمة التي وضعتيا الباحثة والتي احتوت عمى 
  يجابي في تنمية التحصيل الدراسي في مادة العموم عند التالميذ.تمارين متنوعة والتي كان ليا األثر ا

أما فيما يتعماق بالتفاعال باين درجاة التحصايل تبعاا لمت يار الجانس والمجموعاة فقاد أظيارت النتاائج عادم 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية. 

 
العينة تبعا  أفراد عمى يرتأث لو يكن لم يسيالتدر  البرنامجوىذا يعود إلى فعالية البرنامج المستخدم، ف

السيدة ( ومدرسة إناث)عبد اليادي السراحنةمدرسة ذكور )في كمتا المدرستين  الجنس فقطالختالف 
وانما كان ىناك اختالف بين أفراد  ،التحصيلفي درجة  (التجريبية والضابطة)المجموعات في ( ىاجر

وبينت الباحثة من خالل النتائج  المجموعة التجريبة والضابطة في درجة التحصيل فقط كما سبق
الواردة في الفرضية األولى من ىذه الدراسة، مما يعني أن البرنامج كان فعاال في تنمية التحصيل 

 دليال ُيعطي وىذاالعممي في مادة العموم لدى جميع أفراد المجموعة التجريبية عمى اختالف جنسيم، 
 بدليل ،لدييم ساويةتم ( كانتاالناث( او)الذكورميذ )التال من لكل البرنامج تأثير نسبة أن عمى اواضح

 الدرجة.  بنفس واستفادوا ليم يامساو  كان تنمية التحصيلفي درجة  التأثير أن
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 : نتائج السؤال الثانيمناقشة  ....2
هل توجد فروق في متوسطات توظيف استراتيجية المحطات العممية في تنمية الذكاء البصري في 

ة الصف الخامس األساسي في الخميل تعزى لطريقة التدريس)محطات عممية، العموم لدى طمب
 ؟تقميدية( ومتغير الجنس والتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

 (.α )≤0.05لإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى فرضية صفرية وتم اختبارىا عند مستوى الداللة 
 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية ....5.2

توظيف ( في متوسطات α≤0.05جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال تو 
في العموم لدى طمبة الصف الخامس الذكاء البصري استراتيجية المحطات العممية في تنمية 

األساسي في الخميل تعزى لطريقة التدريس)محطات عممية، تقميدية( ومتغير الجنس والتفاعل بين 
 س.طريقة التدريس والجن

( فاااي α≤0.05)وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد المساااتوى (3.2)يتضاااح مااان الجااادول 
فاي العماوم لادى طمباة تنمية الذذكاء البصذري متوسطات توظيف استراتيجية المحطات العممية في تنمية 

الصف الخامس األساسي في الخميل تعزى لطريقة التادريس)محطات عممياة، تقميدياة(،حيث بم ات قيماة 
( وىااااااي دالااااااة عنااااااد مسااااااتوى اقاااااال ماااااان 1.111عنااااااد مسااااااتوى داللااااااة ) (،30..22ئي )ف( )ا حصااااااا

الااذكاء (،ممااا يعنااي وجااود فااروق فااي اسااتجابات طمبااة الصااف الخااامس األساسااي عمااى اختبااار 1.10)
 بين أفراد المجموعة التجريبية ، وأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يتعرضوا لمبرنامج التادريبي البصري

أن ىنااااك اثااار ظااااىر  مماااا يعناااي المجموعاااة التجريبياااة الاااذين تعرضاااوا  لمبرناااامج التااادريبي لصاااالح أفاااراد
الذذذكاء لمبرنااامج التجريبااي فااي تنميااة الااذكاء البصااري لاادى الطمبااة، أمااا فيمااا يتعمااق بالتفاعاال بااين درجااة 

 تبعا لمت ير الجنس والمجموعة فقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية. البصري 
دراسة أبو اتفقت نتائج ىذه الدراسة خاصىة فيما يتعمق بتنمية الذكاء البصري مع ما كشفت عنو نتائج 

بصري فاعمية استخدام كتاب تفاعمي محوسب في تنمية ميارات التفكير الالتي اظيرت  (3102زايدة )
فاعمية برنامج الوسائط المتعددة في تنمية  التي كشفت عن(3102دراسة العشي )، و في التكنولوجيا

أثر برمجية تفاعمية قائمة عمى المحاكاة  التي بينت (3102دراسة زنقور )و التفكير البصري. 
الكحموت  دراسة، الحاسوبية لألشكال اليندسية ثالثية األبعاد في تنمية ميارات التفكير البصري

فاعمية توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاىيم وميارات التفكير  التي كشفت عن(3103)
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التي كشفت  (3100ش )دراسة طاف. و البصري في الج رافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر ب زة
تنمية ميارات وجود أثر لمبرنامج المقترح في ميارات التواصل الرياضي في وحدة اليندسة في  عن

 دخل المنظومي في تنمية أثر توظيف الم التي كشفت عن (3101دراسة الشوبكي ).و التفكير البصري 
 . ميارات التفكير البصري في الفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر ب زة

فية أثر توظيف استراتيجية دورة التعمم فوق المعر  التي بينت(3101دراسة جبر )كذلك اتفقت مع نتائج 
دراسة و  في تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري بالعموم لدى طالبات الصف العاشر األساسي

فاعمية برنامج كمبيوتر قائم عمى تكنولوجيا الواقع االفتراضي في  التي كشفت عن (3112القباني )
فاعمية استخدام  التي كشفت عن (3112دراسة إبراىيم )و  تنمية القدرة عمى التفكير والتخيل البصري.

( أثر 3112دراسة حمادة )، و شبكات التفكير البصري في العموم لتنمية وميارات التفكير البصري
استخدام األلعاب التعميمية بالكمبيوتر لتنمية التفكير البصري في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة 

تعممية عمى التفكير البصري فاعمية استخدام برمجيات التي بينت ( 3112دراسة ميدي )، و االبتدائية
التي بينت ( 3112دراسة الخزندار وميدي )، و في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر

 التي اظيرت فاعمية برنامج مقترح (3112فاعمية موقع إلكتروني عمى التفكير البصري، دراسة محمد )
أثر المدخل المنظومي في  ي بينتالت(:3112دراسة أحمد )، و في الرياضيات لتنمية التفكير البصري

 .تنمية الذكاء البصري
وجود فاعمية الستخدام التي بينت ( Genovesi, 2011دراسة جينوفيسي )ايضا اتفقت مع نتائج 

أن التي بينت ( Dilekدراسة ديميك )و استراتيجية التفكير البصري عند إجراء العروض البصرية. 
دراسة بوكر و  وصول المتعممين إلى التفكير في التاريخ.الرسومات البصرية تعتبر وسيمة فعالة ل

(Boakes, 2009) تأثير أنشطة األوري امي عمى تطوير قدرات الطالب المكانية  التي كشفت عن
التي (Woolner, 2004دراسة ويمنر )، و البصرية الستيعاب األشكال اليندسية في مادة الرياضيات

دراسة لونجو و البصرية وأثرىا عمى تدريس مادة الرياضيات، االرتباطات ا يجابية لمقدرة  كشفت عن
(Longo, 2004 ) أن استخدام المون المضاف عمى استراتيجيات تمثيل المعرفة زادت من التي بينت

 قدرة الطالب عمى التفكير البصري. 
ج دراسة وفيما يتعمق باستخدام استراتيجية المحطات العممية فقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائ

في تنمية  أثر توظيف استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط الذىنيةالتي كشفت عن ( 3100فياض)
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 المفاىيم الفيزيائية وميارات التفكير البصري في مادة العموم لدى طمبة الصف الرابع األساسي ب زة.
لمحطات العممية عمى أثر التدريس باستراتيجية االتي اوضحت ( 3102دراسة الشون والشيباوي )ود

 التحصيل والذكاء البصري المكاني في الفيزياء لدى طالب الصف األول المتوسط. 
أن توافر ميارات التفكير البصري في  ( التي بينت.311دراسة شعث )في حين اختمفت مع نتائج 

م الباحث اليندسة الفراغية في منياج الصف العاشر متدني ودون المستوى المطموب، وبناًء عميو قا
 بإثراء المنياج بميارات التفكير البصري في اليندسة الفراغية لمصف العاشر. 

