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  شكر وعرفان 

ال يسعني بعد أن أنهيت هذا الجهـد العلمـي المتواضـع إال أن احمـد اهللا رب        

ص الشكر والتقدير لجميع    لوأتقدم بخا ,  هذا الجهد  على إتمام ين الذي أعانني    العالم

  . قدما إلخراج هذا العمل المتواضعى السيرمن أعانني عل

 كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية للدراسات العليا في           

وخاصة الدكتور إبراهيم عرمان المشرف      جامعة القدس    كلية العلوم التربوية في     

 وقدم لي النصح واإلرشـاد ,  وقد منحني الكثير من وقته وجهدهعلى رسالتي هذه 

  .والتوجيه فجزاه اهللا كل خير

الدكتور محـسن    مناقشة الكريمين الكما أتقدم بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة        

الموافقة على مناقـشة هـذه      اللذين تفضال ب  عدس والدكتور عبد المغني الصيفي      

  .الدراسة

وأخيـرا أتقـدم    , ألعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة    كما أتقدم بالشكر والتقدير     

روال ن سـلطان،     والعرفان إلى أمي وأخواتي وصديقاتي وخاصة ياسمي       بالشكر

لي  ات بمثابة األخوات المشجع   ناللواتي ك ومنوة شاللفة   الدرابيع   ولينا   الحرباوي

  . لإلقدام على مناقشة هذه الرسالة

  فيه الخير وفق اهللا الجميع لما

  رميلةأبو "زين الدين "هريم: الباحثة 
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  الملخص

أثر استخدام الوحدات النسقية في تحصيل طلبة الصف سة إلى استقصاء هدفت هذه الدرا

  .ااتجاهاتهم نحوهساسي في العلوم العامة والسابع األ

 وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي في مدرسة عائشة أم المؤمنين

 وتم , وطالبةاً طالب)148( للبنين والبالغ عددهم  األساسيةللبنات ومدرسة الشافعياألساسية 

حيث قامت الباحثة بتعيين مجموعتي الدراسة بشكل عشوائي , اختيار العينة بطريقة قصديه

ي درست والمجموعة التجريبية الت, لضابطة ودرست بالطريقة التقليديةوهي المجموعة ا

  .باستخدام الوحدات النسقية

 للتحصيل ومقياسا لالتجاهات  اًختبار وا,ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة المادة التعليمية

وحللت النتائج  أسابيع 8واستمرت التجربة , اتين  وثبات األدوتم التحقق من صدق األدوات 

  :النتائج كما يلي  وكانت )ANCOVA(باستخدام تحليل التغاير 

                         ة العلوم تعزى للجـنس لـصالح اإلنـاث            وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير التحصيل في ماد        

  لصالحالعلوم تعزى لطريقة التدريس جود فروق دالة إحصائيا لمتغير التحصيل في مادة وو

 العلوم تعـزى  ق دالة إحصائيا لمتغير التحصيل في مادةعدم وجود فرو و, المجموعة التجريبية 

  .بين الجنس والمجموعةللتفاعل 

 في مادة العلومت الطلبة نحو الوحدات النسقية اتجاهاوجود فروق دالة إحصائيا لمتغير   و

لمتغير  فروق دالة إحصائياوال توجد , تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية

وجد فروق دالة ت كما, تعزى للجنسفي مادة العلوماتجاهات الطلبة نحو الوحدات النسقية 



 ه  

 مادة العلوم تعزى للتفاعل بين الجنس فينحو الوحدات النسقية  اتجاهات الطلبة إحصائيا لمتغير

  .والمجموعة أي للتفاعل بين الجنس والطريقة لصالح المجموعة التجريبية لصالح اإلناث

 أهم التوصيات التي تقدمها الباحثة العمل على توظيف استخدام الوحدات النسقية في تـدريس               أما

مشابهة على صفوف أخرى ومواد     وإجراء دراسات   , وتدريب المعلمين على استخدامها     , العلوم  

  . أخرى 
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Abstract 
 

This study aims at investigating the effect of applying the coordinating units achievement 

and attitudes of seven grade students in sciences. 

The Population of The study consisted of the seven grade students in  Aiyesha Um Al-

Mu'mineen Basic School for girls and Al-Shafi'yy Basic School for Boys, they were (148) 

male and female students. The sample the study has been purposely selected. 

 

The researcher designated the two groups of study randomly; and these are the controlling 

group that studied by the traditional approach, and the experimental group that studied by 

the application of coordinating units. 