اثر ظاىر لمبرنامج  وجود يعني السبب في وجود فروق تبعا لممجموعة التجريبية، والذي تعزو الباحثة
التدريبي  البرنامج وتأثير قد يعود الى فعالية، وىذا التجريبي في تنمية الذكاء البصري لدى الطمبة

 فيلدى طمبة الصف الخامس األساسي في الخميل لتنمية الذكاء البصري  في ىذه الدراسة المستخدم

 أحد المحطات العممية أن باعتبار وكذلك .البرنامج في المستخدمة استراتيجة المحطات العممية ضوء

 تتميز والتي األساليب ديد منالع طياتيا في تحوى التي والجماعية ذات الفعالية العالية التعميمية الطرق

العتمادىا عمى محطات متعددة ومختمفة تشترك جميعيا في استخدام البصر . السمات من بالعديد
  الذاكرة المكانية في التعميم والتعمم.و 

كما قد يعود ذلك الى انتظام افراد المجموعة التجريبية في جمسات البرنامج التدريبي حيث كانت 
مطبقة ذات معنى وم زى، في حياة االطفال، مما جعميم اكثر فيما، وحرصا جمسات البرنامج ال

ووعيا لالستفادة الكاممة من البرامج المطبقة، وكذلك قدرة الباحثة عمى استخدام البرنامج بطريقة 
منظمة ومبرمجة في تنمية الذكاء البصري مما جعل الطمبة اكثر تفاعاًل وبصورة ممحوظة جدا اثناء 

 الجمسات.
تبعا لمت ير الجنس والمجموعة فقد أظيرت النتائج الذكاء البصري ما فيما يتعمق بالتفاعل بين درجة أ

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
في المجموعة التجريبية  التالميذمؤشرا آخر عمى أن جميع  ه النتيجة تعطيأن ىذ ةرى الباحثوت

تبعا لمتفاعل بين المجموعة أن عدم وجود اختالف ا كماستفادوا من البرنامج التجريبي بصورة واضحة، 
يعود إلى تكافؤ مجموعات الدراسة التي تم تطبيق البرنامج التجريبي الدراسة قد ىذه والجنس في 

الذين تم اشتراكيم  التالميذأن ىناك مستويات من التفاعل بين الى ىذه النتيجة تشير  عمما بان عمييا، 
في عممية  الجنسليس ىناك داللة احصائية تحديدا عمى وجود أثر لمت ير  في البرنامج التدريبي ولكن
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مشتركون في البرنامج  جنسيمعمى اختالف  التالميذالتفاعل وربما ىذه النتيجة تشير إلى أن جميع 
لدى  عمل عمى تنمية الذكاء البصريوبدرجة من التفاعل، فالبرنامج المعد لممجموعة التجريبية قد 

ل بصورة عامة، وليذا كان ىناك نتائج إيجابية أدت إلى وجود فروق بين أفراد المجموعة ىؤالء األطفا
 التجريبية والضابطة. 
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 توصيات الدراسة ..5

ضرورة توظيف استراتيجية المحطات العممية في التدريس لما ليا من اثر في تنمية  .0
 التحصيل العممي والذكاء البصري.

 استراتيجية المحطات العممية. عمى استخدامربويين تدريب المعممين والمشرفين الت .3
 .مما لو من اىمية في تعميم العوملدى طمبة التعميم األساسي الذكاء البصريالعمل عمى تنمية  .2
السعي لتنمية تحصيل الطمبة واذكاء روح المنافسة والتعاون والعمل الجماعي بينيم  .2

 باستخدام احدث طرق التدريس.
لمحطات العممية عمى مستوى المعمم والتالميذ وعمى مستوى انتاج اتصميم و ضرورة  .0

المديريات ومراكز مصادر التعمم حسب معايير التصميم التعميمي ثم نشر ىذه المحطات 
عبر الويب او المواقع االجتماعية او المدارس لتحقق النفع بشكل اكبر ويسيل الوصول 

 ليا.
لمساعدتيم في انتاج الوسائل التعميمية  توفير ا مكانات المادية والمعنوية لممعممين  .2

والمحطات العممية مما يساىم في رفع كفاءة العممية التعميمية وتنمية التحصيل والذكاء لدى  
المتعمم وىذا أيضا وبشكل اىم يساعد المعمم عمى مراعاة الفروق الفردية و وتنمية الميول 

 مكانا ووقتا افضل لمتعمم. واالتجاىات لدى الطمبة ما يتيح لممتعمم والمعمم معا
 

 مقترحات الدراسة المستقبمية:  2.0
ضرورة اجراء دراسات عن اثر استراتيجية المحطات العممية في تنمية أنواع أخرى من  .0

 الذكاءات.
ضرورة اجراء دراسات عن المحطات العممية في مواد دراسية أخرى ولمراحل دراسية  .3

 مختمفة.
مقارنة بين استراتيجية المحطات العممية واستراتيجيات أخرى ضرورة اجراء دراسات مقارنة، لم .2

 في التدريس.
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اجراء دراسات لمكشف عن محفزات الذكاء البصري في كتب المناىج المدرسية الفمسطينية  .2
مثل اجراء دراسات مقارنة بين كتب المناىج الفمسطينية و كتب المناىج المدرسية لدول 

ت الذكاء البصري المكاني  مثل الصور والخرائط أخرى من حيث احتوائيا )عمى محفزا
 المفاىيمية واالشكال والكاريكاتير والقصص الصورية( 

اجراء دراسات عن فاعمية استراتيجية المحطات العممية في تعديل التصورات الخطأ وتنمية  .0
 المفاىيم العممية.
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 ( 1ممحق رقم ) 
 اختبار تحصيمي في مبحث العموم

 لمصف الخامس األساسي
 ..............الشعبة:........................................اسم الطالبة:...................

=================================================== 
 عزيزي الطالب: 

 أرجو منك قراءة التعميمات التالية بتمعن قبل اإلجابة عن فقرات االختبار: 
 ( فقرة، من نوع االختيار من متعدد.22يتضمن االختبار ) .1
 االختبار في ثالث صفحات.يقع  .2
 ( دقيقة.35زمن اإلجابة عن االختبار ) .3
 اقرأ كل سؤال بدقة، وأجب عنو برسم دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة. .4
 مثال يوضح طريقة اإلجابة:  .5

 من مصادر الطاقة الطبيعية فيما يأتي: 
 البترول -د     المولد الكيربائي -ج    البطارية -ب      الشمس - أ

 

 ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: أرسم/

 ماذا تسمى الطاقة التي يمتمكيا المنجنيق قبل إطالقو؟ .1

 كيربائية. - د                  صوتية - ج         حركية - ب        وضع - أ        
 ما ىو مصدر الطاقة المتوفر في بالدنا ويستفاد منو في توليد الكيرباء؟ .2

 الطاقة الشمسية - د            المياه الساقطة - ج       البترول - ب        الرياح - أ        

 ما ىي الطاقة التي تعتمد عمى االرتفاع عن سطح األرض؟ .3

 الكيربائية - د               المغناطيسية - ج       الوضع - ب       الحركة - أ       

 مغناطيس داخل ممف؟ماذا تسمى الطاقة الناتجة عن تحريك قضيب  .4

 وضع - د                   ضوئية - ج      كيربائية - ب        حركية - أ      
 ما ىو المصدر الذي تستمد منو األقمار الصناعية الطاقة الكيرباء الالزمة ليا؟ .5
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 طاقة الرياح - د    المولدات الكيربائية  - ج     البطارية الكيربائية  - ب        الخاليا الشمسية - أ      
 أي من اآلتية يعتبر مصدر طاقة غير متجددة؟ .6

 المياه الجارية -د                      الفحم -ج            الريا -ب               الشمس -أ      

 ما ىو االكتشاف الذي احدث ثورة في عمم الصناعة؟ .7

 الخاليا الشمسية -د              الفحم - ج          النفط - ب             الكيرباء - أ     
 ما ىي الطاقة التي تستخدميا الحيوانات في نقل األحمال؟ .8

 الحرارية -د                  الوقود -ج        الوضع -ب            العضمية -أ      
 ما ىي الطاقة التي تستخدميا النباتات في عممية البناء الضوئي؟ .9

 طاقة حرارية -د              طاقة ضوئية -ج     طاقة حركية -ب     طاقة كيميائية -أ      

 ما ىي الطاقة التي يمكن الحصول عمييا من الماء؟ .10

 الضوئية -د              الكيمائية -ج            الوضع -ب          الكيربائية -أ     
 أي من اآلتية يعتبر مصدرًا وليس شكاًل لمطاقة؟ .11

 الحرارة -د            الكيرباء -ج          الشمس -ب           الحركة -أ     
 أي من األجيزة اآلتية تحدث فيو تحوالت الطاقة من كيربائية إلى حرارية؟ .12

 المروحة -د              الميكرويف -ج       الجرس الكيربائي -ب           غسالة -أ     

 ما ىو أول شكل لمطاقة عرفو اإلنسان؟ .13

 الكيربائية -د                   الحركية -ج               الضوئية -ب          الحرارية -أ     
 ماذا يسمى الجياز الذي يستخدم لمكشف عن وجود التيار الكيربائي ؟ .14

 ىيدروميتير -د             باروميتر -ج        أنيموميتر -ب           جمفانوميتر -أ     

 لطاقة في الجرس الكيربائي؟ما ىو نوع تحوالت ا .15

    من كيربائية إلى ضوئية -ب             من كيربائية إلى صوتية -أ     

 من كيربائية إلى حرارية -د           من صوتية إلى كيربائية -ج    
 ما ىي الطاقة الالزمة لتكوين الظل؟ .16

 حركية -د                كيربائية -ج          حرارية -ب                  ضوئية -أ     
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 من مصادر الطاقة الحرارية:  .17

 جميع ما ذكر -د             الكيرباء -ج             االحتكاك -ب             حرق الوقود -أ     
 أي من اآلتية يعتبر أىم مصادر الطاقة المتجددة؟ .18

 المياه الجوفية -د                    اريةالمياه الج -ج              الشمس -ب               الرياح -أ     

 أي أنواع الطاقة اآلتية نستشعرىا بحاسة الممس؟ .19

 الحركية -د               الحرارية -ج               الصوتية -ب            الضوئية -أ     
 من مجاالت استخدام الطاقة الحرارية؟ ليستأي من المجاالت اآلتية  .20

 التصوير -د                   تسخين الماء -ج        طيو الطعام -ب            التدفئة -أ     
 من مميزات الطاقة المتجددة؟ تعدأي من اآلتية ال  .21

 تؤثر عمى األجيال القادمة -د ال تنفذ       -ج             سيولة الحصول عمييا -ب         نظيفة -أ     

البندول طاقة وضع قميمة وطاقة حركة كبيرة في إحدى الخيارات  ( تمتمك فيو كرة1أي موقع في الشكل ) .22
 اآلتية؟ 

 أ+ج -د         ج -ج                                 ب -ب             أ -أ    

 ( 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 انتيت األسئمة

 

 

 أ

 ب

 ج
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 (3ممحق رقم )
 استبانة

 
 الطالب/ة المحترم/ ة 

أثر توظيف استراتيجية المحطات العممية في تحصيل العموم والذكاء وان " تقوم الباحثة بدراسة بعن
"،  وذلك كمتطمب لمحصول عمى  البصري المكاني لدى طمبة الصف الخامس في محافظة الخميل

 درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس.
عن جميع فقرات االستبانة، يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلستجابة 

( أمام كل فقرة وعمى الصورة المناسبة، عمما بان جميع إجاباتك سوف تستعمل Xوذلك بوضع إشارة )
 لغايات البحث العممي فقط.

 
 وشكرا لكم لحسن تعاونكم

 الباحثة
 نسرين نمر

 
 الجزء األول: 

 مى حالتك في المكان الذي ينطبق ع)×( المعمومات العامة: الرجاء وضع إشارة 
 أنثى     □ذكر                   □                      الجنس: 
 ب  □أ                      □:                       الشعبة

 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات الرقم

    أتأمل في الصور التي تعرض عمي 1
    أستطيع التعبير عما اراه في الصور 2
    المختمفة األشكال اليندسيةأتعامل مع  3
    أستطيع تصور األشياء واألحداث في ذىني بطريقة واضحة  4
    أتعرف عمى اإلشارات والرموز الميمة في حياتنا 5
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 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرات الرقم
       أتذكر األشياء كما أراىا 6
       أعبر عما أريد بالرسومات التعبيرية 7
       خدم األلوان في األنشطةأست 8
       أحفظ الطرق والمسارات التي امر من خالليا 9

       أقدر حجم األشياء بشكل صحيح 11
       أستطيع عمل خريطة جغرافية لمنطقتنا 11
    أستطيع تقدير المسافات والقياسات األخرى بدقة. 12
    مات أحجيات الصور.أستطيع تجميع قطع أحجيات الصور وقراءة تعمي 13
    أستطيع قراءة الخرائط الجغرافية بسيولة ودقة. 14
    أستطيع انتاج صور لمعالم الفضائي ثالثي االبعاد، كما في النحت. 15
    أستطيع التمييز بين األشكال اليندسية المستوية والمجسمة. 16
    استطيع رسم صورة ذىنية لمخارطة التي اراىا 17
    تطيع تمييز الشكل المختمف عن مجموعة من األشكالأس 18
    أستطيع توقع قياس الزوايا المختمفة بدقة. 19
    أىتم بألوان المالبس التي ألبسيا أو يمبسيا اآلخرون. 21
    أحب أن أرسم وأصمم بعض اإلعالنات أو الرسومات. 21
    ات.أحب قراءة الكتب التي توجد بيا صور وأشكال ورسوم 22
    أحالمي الميمية واضحة وأتذكرىا بشكل جيد. 23
    أفضل التعامل مع الدروس المقروءة المصحوبة بالرسم واألشكال التوضيحية. 24
    أستمتع بحل األلغاز واألحاجي البصرية مثل المتاىات والفروق المصورة. 25
    أستمتع بمشاىة الموحات الفنية. 26
    عند مراجعة دروسياستخدم الرسم  27
    لدي قدرة عمى تمييز األلوان المتقاربة  28

 

 انتيت االستبانة
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( 4ممحق رقم )  

 

 مفتاح اإلجابة عن األسئمة النيائية لالختبار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم السؤال االجابة الصحيحة
 1 أ
 2 ب
 3 ب
 4 ب
 5 أ
 6 ج
 7 ب
 8 أ
 9 ج
 10 أ
 11 ب
 12 ج
 13 ب
 14 أ
 15 أ
 16 أ
 17 د
 18 ب
 19 ج
 20 د
 21 د
 22 ب



78 

 

 ( كتاب تسييل الميمة 5ممحق رقم ) 
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( 6ممحق رقم )  

 نماذج من الخطط الدراسية 
 نتذريس وحذة "انطبقت في حيبتىب" انخطت انزمىيت انمقترحت

 

 عدد الحصص عنوان الدرس الدرس

 2 ناالطاقة في حيات االول

 4 اشكال الطاقة الثاني

 3 الطاقة الكيربائية الثالث

 3 طاقة الحركة وطاقة الوضع الرابع

 2 تحوالت الطاقة الخامس

 3 استخدام الطاقة والحفاظ عمى البيئة السادس

 17 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انطبقت في حيبتىب

 التقويم الخبرات االىداف
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أن يتعرف الطالب 
 مفيوم الطاقة

 

 

 

أن يذكر الطالب 
مصادر الطاقة قديمًا 

 وحديثاً 

 

 

ان يتتبع          
 الطالب تطور

مصادر الطاقة        
 قديماً 

 وحديثاً 

 

 

أن يعدد        
الطالب مصادر الطاقة 

 التي يمكننا بيا

 أن نقوم بعمل معين  

 

 

 

 -تقوم المعممة بالتمييد لمدرس, ثم توجو سؤااًل لمطالبات: 

 لعمميات الحيوية في جسم االنسان؟اذكر اىم ا

 ................و......................و....................و...................

 أكمل المخطط التالي

 

 غذاء+...........               طاقة +..................+................

 ................اذن اليدف من عمميتي التنفس وىضم الطعام ىو انتاج..

 -تقوم المعممة بشرح طبيعة عمل المحطات العممية كالتالي: 

 سيتم توزيع ورقة عمل لكل مجموعة.

 ىناك ثالث محطات.

( دقائق فقط عند كل محطة. 7عمى كل مجموعة زيارة جميع المحطات, والمكوث )
 واالجابة عمى األسئمة الواردة في ورقة العمل عن كل محطة.

توعب مجموعة واحدة فقط, لذلك ستمر المجموعات بالتناوب عمى كل محطة  تس
 المحطات, باتجاه عقارب الساعة.

 توزيع أوراق العمل: 

 توزع المعممة ورقة العمل الخاصة بكل محطة

 بدء العمل: 

تطمب المعممة من كل مجموعة التوجو إلى محطة من محطات, ثم يعمن بدء العمل, 
( دقائق, عمى أن تمر 7ل محطة بعد كل )ويعمن نياية الوقت المخصص لك

 -المجموعات عمى المحطات التالية: 

أثناء وجود الطمبة في المحطات تقوم المعممة بالتجوال بينيا, وبعد إتمام جميع 
المجموعات زيارة جميع المحطات, تطمب المعممة من الجميع الجموس في مقاعدىم, 

 .ثم تبدأ بمناقشة كل نتائج الزيارات لممحطات

 

 

اسئمة 
كل 

محطة 
عمى 
أوراق 
العمل 

 بالترتيب
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 عمل مجموعات الطالب المحطة

 صورية

 

 

عمى الطمبة في ىذه المحطة النظر إلى الصور بتمعن, ومناقشتيا ثم االجابة عمى 
 ورقة العمل.

 االلكترونية

 

 

از حاسوب وعمى الطمبة فتح الفيديو الذي يتعمق بالدرس, يوجد في ىذه المحطة جي
 ثم اإلجابة عن األسئمة الموجودة في ورقة العمل.

  قرائية

عمى الطمبة في ىذه المحطة قراءة الفقرة المحددة ومناقشتيا معًا ثم اإلجابة عمى 
 أسئمة ورقة العمل.

 
 

 

 

 

 أشكبل انطبقت

 

التقو  الخبرات األىداف 

 

 

 توزع العممة ورقة التقويم الختامي وتناقشيا مع الطمبة.
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 يم

 

الطالب أن يعدد 
 أشكال الطاقة

 

 

أن يعرف الطالب  
 الطاقة الضوئية 

 

 

أن يعرف الطالب 
 الطاقة الحرارية

أن يعدد الطالب 
 مصادر الطاقة الحرارية

 

 تقوم المعممة بالتمييد لمدرس, ثم توجو سؤااًل لمطمبة 

 عرف الطاقة؟         

 عمل التطور الصناعي أدى إلى تموث البيئة؟

الطاقة؟ لمعرفة ذلك,  تكون المعممة  ولكن ما ىي أشكال  
جيزت المواد الالزمة في كل محطة, ثم تشرح طبيعة عمل 

 -المحطات كالتالي: 

 ىناك محطتان.

عمى كل مجموعة زيارة جميع ىذه المحطات, والمكوث 
( دقائق فقط عند كل محطة. واالجابة عمى االسئمة الواردة 7فييا)

 في ورقة العمل عن كل محطة.

عة تستوعب مجموعة واحدة فقط, ولذلك ستمر كل مجمو 
 المجموعات بالتناوب عمى المحطات, باتجاه عقارب الساعة.

 توزيع أوراق العمل الخاصة بكل محطة.