 

To achieve the aim of the study, the researcher prepared the teaching material, the 

achievement test and a scale for measuring students' attitudes. Content validity and 

reliability of instruments have been verified The experiment has lasted for eight weeks.. 

The results have been analyzed by using the reports analysis (ANCOVA). The results were 

as follows: 

 

There were statistically significant differences for the achievement variables in science due 

to gender for female. There were statistically significant differences for the achievement 

variable in science due to teaching approach for the experimental group. 

 

There were no statistically significant differences for the achievement variable in science 

due to the interaction between group and gender. 

 

There were statistically significant differences for the students' attitudes variables towards. 

The coordinating units in science due to teaching approach for the experimental group. 

But there were no statistically significant differences for the students' attitudes variables 

towards the coordinating units in science due to gender. 

 

There were also statistically significant differences for the students' attitudes variables 

towards the coordinating units in science due to interaction between gender and group 



 ز  

interaction between gender and the teaching approach for the experimental group for the 

girls. 

 

In light of the previous results , 

The researchers recommended on using coordinating unites in teaching science , training 

teachers to use them and applying similes studies on the classes and materials. 
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  الفصل األول 

  :مشكلة الدراسة وأهميتها 

  :المقدمة 1.1

األمـر الـذي يحـتم علـى     ,العقود األخيرة اتسمت التطورات العلمية و الثقافية بالسرعة الهائلة  في  

 و يفرض عليها مراجعة سياسـتها وأهـدافها         و ,ةالمؤسسات التربوية مواكبة هذه التطورات السريع     

يعد التعليم يعبر عن كمية المعلومات التي تحشى بها أدمغة الطلبـة بـل              استراتيجياتها، فلم   تقنياتها و 

القـدرات التـي يـستطيعون      ساب الطلبة مجموعة من المعارف والمهارات والقـيم و        تحول إلى إك  

أن اتجاهات التربية الحديثـة    حيث  و.المعارف اإلنسانية بأنفسهم  بواسطتها الحصول على المعلومات و    

ظهـار دور الـتعلم الـذاتي كأسـلوب     ية التعليمية و محورها كان البد من إ  تعتبر الفرد مركز العمل   

بمـشاركته  معلومات المختلفة بجهده الذاتي و    طريقة تدريس حيث يسعى فيها المتعلم إلى اكتساب ال        و

  . الفاعلة

  ذاتياً من خالل بـرامج     هةالذي تكون الدراسة فيه موج    م الحديثة أسلوب التعلم الذاتي      من أساليب التعل  

و يعتبر أسـلوب الـتعلم      . لرغباته و ميوله   امركزة حول المتعلم فيحدد المتعلم ما يريد أن يتعلمه وفق         

 .نمط يساير متطلبات تفريد التعليم، و التعلم الـذاتي الذاتي باستخدام الوحدات النسقية أسلوبا يعبر عن       

 المتفق عليـه بـين رجـال    ، بعد أن أصبح من  مج التربية القائمة على الكفايات    و تستخدمه معظم برا   

 نظراً لما تتـصف بـه   ،التربية أن من أهم أهداف التربية اليوم إعداد الفرد ليواصل تعليم نفسه بنفسه      
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الحياة المعاصرة من سرعة التغيير، و التجديد الذي يحتم على الفرد أن يستمر بمواصلة تعليمه مدى                

رد في المدرسة أو الجامعة غير كاف لمـساعدة         ، في وقت أصبح التعليم الرسمي الذي يتلقاه الف        الحياة

   . )2000، جامل( حياة الجديدة بكل أبعادها اإلنسان اليوم أن يعيش ال

  التعلم الذاتي و تفريد التعليم     إستراتيجية وحدة تعلم صغيرة تقوم على مبدأ        عبارة عن  الوحدة النسقية ف

 ة تتم في تتابع وتكامل منطقي لمـساعدة    وتتضمن الوحدة أهدافا محددة وخبرات وأنشطة تعليمية معين       

المتعلم على تحقيق األهداف وتنمية كفايته وفقا لمستويات االتفاق المحدد مسبقا حسب سرعة المـتعلم   

   .)1987 ،راشد(الذاتية 

تشكل في مجموعها نظاما متكامال يجعل منهـا        , وتتمتع الوحدات النسقية بمجموعة من الخصائص       

ولهـا نظـام    ,وتشتمل على نشاطات وخبرات متنوعة      ,يكون لها أهداف محددة   و,وسيطا فعاال للتعلم    