 بدء العمل: 

تطمب المعممة من كل مجموعة التوجو إلى محطة من 
المحطات, ثم تعمن بدء العمل. وتعمن نياية كل محطة بعد انتياء 

 عمى أن تمر المجموعات عمى المحطات التالية. الوقت المحدد,

 

 

أثناء وجود الطمبة في المحطات تقوم المعممة بالتجوال 
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بينيا, وبعد إتمام جميع المجموعات زيارة جميع المحطات, تطمب 
المعممة من الجميع الجموس في مقاعدىم, ثم تبدأ بمناقشة كل نتائج 

 الزيارات لممحطات.

 يم الختامي وتناقشيا مع الطمبة.توزع العممة ورقة التقو 

 

 

      

 المحطة

 

 عمل مجموعات الطالب

عمى الطمبة في ىذه المحطة قراءة الفقرة المحددة ومناقشتيا معًا, ثم االجابة عمى  القرائية
 االسئمة.

يوجد في ىذه المحطة جياز حاسوب وعمى الطمبة فتح البرنامج الذي يعرض  االلكترونية
 م االجابة عن األسئمة.مصادر الضوء, ث

 يوجد في ىذه المحطة صور وعمى الطمبة تأمميا لمعرفة مصادر الطاقة الحرارية الصورية

 

 

 

 

 

 انطبقت انكهربيت 

 األىداف

 

 التقويم الخبرات
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ان يعرف 
الطالب الطاقة 

 الكيربائية

 

ان يعدد 
الطالب مصادر الطاقة 

 الكيربائية

 

 

ان يستنتج 
الطالب مفيوم الحث 

 لكيرومغناطيسيا

 

 

أن يتفحص 
المولد الكيربائي لمتعرف 

 عمى تركيبو

 

 

أن يعدد 
الطالب مصادر الطاقة 
التي تدير الممفات في 

 المولدات الكيربائية

 تقوم المعممة بالتمييد لمدرس, ثم توجو سؤااًل لمطمبة 

 ؟عرف الطاقة الكيربائية         

 متى تم اكتشاف الطاقة الكيربائية؟

ولكن ما ىي أمصادر الطاقة؟ لمعرفة ذلك,  تكون   
المعممة جيزت المواد الالزمة في كل محطة, ثم تشرح طبيعة 

 -عمل المحطات كالتالي: 

 محطات. 3ىناك 

عمى كل مجموعة زيارة جميع ىذه المحطات, والمكوث 
ة عمى االسئمة الواردة ( دقائق فقط عند كل محطة. واالجاب7فييا)

 في ورقة العمل عن كل محطة.

كل مجموعة تستوعب مجموعة واحدة فقط, ولذلك ستمر 
 المجموعات بالتناوب عمى المحطات, باتجاه عقارب الساعة.

 توزيع أوراق العمل الخاصة بكل محطة.

 بدء العمل: 

تطمب المعممة من كل مجموعة التوجو إلى محطة من 
بدء العمل. وتعمن نياية كل محطة بعد المحطات, ثم تعمن 

انتياء الوقت المحدد, عمى أن تمر المجموعات عمى المحطات 
 التالية.

 

أثناء وجود الطمبة في المحطات تقوم المعممة بالتجوال 
بينيا, وبعد إتمام جميع المجموعات زيارة جميع المحطات, تطمب 

اقشة كل المعممة من الجميع الجموس في مقاعدىم, ثم تبدأ بمن
 نتائج الزيارات لممحطات.
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 المحطة

 

 عمل مجموعات الطالب

عمى الطمبة في ىذه المحطة قراءة الفقرة المحددة ومناقشتيا معا, ثم اإلجابة عن  القرائية
 األسئمة.

 

ى الطمبة فتح البرنامج الذي يعرض يوجد في ىذه المحطة جياز حاسوب وعم االلكترونية
 مصادر الطاقة الكيربائية، ثم االجابة عن األسئمة

 

 

 ( 1االستكشافية)

يقوم الطمبة بإجراء النشاط لمتعرف عمى ظاىرة  الحث الكيرومغناطيسي من خالل 
 االستعانة باألدوات.

بائي وآلية عممو من خالل يقوم الطمبة بإجراء النشاط لمتعرف عمى المولد الكير  ( 2االستكشافية)
 االستعانة باألدوات

المحطة 
 الصورية

يوجد في ىذه المحطة صور وعمى الطمبة تأمميا  ليتعرف مصادر الطاقة التي تدير 
 الممفات في المولدات الكيربائية

 

 

 

أن يوضح 
الطالب المقصود 
 بالخاليا الشمسية

 

 توزع العممة ورقة التقويم الختامي وتناقشيا مع الطمبة.
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 طاقة الحركة  

 األىداف

 

ا الخبرات
 لتقويم

 

 

أن يعرف 
 الطالب طاقة الحركة

 

 

 

ن يستنتج ا

 

 

 تقوم المعممة بالتمييد لمدرس, ثم توجو سؤااًل لمطمبة 

 عرف طاقة الحركة؟         

 ما ىي العوامل التي تعتمد عمييا؟

لمعرفة ذلك,  تكون المعممة جيزت المواد الالزمة في كل  
 -طات كالتالي: محطة, ثم تشرح طبيعة عمل المح

 محطات. 3ىناك 
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الطالب العوامل التي 
تعتمد عمييا طاقة 

 الحركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 7عمى كل مجموعة زيارة جميع ىذه المحطات, والمكوث فييا)
دقائق فقط عند كل محطة. واالجابة عمى االسئمة الواردة في ورقة العمل 

 عن كل محطة.

كل مجموعة تستوعب مجموعة واحدة فقط, ولذلك ستمر 
 عة.المجموعات بالتناوب عمى المحطات, باتجاه عقارب السا

 توزيع أوراق العمل الخاصة بكل محطة.

 بدء العمل: 

تطمب المعممة من كل مجموعة التوجو إلى محطة من المحطات, 
ثم تعمن بدء العمل. وتعمن نياية كل محطة بعد انتياء الوقت المحدد, 

 عمى أن تمر المجموعات عمى المحطات التالية.

 

لتجوال بينيا, أثناء وجود الطمبة في المحطات تقوم المعممة با
وبعد إتمام جميع المجموعات زيارة جميع المحطات, تطمب المعممة من 
الجميع الجموس في مقاعدىم, ثم تبدأ بمناقشة كل نتائج الزيارات 

 لممحطات.

 توزع العممة ورقة التقويم الختامي وتناقشيا مع الطمبة.
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 المحطة

 

 عمل مجموعات الطالب

المحطة 
 الصورية

 ي ىذه المحطة صور وعمى الطمبة تأمميا  ليتعرف مفيوم طاقة الحركة.يوجد ف

 

 

 ( 1االستكشافية)

 

 يقوم الطمبة بإجراء النشاط لمتعرف عمى العوامل التي تعتمد عمييا طاقة الحركة.

 

 ( 2االستكشافية)

 

 يقوم الطمبة بإجراء النشاط لمتعرف عمى العوامل التي تعتمد عمييا طاقة الحركة 

 

 قت انىضعطب

 

 األىداف

 

ال الخبرات
 تقويم

 

ان يعرف 
 الطالب طاقة الوضع

 

 

 

أن يستنتج العوامل التي 
تعتمد عمييا طاقة 

 الوضع                                                                                  

 

 تقوم المعممة بالتمييد لمدرس, ثم توجو سؤااًل لمطمبة 

 ماذا نعني بطاقة الوضع؟         

 ما ىي العوامل التي تعتمد عمييا؟

لمعرفة ذلك,  تكون المعممة جيزت المواد الالزمة في كل  
 -محطة, ثم تشرح طبيعة عمل المحطات كالتالي: 

 محطات. 3ىناك 

( 7عمى كل مجموعة زيارة جميع ىذه المحطات, والمكوث فييا)
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السئمة الواردة في ورقة العمل دقائق فقط عند كل محطة. واالجابة عمى ا
 عن كل محطة.

كل مجموعة تستوعب مجموعة واحدة فقط, ولذلك ستمر 
 المجموعات بالتناوب عمى المحطات, باتجاه عقارب الساعة.

 توزيع أوراق العمل الخاصة بكل محطة.

 بدء العمل: 

تطمب المعممة من كل مجموعة التوجو إلى محطة من المحطات, 
مل. وتعمن نياية كل محطة بعد انتياء الوقت المحدد, ثم تعمن بدء الع

 عمى أن تمر المجموعات عمى المحطات التالية.

 

أثناء وجود الطمبة في المحطات تقوم المعممة بالتجوال بينيا, 
وبعد إتمام جميع المجموعات زيارة جميع المحطات, تطمب المعممة من 

نتائج الزيارات  الجميع الجموس في مقاعدىم, ثم تبدأ بمناقشة كل
 لممحطات.

 توزع العممة ورقة التقويم الختامي وتناقشيا مع الطمبة.

 

 المحطة

 

 عمل مجموعات الطالب

المحطة 
 الصورية

 يوجد في ىذه المحطة صور وعمى الطمبة تأمميا  ليتعرف مفيوم طاقة الوضع.
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 التي تعتمد عمييا طاقة الوضع. يقوم الطمبة بإجراء النشاط لمتعرف عمى العوامل ( 1االستكشافية)

 

 ( 2االستكشافية)

 

 يقوم الطمبة بإجراء النشاط لمتعرف عمى العوامل التي تعتمد عمييا طاقة الوضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحوالت الطاقة

 األىداف

 

ال الخبرات
 تقويم

أن يوضح الطالب 
تحوالت الطاقة في 

 بعض االجيزة

 

 أن يذكر الطالب 

 نص قانون حفظ الطاقة

 

 

 تقوم المعممة بالتمييد لمدرس, ثم توجو سؤااًل لمطمبة 

 ما ىي تحوالت الطاقة المستخدمة والناتجة في المكوى؟         

 ما ىو قانون حفظ الطاقة؟

الالزمة في كل       محطة, لمعرفة ذلك,  تكون المعممة جيزت المواد 
 -ثم تشرح طبيعة عمل المحطات كالتالي: 

 محطات. 4ىناك  
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 ان يكتب الطالب امثمة

 توضح تحوالت الطاقة

 

 

 

 

 ان يذكر الطالب أشكال

 الطاقة المعروفة 

( 7عمى كل مجموعة زيارة جميع ىذه المحطات, والمكوث فييا)
دقائق فقط عند كل محطة. واالجابة عمى االسئمة الواردة في ورقة العمل 

 عن كل محطة.