بحيث يسهم في النهاية في تحقيق األهداف التعليمية التي وضعت من اجلها             , للتقويم والتغذية الراجعة  

يجعل المتعلم يختار منها ما يناسب      , كونها مصممة وفق منهجية علمية منظمة بشكل متناسق       إضافة ل 

فهي تمكن المتعلم مـن اسـتخدامها       , وقدراته وميوله في المكان والزمان الذي يراه مناسبا        استعداداته

ذاتية دون مساعدة احد وذلك بما تحتويه الوحدة النسقية من أدلة وتعليقـات تتعلـق بكيفيـة                 بطريقة  

 قاعدة  وتتجه معظم المؤسسات التعليمية إلى اعتماد      .استخدامها وتوظيفها واألهداف التي تسعى إليها       

نظرية معينة تسترشد بها في عملية تخطيط وتصميم وتقويم عمليات التعلم وتسمى هذه القاعدة إطارا               

وهناك دالئل منطقية وتجريبية تؤكد الفكرة التي مفادها أن المتعلمين الـذين            .أو نموذجا نظريا للتعليم   

نسقية يتفوق على غيره مـن      يعتمدون هذا اإلطار أو النموذج النظري الذي ترتكز عليها الوحدات ال          

  : األطر أو النماذج النظرية بما يلي 
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االرتكاز على نظرية سنكر في االشتراط اإلجرائي والتي تعتمد التجريب كأسـاس لتطـوير        -

  . التعليم 

 .االعتماد على التعزيز والتغذية الراجعة كوسيلة لتشكيل وتعديل السلوك عند المتعلمين  -

 .تعلم ذاتيا في عملية التعليم وان يكون دوره فعاال اإليمان بضرورة مشاركة الم -

 اإليمان بضرورة تفريد التعليم على اعتباران المتعلمين يتفاوتون في الحاجـات والقـدرات              -

   ).1986, جامع(دافعية والسرعة في التعلم وال

، عداداتهم حسب قدرات الطلبة و اسـت      ، على مبدأ مراعاة الفروق الفردية     تقوم فلسفة الوحدات النسقية   

تتـضح  و،  تكون جسمية أو عقلية أو انفعالية     الخصائص قد   ختالفات بين الطلبة في الصفات و     ألن اال 

ت و التفكير، و في     ، كالقدرة على حل المشكال     بشكل خاص في القدرات العقلية     تالفروقامظاهر هذه   

يمـات و العمليـات     ، كالقدرة على االستنتاج المنطقي و معرفـة المفـاهيم و التعم           القدرة الرياضية 

  .)1994 ،أبو زينة(  المختلفة الرياضية

المتعلمـين   كما أن بناء وتنظيم الوحدات النسقية يمكن أن يكون بسيطاً أو معقداً، وذلك حسب جمهور  

ويعتبر التسلسل المنطقي فـي  . المستهدفين، ومحتوى الموضوع، ومستوى التعقيد، واعتبارات أخرى     

ويفضل أن تعرض المادة مـن      . سي في تطوير وحدة نسقية ناجحة     عرض المعلومات العنصر األسا   

  ).Richardson&Bostick,1997(السهل إلى الصعب ومن األولي إلى المعقد 

 الخاصة بلهجاتهم الناس يحدث  صلى اهللا عليه وسلم    النبي كانتماشى مع الطبيعة اإلنسانية فقد      ي اهذو

 النـاس  يخاطـب  فكان ،للصحابة تعليمه في الفردية وقبالفر اهتم فقد ذلك إلى باإلضافة,قوله ليفهموا

 قدراتـه  مـع  يتناسـب  ماو ،شخص كل تعليم في المناسب األسلوب يختار وكان عقولهم، قدر على

 تفريـداً  لهـم،  وتعليمـه  ،صحابته مع  الكريم صلى اهللا عليه وسلم     رسولنا تعامل في فنجد. الخاصة
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 القـرآن  آيات الصحابة يعلم كان حيث أحكامه، وتعليم ،اإلسالم مبادئ غرس في مهم كأسلوب للتعليم

 منهجـاً  فيهـا  جـاء  بما عملوا إذا إال يتجاوزونها وال آيات، الخمس فيعلمهم مفردة، بطريقة الكريم

 من الطالب بين الفردية الفروق مراعاة فمبدأ. غيرها تعلموا وعمالً علماً أتقنوها فإن حياة، ودستور

 مصادر في التنويع خالل من التعليم لتفريد وميزة سمة أنها إلى باإلضافة ،اإلسالم في التربية أصول

  .وأساليبه التعليم

 مراعـاة  خـالل  مـن  المتعلمين بين الفردية بالفروق اهتموا فقد ،المربين المسلمين علمائنا عن أما

 خـالل  ومن ،النبوية واألحاديث القرآنية لآليات فهمهم من انطالقاً ،واإلدراك والفهم النضج مستوى

 فـي  الطـالب  بـين  الفرديـة  الفروق إلى الغزالي اإلمام نبه فقد.والتعلم التعليم في العملية تجربتهم

 اإلنـسان  يكتسبها التي الخبرات والى ،للناس اهللا منحها التي الفطرية القدرات إلى وعزاها ،اإلنجاز

 فـإنهم  ،ينكـر  ال فيـه  النـاس  وتفتفا ،التجارب علوم : العلوم تقسيم في فقال. بيئته في بالممارسة

  الممارسة في تفاوتاً أو الغريزة في تفاوتاً إما سببه ويكون ،اإلدراك وسرعة اإلصابة بكثرة يتفاوتون

   .) 1984, يونس( 

 مـن  يتنبـه  من إلى الناس وانقسام : " فقال الذكاء في الناس تفاوت إلى كذلك الغزالي اإلمام نبه كما

 كانقـسام  ،التنبيـه  وال أيضا التعليم ينفعه ال من والى ،وتعليم بتنبيه إال يفهم ال من والى ،ويفهم نفسه

 إلـى  ليخرج الحفر إلى يحتاج ما إلى و ،عيوناً بنفسه فينفجر فيقوي ،الماء فيه يجتمع ما إلى األرض

 فكـذلك  ،صـفاتها  في األرض جواهر الختالف وذلك ،يابس وهو الحفر فيه ينفع ماال والى ،قنوات

 بـين  الفردية الفروق يراعي أن المعلم من الغزالي اإلمام ويطلب ،"العقل غريزة في النفوس فاختال

 مـاال  إليـه  يلقي فال ،فهمه قدر على بالمتعلم يقتصرن  أ ،المعلم مسؤوليات من إن: "فيقول المتعلمين

 يجـب  إنـه : " ولهبق المطلب اهذ الغزالي ويقرر  . عليه السالم  البشر بسيد إقتداء ،فينفره عقله يبلغه
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 عـن  الزيادة يكلفه وال ،وسعه مقدار على ويعلمه ،الذكاوة من المبتدئ طبيعة يشخص أن المعلم على

  ).1984 ،يونس( "المقدار

 متدرجـة  خطوات في يتم بحيث ،متعلم كل مقاس على التعليم بجعل يتمثل جوهره فيفالتعلم الذاتي   

.  واسـتعداداته  وإمكاناته ،جهده مع تام بتوافق ولكن ،ممتعل كل بها ويمر المعلم عند ومألوفة محفوظة

 والقـدرات  والميـول  ،االسـتعدادات  مـن  واحـد  ومستوى نسق على جميعا ليسوا الطالب أن كما

 مـن  أقـل  هـو  من ومنهم ،البديهة سريع الذكاء قوي ،الذهن متوقد هو من منهم إن إذ ،واالتجاهات

 الفرديـة  للفـروق  نظـراً  حقهم قي إجحافاً عد ت ذاتها طريقةوال ،نفسه باألسلوب للجميع فالتعليم. ذلك

  .للمتعلمين الفردية القدرات بتفاوت والتحصيل التعليم سنوات فاوتتت هنا ومن ،بينهم

 ال التعليم أن ويرى ،التعليم في الطالب بين الفردية الفروق مراعاة أهمية إلى يدعو خلدون ابن فهذا

 مبـدأ  مراعـاة  علـى  المعلم ويحث ،خطوة خطوة الصعب إلى هلالس من تدرج إذا إال مفيدا يكون

 شيئا التدرج على كان إذا ،مفيداً نويك إنما للمتعلمين العلوم تلقين أن اعلم: "فيقول ،التعليم في التدرج

 فـي  لـه  ويقرب ،الباب ذلك وأصول الفن من باب كل من مسائلأوال   عليه يلقى قليالً، وقليالً فشيئاً،

 ينتهـي  حتى ،عليه يرد ما لقبول واستعداده ،عقله قوة ذلك في ويراعي ،اإلجمال يلسب على شرحها

  ).1981 ،خلدون ابن(  "العلم ذلك في الملكة له يحصل ذلك وعند ،آخره إلى

 ،فقرات أو ،عناصر مجموعة إلى موضوعه المعلم يقسم أن هو ،خلدون ابن يعنيه الذي التدرج وهذا