كل مجموعة تستوعب مجموعة واحدة فقط, ولذلك ستمر 
 المجموعات بالتناوب عمى المحطات, باتجاه عقارب الساعة.

 توزيع أوراق العمل الخاصة بكل محطة.

 بدء العمل: 

تطمب المعممة من كل مجموعة التوجو إلى محطة من المحطات, 
ثم تعمن بدء العمل. وتعمن نياية كل محطة بعد انتياء الوقت المحدد, 

 ية.عمى أن تمر المجموعات عمى المحطات التال

 

أثناء وجود الطمبة في المحطات تقوم المعممة بالتجوال بينيا, 
وبعد إتمام جميع المجموعات زيارة جميع المحطات, تطمب المعممة من 
الجميع الجموس في مقاعدىم, ثم تبدأ بمناقشة كل نتائج الزيارات 

 لممحطات.

 توزع العممة ورقة التقويم الختامي وتناقشيا مع الطمبة.

 

 المحطة

 

 عمل مجموعات الطالب

 

 االستكشافية

 

 يقوم الطمبة بإجراء النشاط لمتعرف تحوالت الطاقة في بعض األجيزة.

عمى الطمبة في ىذه المحطة قراءة الفقرة المحددة ومناقشتيا معا, ثم اإلجابة عن  القرائية
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 األسئمة.

 

 ة توضح تحوالت الطاقةيوجد في ىذه المحطة صور وعمى الطمبة تأمميا لكتابة أمثم الصورية

يوجد في ىذه المحطة جياز حاسوب وعمى الطمبة فتح البرنامج الذي يعرض أشكال  االلكترونية
 الطاقة، ثم االجابة عن األسئمة

 

 

 

 

 مصادر الطاقة والحفاظ عمييا

 التقويم الخبرات األىداف

ان يعرف الطالب  -1
 مصادر  الطاقة المتجددة

 

 

ان يعرف الطالب 
اقة غير مصادر الط

 المتجددة

 

 

ان يقارن الطالب بين 
كاًل من المصدرين من 

 حيث تمويثيما لمبيئة

 تقوم المعممة بالتمييد لمدرس, ثم توجو سؤااًل لمطمبة 

أييما أفضل السخان الشمسي أم موقد الحطب؟ ولماذا؟       أييما مكمف 
 أكثر؟ وأييما مموث لمبيئة؟

المعممة جيزت المواد الالزمة في كل       محطة, ثم  لمعرفة ذلك,  تكون
 -تشرح طبيعة عمل المحطات كالتالي: 

 محطات. 3ىناك  

( 7عمى كل مجموعة زيارة جميع ىذه المحطات, والمكوث فييا)
دقائق فقط عند كل محطة. واالجابة عمى االسئمة الواردة في ورقة العمل 

 عن كل محطة.

احدة فقط, ولذلك ستمر كل مجموعة تستوعب مجموعة و 
 المجموعات بالتناوب عمى المحطات, باتجاه عقارب الساعة.
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 بين ان  -1

2-  

 انان يع -3

 توزيع أوراق العمل الخاصة بكل محطة.

 بدء العمل: 

تطمب المعممة من كل مجموعة التوجو إلى محطة من المحطات, 
ثم تعمن بدء العمل. وتعمن نياية كل محطة بعد انتياء الوقت المحدد, عمى 

 عات عمى المحطات التالية.أن تمر المجمو 

أثناء وجود الطمبة في المحطات تقوم المعممة بالتجوال بينيا, وبعد 
إتمام جميع المجموعات زيارة جميع المحطات, تطمب المعممة من الجميع 

 الجموس في مقاعدىم, ثم تبدأ بمناقشة كل نتائج الزيارات لممحطات.

 مع الطمبة.توزع العممة ورقة التقويم الختامي وتناقشيا 

 

 أوراق عمل في مبحث العموم

 الصف الخامس األساسي

 الوحدة الثالثة: )الطاقة في حياتنا( 
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 (   1ورقة عمل )

 الطاقة في حياتنا

 المحطة الصورية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي:  

 أن يتعرف الطالب مفيوم الطاقة -1

 تركيز ثم اجب عن األسئمة التالية:  عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: أنظر إلى الصور بتمعن و 

 ما الذي يجعمنا قادرين عمى المشي؟..............  -1

 ما الذي يضئ األرض في النيار؟ ..............  -2

 ما الذي يّسير وسائل النقل المختمفة؟...............  -3

 ما الذي تحتاجو أجسامنا لمقيام باألعمال المختمفة؟.............  -4

 جسامنا عمى ىذه الطاقة؟................. من أين تحصل أ -5
 االستنتاج: 

 الطاقة تمكننا من إنجاز.......... سواًء كانت مخزونة في....... أوعن طريق استخدام.......... 

 

 المحطة اإللكترونية 

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 أن يذكر الطالب مصادر الطاقة قديمًا وحديثاً  -1

 موضوع مصادر الطاقة قديمًا أجب عما يمي: من خالل مشاىدة الفيديو عن 

 مصادر الطاقة قديما

 مه انمستمذة انطبقت

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

 مه انىبتجت انطبقت

.............. احتراق

.................... 
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 مصادر الطاقة حديثا                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 المحطة القرائية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 أن يتتبع الطالب تطور مصادر الطاقة قديمًا وحديثاً  -1

 الطاقة التي يمكننا بيا أن نقوم بعمل معين أن يعدد الطالب مصادر -2

 عزيزي الطالب: اقرأ الفقرة العممية المتعمقة بالطاقة بتمعن ثم أجب عمى األسئمة

 ماىي مصادر الطاقة في المرحمتين الوسطى والحديثة؟ 

 ماىي الطاقة التي تساعدنا عمى السير؟..........................................

 التي تساعد النبات عمى صنع غذائو؟............................... ماىي الطاقة

 التقويم الختامي: اكتب المصطمح العممي: 

 )             ( المقدرة عمى انجاز عمل ما-1

 تانتذفئ -8

إضبءة  -2

 وهبرا نانمكب
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 )             ( كرة ممتيبة, تحتوي عمى الكثير من الغازات, مثل الييدروجين, والييميوم.-2

 

 طأ في الجمل التالية ثم أعد كتابتو ابعد التصحيح: السؤال الثاني: صحح الخ

 

 .طاقة الرياح المصدر الرئيسي لمطاقة عمى ىسطح األرض ىي -1

 التصحيح:..............................................................
 .إنتاج الكيرباء استفاد اإلنسان القديم من الوقود في -2

 .......................................التصحيح:.......................
 من أكبر مموثات البيئة   . الطاقة الشمسية تعتبر -3

 التصحيح:..............................................................

 التطور الصناعي أدى إلى تموث البيئة. السؤال الثالث:  عمل ما يأتي: 

 ....................................السبب:..........................
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 ( 2ورقة عمل )

 أشكال الطاقة 

 المحطة القرائية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 أن يعدد الطالب أشكال الطاقة -1

 أن يعرف الطالب الطاقة الضوئية   -2

 

 ط اآلتي: عزيزي الطالب: اقرأ الفقرة العممية المتعمقة بأشكال الطاقة ثم اجب عن المخط

 

 

 

 

 

 

 

 ما ىو المصدر األساسي لمطاقة الضوئية والحرارية عمى سطح األرض؟

 

     : ىي شكل من أشكال الطاقة ينتج عن مصدرالطاقة الضوئية

 أشكال الطاقة

........الطاقة
..  

 

 

........الطاقة
.. 
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 المحطة اإللكترونية

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: من خالل مشاىدة الفيديو اجب عن األسئمة اآلتية:  

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 أن يعدد الطالب مصادر الضوء -1

 أن يعدد الطالب فوائد الطاقة الضوئية -2
 أكمل المخطط التالي لمتعرف عمى مصادر الطاقة الضوئية: 

 

 مصادر الضوء                                     

 

 

 

 

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: أجب عن األسئمة اآلتية:  

 يا اإلنسان عمى سطح األرض؟..............ما ىي أول طاقة اكتشف -1

 ماىي فوائد الطاقة الضوئية ؟ 

1-................................... 
2-.................................. 

3 -................................... 
 المحطة الصورية

  اليدف منيا تحقيق اآلتي

 أن يعدد الطالب مصادر الطاقة الحرارية -2أن يعرف الطالب الطاقة الحرارية، -1

 

 

 صىبعيت نضىء مصبدرا ...................مصبدر

 انكيروسيه مصببح انشمىع الشمس
 و و و
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 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: أنظر إلى الصور بتمعن وتركيز ثم اجب عن األسئمة التالية:  

  ىي شكل من أشكال الطاقة ينتج عن مصدرالطاقة الحرارية:  

 اجب حسب ما ىو مطموب: 

 

 التقويم الختامي

 اكتب المصطمح العممي: 

 )                 ( شكل من أشكال الطاقة ينتج عن مصدر ضوئي-1

 )                 ( شكل من أشكال الطاقة ينتج عن مصدر حراري-2

 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة.