 كل يتركز أن إلى الصعوبة إلى السهولة من بالتدرج ويسلسلها ،ضوعالمو تعالج ،صغيرة وحدات أو

 إلـى  خطـوة  مـن  الطالب فيها ينقل ،متكاملة بصورة الموضوع يقدم وهكذا ،يسبقه ما على عنصر

 باألسئلة فقرة كل أو ،مسألة كل توضيح خالل من ذلك ،المطلوب المعنى إلى به يصل أن إلى أخرى
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 والـشعر  واألمثـال  والحكـم  ،والقصص ،واألحداث ،الوقائع من مثلةاأل خالل من ،للمعنى المقربة

  .والطرائف

 علـى  فقـط  وليس يتلقاه، ما لكل الصبي واستيعاب فهم على عنده التدريس اعتمد فقد  ،القابسي أما

 ،آخـر  إلى موضوع من ينتقل ال بحيث ،التدرج أسلوب على اعتماده بل الحفظ، في الذاكرة استخدام

 حتـى  سـورة  من المعلم ينقله أال للصبي االجتهاد من أن يقرر فهو ،واع بشكل ستوعبهي أن بعد إال

 األمـر  يترك بل،الصبيان لتعليم محددة طريقة يقرر ال القابسي فإن كذلك .وكتابتها بإعرابها يحفظها

ـ  في ما طريقة تنجح أن الممكن فمن ،صبيانه لتعليم األفضل األسلوب في لينظر المعلم الجتهاد  يمتعل

 االسـتيعابية  القدرة أو ،الفكري المستوى لتباين نظراً ،آخر عدد تعليم في تنجح وال الصبيان من عدد

 فـي  يقرؤوا أن البالغين الكبار أو الصغار للصبيان هل ،وسألت: " القابسي يقول لذا ،الصبيان لهؤالء

 علـى  فينبغي المعلم، دعن ذلك يعقلوا أن تريد كنت فإن التعليم؟ وجه على جماعة وهم واحدة سورة

 القـراءة  فـي  اجتماعهم ألن فئة، عليهم وتأخذ به فليأمرهم لتعلمهم، أصلح هو فيما ينظر أن المعلم

  .)1975 ،لقابسيا(  "الضعيف من الحفظ قوي عنه يخفى بحضرته

، نظراً العتبار المتعلم محور العملية التعليمية، حيث يقرر متى يبدأ، وأين، وأي الوسائل يـستخدم              و

خـضعت أسـاليب     ,وقدراته المتعلم   تعليم تناسب احتياجات  أسلوب وطريقة في ال   كان البد من إيجاد     

المناهج للعديد من التغيرات والتعديالت، إال أن أكثر هذه التعديالت إثارة هو أسلوب التعلـيم   التعليم و 

  . وحدة متكاملةالذي يستخدم أسلوب الوحدات النسقية خصوصاً تلك الوحدات التي يتم تصميمها ك

و يرى  . قد استحوذ هذا األسلوب على اهتمام المعلمين والمدراء والوالدين والطالب على حد سواء            و

الكثيرون أن مثل هذه الوحدات هي برامج مبتكرة تلبي بشكل أفـضل حاجـات المجتمـع خاصـة                  
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يـة  تكنولوجالتكنولوجية منها، و ذلك بسبب استخدامها المكثف ألجهـزة الحاسـوب، و المعـدات ال              

  .)Weimer,1999(ية ذات التوجه الذاتي المواد التعليمالمتطورة، و

  

كأسلوب تربوي حديث وكطريقة للتدريس في أوائـل الـستينيات مـن      لوحدات النسقية    وقد عرفت ا  

 حيث قـام بعمـل   الواليات المتحدة األمريكية،   بجامعة بيردو ب   أظهرها وستليت حيث  القرن العشرين   

كنشاط مكمل لدراسة    وذلك    تسجيالت صوتية من إعداد المعلم      يستخدم فيه المتعلمين     ميابرنامجا تعلي 

  ).2005 ،محامده( . علم النبات فيمقرر

 يحتوي علـى أهـداف تعليميـة        لذاتيالتعلم  ل ومن ثم طور هذا األسلوب في السبعينيات إلى نظام            

وتي، وعلى شـريط كاسـيت      محددة ووسائل تعليمية بصرية ووسائل تعليمية مطبوعة، وتسجيل ص        

لمادة تعليمية وبعض أشخاص مساعدين يعاونون المتعلم على فهم األجـزاء الـصعبة مـن المـادة                 

التعليمية، واستخدمت في إطار هذا النظام وحدات تعليمية صغيرة تتناول كل منها موضـوعا معينـا    

يمية، ويمكن في نفـس     من موضوعات الدراسة وكل وحدة تكون مستقلة ومتكاملة في مكوناتها التعل          

الوقت تصميم عدد من الوحدات النسقية، بحيث تتناول كل منها موضوعا دراسيا معينـا، ويدرسـها              

مجـا دراسـيا كـامال               الطالب بتتابع وتكامل مخطط لها وهي في مجموعها تكـون مقـررا أو برنا             

  ).1981، مرعي(

يتعلم تعلماً مـستقالً اعتمـاداً      )  الوحدات النسقية    التعلم باستخدام  ( هذا البرنامج    من خالل المتعلم  إن  

، ساعد هذا البرنامج في التغلب على       للمتعلم ففي مجال تعليم الكتابة       .على مستواه، وحاجاته الفردية   

حديثي المتعلمين  الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المختصين في تطوير القدرات الكتابية لدى             
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ك بسبب اختالف العوامل التي تتحكم بتطور الطفل بشكل عام، وبتطـور            الدخول إلى المدرسة، وذل   

   ).Leonard , 1998(قدرته على الكتابة بشكل خاص 

 من تكييف التعليم للخصائص الفردية، والخلفية المعرفية للمتعلم، حيـث يـتم       برنامجمكن هذا ال  يكما  

 نوع ومـستوى المـادة التعليميـة،        إجراء اختبارات تحديد المستوى لكل متعلم، للمساعدة في تحديد        

واألنشطة الموصوفة التي ستقدم له، ويمكن أن تقدم المادة التعليمية للمتعلم علـى شـكل نـصوص                 

              مطبوعة، أو مسموعة، مع التركيز على استخدام الوسائل واألنشطة التعليمية المناسبة للمتعلم، بنـاء

 بنفسه وتحفيزه على زيادة تحصيله للوصول إلى        على قدراته الذاتية مما يؤدي إلى تعزيز ثقة الطالب        

  ).Fletcher, 1992(درجة اإلتقان 

وبالرغم من ذلك، فال يمكن تجاهل دور المعلم واالستغناء عنه، فهو يقوم بالتخطيط للعملية التعليمية،               

ويشخص حالة كل متعلم، ويصف األنشطة المناسبة له، ويساعده في تذليل أية صـعوبات تعترضـه     

تعلمه، وفي النهاية يقوم بتقويم العملية التعليمية في ضوء األهداف المرسومة، التـي ينتظـر               خالل  

  تحقيقها من قبل الدارس بعد قيامه باألنشطة المطلوبة، ويجري في العادة، عرض هذا النوع من 

  .األهداف على نحو سلوكي يمكن قياس أدائه
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   :ةدراسالمشكلة  2.1 

ة الشعور بأهمية استخدام وسائل حديثة بعيدة عن الوسائل التقليديـة فـي        الدراسة نتيج مشكلة  برزت  

 حيث يعاني الطلبة في هذه المرحلة من تدني التحصيل العلمي فـي هـذه           ,تدريس مادة العلوم العامة   

وقد الحظت الباحثة من خالل عملها كمعلمة للمباحث العلمية لهذه المرحلة وانطالقهـا مـن                .المادة

أن ,ي العلوم العامة ومن خالل لقاءاتها المتكررة مع معلمي ومعلمات هذه المـادة              مجال تخصصها ف  

 إضـافة إلـى     ،محـدد االهتمام ينصب على كم المادة التعليمية وإنهاء المقرر الدراسي في الوقت ال           

اإلصرار على استخدام الطرق التقليدية في التدريس و خاصة طريقة المحاضرة واإللقاء لكونها أكثر              

 لذلك من الضروري االهتمام بطريقة التدريس التي يـستخدمها          ،مة للطلبة بسبب اعتيادهم عليها    ئمال

كل البعـد عـن الطريقـة        واستراتيجيات تدريسية مختلفة تبتعد      االمعلم والتي يجب أن تتناول طرق     

 اهتمـام الطلبـة     ن يتم تدريس العلوم من خالل محتوى يتضمن أساليب عـرض يثيـر            أكالتقليدية،  

؛ وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة الفاعلة واالستمرار في عملية التعلم التي تساعدهم في فهـم       استهالدر