 من فوائد الطاقة الضوئية لـ :  -1

 كل ما سبق صحيح  -إنتاج النبات لغذائو     د -التصوير  ج -الرؤية      ب -أ         

 فوائد الطاقة الحرارية مصادر الطاقة الحرارية

1- 1- 

2- 2- 

3- 3- 
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 أي مصادر الضوء التالية طبيعي ؟ -2

 قنديل الزيت  -المصباح الكيربي    د -الشموع      ج -الشمس        ب -أ         
 تستخدم الطاقة الحرارية لـ  :  -3

 كل ما سبق صحيح -الطيي        د -التدفئة         ج -بتسخين المياه      -أ         

 

 

 (  3ورقة عمل )

 الطاقة الكيربية

 المحطة القرائية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 ان يعرف الطالب الطاقة الكيربائية-1

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: اقرأ الفقرة العممية ثم أجب عمى اآلتي: 

 كيربية  ؟.............. متى اكتشف اإلنسان الطاقة ال -1

 من األجيزة التي تعمل بالطاقة الكيربية......... و......... و...........  -2
 

 المحطة اإللكترونية

 

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

)فييا يتم عرض أفالم عممية ووثائقية وعروض تعميمية ووسائط متعددةتشمل ان يعدد الطالب مصادر الطاقة الكيربائية -1
 صوت والحركة( الصور و ال

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: من خالل مشاىدة الفيديو أكمل الخارطة المفاىيمية اآلتية: 

 
 مصادر الطاقة الكيربية

 انشمسيت انخاليب البطاريات
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 نستنتج مما سبق أن:  

   الطاقة الكيربية: ىي شكل من أشكال الطاقة يصدر عن  مصدر................... 

 ( 1)المحطة االستكشافية 

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 ن يستنتج الطالب مفيوم الحث الكيرومغناطيسيا -1

 

عزيزي الطالب: قم بإجراء النشاط التالي لتتعرف ظاىرة  الحث الكيرومغناطيسي من خالل االستعانة باألدوات 
 التالية: 

 قضيب مغناطيس -1

 ممف نحاسي                                                                    -2

 أسالك توصيل -3

 جمفانوميتر )جياز يستخدم لمكشف عن التيار الكيربي(  -4

 

                

 

                                                                                           

                                         

 

 عه تىتج طبقتهب

 عه تىتج طبقتهب
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 طيسي؟؟؟و اآلن بعد تنفيذك لمنشاط السابق ما ىي ظاىرة الحث الكيرومغنا
..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
 ..ز

 بعد تجميع األجزاء السابقة كما في الشكل أجب عما يمي: 

 ماذا تالحظ عند تحريك القضيب المغناطيسي داخل الممف لألمام ولمخمف:  -1

 ----------------------------------------------------المالحظة: 

 عمى ماذا يدل تحرك مؤشر الجمفانوميتر؟ -2

---------------------------------------------------------- 

 تيار كيربي بيذه الطريقة؟ ماذا نسمي ظاىرة توليد -3

---------------------------------------------------------- 

 من الذي اكتشف ىذه الظاىرة؟ -4

---------------------------------------------------------- 

 ما تحوالت الطاقة في ىذه الظاىرة؟  -5

 ------------------------------إلى  الطاقة -----------------تتحول الطاقة 

 ماذا يحدث لو تم تثبيت المغناطيس وتحريك الممف النحاسي؟ -6

----------------------------------------------------------------- 

 ما ىي أىم تطبيقات العممية عمى ظاىرة الحث الكيرومغناطيسي؟ -7

---------------------------------------------------------------- 

 

 



887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المولد الكيربائي وآلية تشغيمو

 ( 2المحطة االستكشافية)

 أن يتفحص المولد الكيربائي لمتعرف عمى تركيبواليدف منيا:  -1

 اكتب مكونات الشكل المقابل: 

                       --------------الشكل المقابل يمثل: 

1-------------------- 

2-------------------- 

3-------------------- 

4------------------- 

 من مشاىدتك لعمل المولد الكيربي اجب عمى األسئمة اآلتية: 

 ---------------بين  -------------يعمل المولد الكيربي عمى مبدأ تحريك  -1

 بين قطبي المغناطيس ------------ما يولد الكيرباء ىو حركة  -2

8 

8 
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 الطاقة الكيربية---------------سرعة حركة الممفات  كمما زادت -3
 : االستنتاج

لمولد الكيربي ىو جياز يقوم عمى أساس  ظاىرة................... يحول الطاقة......... إلى ا

  طاقة..........

 كيف يمكنك زيادة الطاقة الكيربية المتولدة من المولد الكيربي عن طريق ثالث عوامل ماىي؟؟

1-.....................................2-...................................3-
.................................. 

 --------------------------------لم تتحرك الممفات في المولد الكيربي؟ماذا يحدث إذا: 

 
 

 

 المحطة الصورية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 اقة التي تدير الممفات في المولدات الكيربائيةأن يعدد الطالب مصادر الط -1

 أن يوضح الطالب المقصود بالخاليا الشمسية -2

 

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: أنظر إلى الصور بتمعن وتركيز ثم اجب عن األسئمة التالية:  

 مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المولد الكيربي   -1
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 : فسر السؤال اآلتي -2

 عدم االعتماد الدائم عمى طاقة الرياح في توليد الكيرباء؟ -1

--------------------------------------------------------------- 

 استخدام المياه الجارية في مصر لتوليد الكيرباء؟ -2

-------------------------------------------------------------- 

 : اكتب المصطمح العممي -3

 )                   ( أي مادة قابمة لالحتراق أو ينتج عن احتراقيا حرارة   -4

 قطاع غزة؟     ما مصدر الطاقة المعتمد في محطة توليد الكيرباء في    -5

 ---------------------------------------------------------السبب: 

  

 فسر مايمي تفسيرا عمميا:  -6

 يعد اإلشعاع الشمسي في صحراء النقب نعمة كبيرة.   -1

 ما المقصود بالخاليا الشمسية؟
-------------------------------------------------------

------------------------------- 
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 ....السبب:........................................................................................

 توضع الخاليا الشمسية عمى األقمار الصناعية -2

 السبب:............................................................................................

 التقويم الختامي: السؤال األول: اكتب المصطمح العممي:   

 ف بين قطبي مغناطيس.)          ( ظاىرة توليد تيار كيربي نتيجة حركة مم -1

 )         (  جياز لمكشف عن التيار الكيربي. -2

 )         ( شكل من أشكال الطاقة ينتج عن مصدر كيربي -3
جياز يقوم عمى أساس فكرة الحث الكيرومغناطيسي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة )          (  -4

 كيربية.

 الحث الكيرومغناطيسي)         ( العالم الذي اكتشف ظاىرة  -5

 السؤال الثاني: 

 

 تعتبر ظاىرة الحث الكيرومغناطيسي ذو أىمية بالغة في اكتشاف الكيرباء؟

 السؤال الثالث: 

 صحح الخطأ في الجمل التالية ثم أعد كتابتيا بعد التصحيح: 

 .طاقة حراريةالخاليا الشمسية تحول الطاقة الضوئية إلى  -1

 ............................................التصحيح:..................

 عمى أساس ظاىرة الحث الكيرومغناطيسي.         الخاليا الشمسيةتقوم فكرة عمل  -2

 التصحيح:.............................................................

 السؤال الرابع: عمل لما يأتي )أذكر السبب(: 

 مى المياه الجارية في توليد الكيرباء في بالدنا . ال يمكن االعتماد ع -1

 السبب:.............................................................

 تعتبر الكيرباء مصدرا لمرفاىية في العالم

 مبيهي انسؤال فسر
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 السبب:.............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4ورقة عمل )

 ركةطاقة الح

 المحطة الصورية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 أن يعرف الطالب طاقة الحركة  -1

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: أنظر إلى الصور بتمعن وتركيز ثم اجب عن األسئمة التالية    

 ىل تشاىد الحافالت تنقل الناس في الشارع  ؟ نعم...... ال........  -1

 ...................ما الذي يجعل الحافالت تتحرك؟...... -2

 ماذا نسمي ىذه الطاقة؟....................  -3

 طاقة الحركة ىي شكل من أشكال الطاقة تنتج عن.................: االستنتاج

 ( 1) المحطة االستكشافية

 اليدف منيا:                                                                           
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 الطالب العوامل التي تعتمد عمييا طاقة الحركةان يستنتج  -1

 ( 1عزيزي الطالب: قم بإجراء النشاط )

 : كرتان كتمتييما مختمفتان , صندوق كرتون فارغ.التعميمية الوسائل

 خطوات النشاط: 

 ضع صندوق الكرتون عمى األرض , وابتعد عنو مسافة متر واحد.  -1

 سرعة معينة. ادفع الكرة األقل كتمة في اتجاه الصندوق ب  -2

أعد الصندوق مكانو و ابتعد عنو نفس المسافة , و ادفع الكرة الثانية األكثر كتمة في  -3
 اتجاه الصندوق بالسرعة نفسيا تقريبًا 

 تفسير المالحظات: 

 أي الحالتين تحرك الصندوق مسافة أكبر؟ األولي...... الثانية......... 