هنا برزت الحاجة إلى إلقاء الضوء على أسلوب تعليمـي يمكـن             و ,العلوم وتزيد ميلهم نحو دراستها    

، لـذلك   هاللمدرسين استخدامه ومعرفة مدى تأثيره في تحصيل الطلبة و تكوين اتجاهات إيجابية نحو            

جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام الوحدات النسقية في تحصيل طلبة الصف السابع األساسـي               

  .في مادة العلوم العامة واتجاهاتهم نحوها
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  : أهمية الدراسة 3.1

  قد تفيد هذه الدراسة مصممي المنهاج عن طريق معرفة أهمية استخدام الوحـدات النـسقية فـي         -

 لتلبـي احتياجـات     ه الطريقة هذب  ووضع مواضيع تعليمية تدرس    ميم برامج تعليمية  التدريس إلى تص  

  .الطلبة في مختلف النواحي التعليمية

وتـشجيعهم علـى    , العلوم أهمية استخدام الوحدات النسقية في تدريس      إلىتلفت انتباه المعلمين     قد -

  .استخدام الوحدات النسقية في تدريس المواد األخرى 

 هذه الدراسة المعلمين على استخدام طرق أخرى عوضا عن الطرق التقليدية            عن تشج  كما يمكن أ   -

  ) .التنويع في أساليب وطرق التدريس(

 قد تفتح هذه الدراسة المجال للباحثين والدارسين في البحث عن اثر استخدام الوحدات النسقية فـي          -

  .المواد األخرى 

  

  : أهداف الدراسة  4.1

 استخدام الوحدات النسقية في تحصيل طلبـة الـصف الـسابع            ثرأاستقصاء  ى   هذه الدراسة إل   تدفه

  .األساسي في مادة العلوم العامة واتجاهاتهم نحوها

   :وتحديدا هدفت الدراسة إلى

 .العلوم العامة ف السابع فياستخدام الوحدات النسقية في تحصيل طلبة الص ثرأالكشف عن  . 1

اتجاهات طلبة الـصف   علىمادة العلوم العامة    في    النسقية الوحداتاستخدام   ثرأالكشف عن    . 2

  . الوحدات النسقيةالسابع نحو
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  : أسئلة الدراسة 5.1

  :  اآلتيةاألسئلة   تم تحديد 

 فـي  ثر استخدام الوحدات النسقية في تحصيل طلبة الصف السابع األساسـي   ما أ  : السؤال األول 

  لطريقة والتفاعل بينهما؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف الجنس وا ,العلوم العامة

   في األساسي اتجاهات طلبة الصف السابع علىما أثر استخدام الوحدات النسقية  : السؤال الثاني

   والتفاعل بينهما؟مجموعةوهل يختلف هذا األثر باختالف الجنس وال, العلوم العامة 

 

  :فرضيات الدراسة  6.1

  . :اسة إلى الفرضيات الصفرية اآلتيةرلإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد حولت أسئلة الد

 في المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللـة        إحصائيةذات داللة   ال توجد فروق     : الفرضية األولى 

)0.05 ≤ α(  في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم تعزى لطريقة التدريس  

  .اعل بينهماوالجنس والتف)  الطريقة التقليدية ,الوحدات النسقية( 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللـة               :الفرضية الثانية 

)0.05 ≤ α(   طلبة الصف السابع األساسي نحو استخدام الوحدات النسقية في العلـوم           اتجاهات  على

  .والجنس والتفاعل بينهماالعامة تعزى للمجموعة 
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  : محددات الدراسة 7.1

  :تحدد هذه الدراسة بما يليت 

  : المحدد الموضوعي 

 العلـوم    كتـاب  من مقرر " من خصائص السيولة    "  هذه الدراسة على الوحدة السابعة       تقتصرا

  . الفلسطيني للفصل الدراسي الثانيالعامة للصف السابع األساسي من المنهاج

  :المحدد المكاني 

الخليل تحديداً في مدرسـتي     مدينة  في  سي  األسا ابعالصف الس  هذه الدراسة على طلبة      تقتصرا

  . للبنينالشافعي عائشة أم المؤمنين للبنات و مدرسة 

  

  :يالمحدد الزمان

  . 2011-2010الثاني من العام الدراسي اقتصرت هذه الدراسة على الفصل 

  : المحدد اإلجرائي 

ـ  مـن     طالبا وطالبة  )148(عينة قصديه تكونت من     على   هذه الدراسة    تقتصرا ة الـصف   طلب