فعت الصندوق مسافة أبعد , مما يدل عمى أن الكرة التي تمتمك يتبين لنا من النشاط  أن الكرة......... د
 كتمة أكبر اكتسبت طاقة........ أكبر إذا كان ليما نفس السرعة. 

 والعكس صحيح كمما زادت.................. الجسم زادت طاقتو..................االستنتاج: 

 (           اذن العالقة بين كتمة الجسم وطاقتو الحركية ىي)       

                  

                                          ( 2) المحطة االستكشافية   

 كرة , صندوق كرتون فارغ.                                    : الوسائل التعميمية

 (: 2خطوات النشاط )

 ضع صندوق الكرتون عمى األرض , وابتعد عنو مسافة متر واحد.  -1

 ادفع الكرة في اتجاه الصندوق بسرعة معينة.  -2

أعد الصندوق مكانو و ابتعد عنو نفس المسافة , و ادفع الكرة نفسيا في اتجاه الصندوق  -3    
 بسرعة أكبر.    

 أي الحالتين تحرك الصندوق مسافة أكبر؟   األولي...... الثانية.........  -4 
 : تفسير المالحظات
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لنشاط  أنو كمما زادت سرعة الكرة المدفوعة نحو يتبين لنا من ا
الصندوق , تحرك الصندوق مسافة......... , مما يدل عمى أن 
الكرة في الحالة الثانية اكتسبت طاقة........ أكبر نتيجة زيادة 

 سرعتيا. 
 صحيح كمما زادت..................... الجسم زادت طاقتو..................... والعكساالستنتاج: 

 .....................( اذن العالقة بين سرعة الجسم وطاقتو الحركية ىي)

 

 التقويم الختامي:  

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبةمن األنشطة السابقة نستنتج أن

 طاقة الحركة تعتمد عمى عاممين ىما................. و.............. -1 

 ............ و............  يمتمك طاقة حركة. كل جسم متحرك مثل........... و.  -2

 أي أن لكل األجسام المتحركة طاقة......... -3

 

 تسبب شاحنة أضرارا كبيرة في جدار إذا صدمتو في حين يكون تأثير اصطدام دراجة ىوائية اقل-1

 ..............السبب:........................................................................

 تحدد قوانين السير سرعة معينة لمعربات في األماكن المكتظة بالناس -1

 السبب:..........................................................................................

 

 ( 5ورقة عمل )

 طاقة الوضع

 

    المحطة الصورية                                      

 اليدف منيا تحقيق اآلتي                                                           

 ان يعرف الطالب طاقة الوضع -1

 :يهي مب أعهم
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 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: أنظر إلى الصور بتمعن وتركيز ثم اجب عن األسئمة التالية    

 ا تختزن...........  إذا تركت الكرة أعمى قمة جبل فإنيا........ مما يدل عمى أني -1

 إذا ُترك السيم المشدود عمى قوس فانو........ مما يدل عمى أنو يختزن......... -2

 وتسمى ىذه الطاقة بطاقة............  -3

 
 : االستنتاج

 .طاقة الوضع ىي شكل من أشكال الطاقة يمتمكيا الجسم نتيجة...................  

 ( 1) المحطة االستكشافية

 تحقيق اآلتي                                               اليدف منيا

   أن يستنتج العوامل التي تعتمد عمييا طاقة الوضع                                                                                 -1

                          عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: أجر النشاط التالي.                     

  : كرة , حوض رمل.التعميمية الوسائل

 : خطوات النشاط

 سم.            31أسقط الكرة عمى حوض الرمل من ارتفاع معين و ليكن -1

 سم. 91أسقط الكرة نفسيا مرة أخرى عمى حوض الرمل من ارتفاع أكبر و ليكن  -2

 ل؟ األولي...... الثانية......... أي الحالتين أحدثت حفرة أكبر في حوض الرم -3  

يتبين لنا من النشاط  أن سقوط الكرة من ارتفاع أعمى أحدث حفرة........., مما يدل عمى أن الكرة التي 
 ارتفاعيا أكبر اكتسبت طاقة........ أكبر. 

 تزداد طاقة الوضع بزيادة............. والعكس صحيح     االستنتاج: 

     .......................(   تفاع وطاقة الوضع ىي).نوع العالقة بين االر 

                   
 ( 2) المحطة االستكشافية

 .عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: أجر النشاط التالي
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                                                  الوسائل التعميمية: كرتان مختمفتي الكتمة , حوض رمل.
 : اطخطوات النش

 سم.  31أسقط الكرة الخفيفة عمى حوض الرمل من ارتفاع معين و ليكن -1

 أسقط الكرة الثقيمة عمى حوض الرمل من نفس االرتفاع.  -2

 أي الحالتين أحدثت حفرة أكبر في حوض الرمل؟ الكرة الخفيفة.... الكرة الثقيمة....   -3
 

 تفسير المالحظات: 

لكرة األثقل أحدث حفرة........., مما يدل عمى أن الكرة األثقل يتيبن لنا من النشاط  أن سقوط ا
 تمتمك طاقة........ أكبر من التي تمتمكيا الكرة الخفيفة قبل سقوطيما  

 تزداد طاقة الوضع بزيادة............. والعكس صحيح     االستنتاج: 

 .(   ......................نوع العالقة بين االرتفاع وطاقة الوضع ىي).

 التقويم الختامي: 

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة من األنشطة السابقة تستنتج أن

طاقة الوضع الناتجة عن جذب األرض  تعتمد عمى عاممين ىما                                     -1
1-.................2................ 

ة إلى طاقة............ أثناء سقوطو أو حركتو إلى كل جسم يمتمك طاقة.......... يحول ىذه الطاق -2
 أسفل

 اكتب المصطمح العممي: 

  )                 ( ىي شكل من أشكال الطاقة يمتمكيا الجسم نتيجة موضعو. 
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 ( 6ورقة عمل )

 تحوالت الطاقة   

 المحطة االستكشافية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 يزة واألدوات التي تحول الطاقة من شكل آلخران يسمي الطالب بعض األج -1

 أن يوضح الطالب تحوالت الطاقة في بعض االجيزة -2

 

 عزيزي الطالب: قم بإجراء النشاط التالي لتتعرف تحوالت الطاقة في بعض األجيزة.

 قم بتشغيل األجيزة الموضوعة أمامك ثم أكمل الجدول

 الطاقة الناتجة الطاقة المستخدمة اسم الجياز

 الطاقة........... الطاقة الكيربية مكواة الكيربيةال

 الطاقة الحركية الطاقة........... المروحة الكيربية 

 الطاقة............ الطاقة الحركية المدفأة الكيربائية
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 المحطة القرائية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 أن يذكر الطالب نص قانون حفظ الطاقة -1

 عزيزي الطالب: اقرأ الفقرة العممية المتعمقة بالطاقة ثم اجب عمايمييا.

 

 

 

 الطاقة الكيربية الطاقة.......... الخمية الشمسية

 

 الطاقة الضوئية الطاقة.......... الجرس الكيربائي

 الطاقة.......... الطاقة الحركية المولد الكيربي

 البطاريات

 

 الطاقة..........

 

 الطاقة الكيربية

 

 الطاقة................ الطاقة............ المذياع

 الطاقة............... الطاقة............ السيم في مطاطة القوس

 .............الطاقة.. الطاقة.............. المصباح الكيربائي

 الطاقة........... طاقة وضع النابض في االلعاب

 , مالعد من...........  وال........ ,  ال الطاقة: الطاقة حفظ قانون

نما   آلخر..........  من تتحول وا 
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 المحطة الصورية

  اليدف منيا تحقيق اآلتي

 تب الطالب امثمة توضح تحوالت الطاقةان يك -1

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: 

في الشكل المقابل تتبع بالترتيب تحوالت الطاقة مبتدًأ من السحاب الممطر و حتى إضاءة مصابيح 
 -العمارة: 

 أ. وضع ثم حركية ثم ضوئية ثم كيربية ثم حرارية.

 ية.ب. حرارية ثم وضع ثم كيربائية ثم ضوئية ثم حرك

 ج. حركية ثم وضع ثم حركية ثم كيربية ثم ضوئية.

 د. حركية ثم ضوئية ثم كيربية ثم حرارية ثم وضع

 

  
 

                                                           -في الشكل التالي تتحول الطاقة: 
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                        أ. الكيميائية إلى ضوئية                                       

 ب. الضوئية إلى كيميائية                                                         

 ج. الكيميائية إلى حركية.

                       د. الحركية إلى كيميائية.  

 

 المحطة اإللكترونية

 

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 وفةأن يذكر الطالب أشكال الطاقة المعر  -2

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: من خالل مشاىدة الفيديو أجب عن السؤال التالي: 

 أشكال الطاقة ىي...................... و...........................و............................

 

 

 التقويم الختامي: 

 أكتب المصطمح العممي: السؤال الثاني: 

 تستحدث من عدم , و إنما تتحول من صورة إلى أخرى)                    (  الطاقة ال تفنى , وال -1

 (                     تحول الطاقة من صورة إلى أخرى ) -2
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 حدد تحوالت الطاقة في مياه الشالل: 

 المياه أعمى قمة الشالل تمتمك طاقة........ و عند سقوطيا تتحول إلى طاقة..........  -1

 تي يمكن توليدىا من حركة المياه عمى المساقط المائية ىي الطاقة...........الطاقة ال -2

 

 

 

 

 

 

 ( 7ورقة عمل)

 مصادر الطاقة والحفاظ عمييا

 المحطة الصورية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي

 ان يعرف الطالب مصادر الطاقة المتجددة -2
 ان يذكر الطالب امثمة عمى مصادر من كال النوعين -3
 

يزتي الطالبةلمتعرف عمى مفيوم مصادر الطاقة المتجددة  أنظر إلى الصورتين عزيزي الطالب /عز 
 بتمعن وتركيز ثم اجب عن األسئمة التالية:  

 أييما أفضل استخدام السخان الشمسي أم موقد الحطب لتسخين الماء؟......................................

 ....................ما مصدر الطاقة في كل منيما؟..................

 في أييما نبذل جيدا اكبر لمحصول عمى الطاقة؟.............................

 أييما يعد مصدرا لتموث البيئة؟.....................................
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 و اآلن ما المقصود بمصادر الطاقة المتجددة؟

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

 عدد بعض مصادر الطاقة المتجددة؟

1- ....................2-....................3-..................4-....................... 

 المحطة اإللكترونية

 األسئمة اآلتية:   عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: من خالل مشاىدة الفيديو اجب عن

 اليدف منيا تحقيق التالي

 ان يعرف الطالب مصادر الطاقة الغير متجددة  -4
 ما المقصود بمصادر الطاقة غير المتجددة؟

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

 عدد بعض مصادر الطاقة غير المتجددة؟

1-. ...................2-....................3-.................4-.................... 

 المحطة القرائية

 اليدف منيا تحقيق اآلتي   

 ان يقارن الطالب بين كاًل من المصدرين من حيث تمويثيا لمبيئة  -1
 

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: اقرأ الفقرة العممية ثم أجب عمى اآلتي: 
 مصادر الطاقة المتجددة أفضل من مصادر الطاقة غير المتجددة.؟  

 السبب:........................................................................................................

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة: اجب حسب ما ىو مطموب: 

 مصادر الطاقة غير المتجددة ةمصادر الطاقة المتجدد وجو المقارنة

   من حيث النفاد واالنتياء
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   التكمفة

   التموث

   أمثمة

 

 التقويم الختامي: 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة. -: السؤال األول

 المصدر الرئيسي لجميع صور الطاقة عمى األرض:   -1

 المياه -النفط           د -الرياح             ج -الشمس           ب -أ         
 الطاقة التي يمكن الحصول عمييا من طواحين اليواء ىي الطاقة:  -2

 الحركية   -الحرارية          د -الضوئية          ج -الكيربية            ب -أ      
 :    ما عداجميع مصادر الطاقة التالية متجددة  -3

 السدود والخزانات -النفط           د -ج             الرياح -الشمس           ب -أ         

 من مميزات الطاقة المتجددة أنيا:  -4

 جميع ما سبق صحيح  -ال تنفذ      د -سيولة الحصول عمييا     ج -نظيفة        ب -أ       
 الفحم الحجري من مصادر الطاقة:  -5

 )ب + ج( معاً  -المموثة لمبيئة      د -غيرا لمتجددة       ج -المتجددة       ب -أ       
 -المختمف من مصادر الطاقة التالية:  -6

 . طاقة الرياح            ب. طاقة الشمس       ج. طاقة النار        د. طاقة الكيرباءأ

 السؤال الثاني: اكتب المصطمح العممي: 

فاد و غير المموثة لمبيئة و ال )                       ( ىي مصادر الطاقة غير القابمة لمن-1
 يؤثر استخداميا الحالي عمى استخدام األجيال القادمة ليا. 

)                      ( ىي مصادر الطاقة القابمة لمنفاد و المموثة لمبيئة و تحرم األجيال -2
 القادمة من االستفادة منيا 
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 .  يعتبر النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة: عمل لما يمي

 السبب:...........................................................................

 

 
 

 

 اكتب المصطمح العممي: 

 )     ( ىي المقدرة عمى انجاز عمل ما أو إحداث تغيير- 1

رة مركزىا كرة ممتيبة تحتوي عمى الكثير من الغازات مثل الييدروجين و الييميوم و تبمغ حرا)         ( -2

 س                                                          15مميون

 )       ( شكل من أشكال الطاقة يصدر عن مصدر ضوئي تعطينا اإلحساس الضوء.  -3

 )       ( ىي تمك المصادر التي تشع الضوء وحدىا دون تدخل اإلنسان في صناعتيا.  -4

 لمضوء التي صنعيا اإلنسان. )       ( ىي تمك المصادر-5

 )       ( شكل من أشكال الطاقة يصدر عن مصدر كيربي-6

 )        ( ظاىرة توليد تيار كيربي نتيجة حركة ممف النحاسي بين قطبي مغناطيس. -7

 )        ( ظاىرة توليد تيار كيربي نتيجة حركة قضيب مغناطيس داخل وخارج الممف النحاسي-8

 از لمكشف عن التيار الكيربي)       (  جي-9

 جياز يقوم عمى أساس فكرة الحث الكيرومغناطيسي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كيربية.    (     )-11

 )       (  أي مادة قابمة لالحتراق أو ينتج عن احتراقيا حرارة  -11 

                  )       ( ىي طاقة اليواء المتحرك التي تحرك المراوح بشكل دائري   -12 

 )        ( جياز يقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيربية-13

 أىم المفاىيم العممية الواردة في ىذه الوحدة
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 )        ( ىي شكل من أشكال الطاقة الناتجة عن حركة األجسام-14

 )        ( ىي شكل من أشكال الطاقة التي يكتسبيا الجسم نتيجة موضع وضع فيو.   -15

 ستحدث من عدم , و إنما تتحول من صورة إلى أخرى)        ( الطاقة ال تفنى , وال ت-16

)        ( ىي مصادر الطاقة غير القابمة لمنفاد و غير المموثة لمبيئة و ال يؤثر استخداميا -17

 الحالي عمى استخدام األجيال القادمة ليا.

لقادمة من ىي مصادر الطاقة القابمة لمنفاد و المموثة لمبيئة و تحرم األجيال ا)           ( -18

  .االستفادة منيا
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 فيرس الجداول

 الصفحة عنـــوان الجـــــدول رقم الجدول

 41  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والمديرية ( 1.3)

 42  توزيع عينة الدراسة عمى  المجموعات األربع ( 2.3)

التحصيل تبعا درجة لمفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ( 1.4)
 52  لمتغيرات الطريقة والجنس والتفاعل بينيما.

(2.4 ) 
( ألثر استخدام إستراتيجية قائمة ANCOVAنتائج اختبار تحميل التغاير )

عمى استراتيجية المحطات العممية  لدى طمبة الصف الخامس في تنمية 
 التحصيل باعتبار االختبار القبمي عامال مصاحبا.

 53 

( لمفروق بين المجموعتين Estimated Marginal Meansوسطات الحسابية المعدلة)المت ( 3.4)
 54  التجريبية والضابطة.

(4.4 ) 
درجة الـذكاء البصـري لمفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تبعا لمتغيرات الطريقة والجنس والتفاعل بينيما.
 55 

(5.4 ) 

( ألثـر اسـتخدام إسـتراتيجية قائمـة ANCOVAير ):نتائج اختبـار تحميـل التغـا

ــة  ــة الصــف الخــامس فــي تنمي ــدى طمب عمــى اســتراتيجية المحطــات العمميــة  ل

 الذكاء البصري باعتبار االختبار القبمي عامال مصاحبا.
 56 

(6.4 ) 
 ( Estimated Marginal Meansالمتوسطات الحسابية المعدلة)

 لضابطة.لمفروق بين المجموعتين التجريبية وا
 57 
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 فيرس المالحق

 

 رقم الصفحة  العنـــــــــوان رقم الممحق

 74  قائمة اسماء المحكمين 1

 75  االختبار 2

 78  االستبانة 3

 80  مفتاح االجابة الختبار التحصيل 4

 81  تسييل ميمة 5

 82  نماذج من الخطط الدراسية  6
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 فيرس المحتويات
رقم  الموضوع 

 الصفحة
 أ اإلقرار

 د الشكر والتقدير
 ه الممخص بالعربية

 ز الممخص باالنجميزية
 

 الفصل األول:خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 2 المقدمة
 4 مشكمة الدراسة
 5 اسئمة الدراسة

 5 فرضيات الدراسة
 6 اىمية الدراسة
 7 اىداف الدراسة
 7 محددات الدراسة

 8 مصطمحات الدراسة
 

 الفصل الثاني: االطار النظري والدراسات السابقة
 

 10 االطار النظري
 23 الدراسات السابقة

 
 الفصل الثالث:الطريقة واالجراءات

 

 40 منيج الدراسة
 40 مجتمع الدراسة
 41 عينة الدراسة
 42 أدوات الدراسة

 42 اختبار التحصيل
 44 صدق االختبار وثباتو
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 46 استبانة الذكاء البصري
 47 صدق االستبانة وثباتيا

 47 اجراءات الدراسة
 48 متغيرات الدراسة

 48 الدراسة تصميم
 49 المعالجة االحصائية

 
 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 

 51 النتائج المتعمقة بالسؤال االول
 54 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

 
 الفصل الخامس: مناقشة نتائج الدراسة

 

 59 شة نتائج السؤال االولمناق
 62 مناقشة نتائج السؤال الثاني

 66 التوصيات
 66 المقترحات

 68 المراجع العربية
 72 المراجع االجنبية

 74 المالحق
 
 

 

  

 