  .مدرسة عائشة أم المؤمنين للبنات ومدرسة الشافعي للبنين في  الذين يدرسون األساسيالسابع
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 : مصطلحات الدراسة   8.1 

هو ناتج من نواتج التعلم ، و يتم قياسه بالعالمات التي يحصل عليها الطالب في               : التحصيل   •

 .  المعد خصيصاً لهذه الدراسة االمتحان

م النظـامي   عشر مستوى صفي يتكون منـه الـسل       ي  اثنواحد من   : ألساسي  الصف السابع ا   •

 . عشرة صفوف أساسية و صفين ثانويينالذي يتكون من وي فلسطين، التعليمي ف

الطريقة التي يقوم فيها المعلم بتعليم الصف بأكمله و تكون مساعدة المعلـم             : التعليم التقليدي  •

 يكون الطالب مجرد مـتلقن  العملية التعليمية ومباشرة للطالب بحيث يكون المعلم هو محور   

 .للمعرفة

، و يـرتبط مـع       تقريبيـاً  مستقلة تحقق هدفاً تعليميـا    وحدة تعلم صغيرة و   : الوحدات النسقية  •

، و يساعد على إنجـاز       بما يحقق وحدة المنهج و تماسكه      الوحدات األخرى تتابعياً و تكاملياً    

 مبدأ الفـروق الفرديـة بـين        النسقية في مراعاة  فه، و تتمثل األسس التربوية للوحدات       أهدا

المباشـر لإلجابـة    تحقيق مبدأ التعلم الهادف والتعزيز ، واالهتمام بالمتعلم وإيجابياته و    الطلبة

 . )2002 ،جامل( التعلم لإلتقان و التمكن و

، ويعبر عن محصلة استجابات الفرد يرتبط بمعنى العلم وركائزه وأسسهمفهوم : االتجاه •

، من حيث تأييده لهذا الموضوع أو )العلوم(موضوع من موضوعات العلم نحو ) بالطال(

 .)1988، زيتون(ضته معار
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  الفصل الثاني 

  :خلفية النظرية والدراسات السابقةال

  :الخلفية النظرية المتعلقة بتفريد التعليم 1.2

 : تفريد التعليم1.1.2

داف من قبل نسبة كبيرة من المتعلمـين، بحيـث          تقاس فعالية أي نظام تعليمي بمدى ما تحقق من أه         

يحصل فيه اكبر عدد ممكن من المتعلمين على درجات عالية، وتعد نظم تفريد التعليم من أكثر النظم                 

التعليمية تحقيقا لذلك، حيث تشير األدبيات التربوية الحديثة إلى أن نظم تفريد التعليم تـساعد علـى                 

فأكثر ، وتعرف نسبة األهداف المراد تحقيقها هذه بمـستوى          % 90 نسبة كبيرة من المتعلمين      تحقيق

 ويرجع ذلك إلى أن هذه النظم تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وتتيح لكل متعلم الوقـت                 اإلتقان

، كما أنها تجعلـه يـسير   اإلتقانالكافي الذي يحتاج إليه لتعلم موضوع ما والوصول فيه إلى مستوى         

معدله وسرعته في التعلم وليس وفقا لمعدل زمالئه، لذلك ظهرت الدعوة إلـى             في عملية التعلم وفق     

  .تبني تفريد التعليم كصيغة جديدة لتطوير التعليم بصفة عامة

ن إن تساوت أعمارهم يختلفـو ية في القرن الماضي أن األفراد و   النفسأظهرت البحوث التربوية و   وقد  

مـستوى  و, مستوى دافعيتهم و,وفي اهتماماتهم ,الئمة لهم في أساليب التعلم الم   و,في قدراتهم على التعلم   

  .النفسية لكل منهم و,االنفعاليةو, ، إضافة إلى االختالفات الجسميةتحصيلهم

 تقديم صـيغ جديـدة   زة التربوية إلى ضرورة العمل على    دعت هذه االختالفات القائمين على األجه     و

 ليتعلم بصورة فاعلة تتناسـب مـع ظروفـه و    لتفريد التعليم بحيث يتوافر لكل فرد الفرصة المالئمة  

  .)1986جامع، ( كانياته و خصائصه النفسية إم
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الميول تجعل من الـصعب أن نتوقـع        و ,القدراتو ,إن االختالفات الواسعة بين الطلبة في التحصيل      

 من مجـال    هماهتمامات و همكذلك اختالف قدرات   و ،ى يتعلموا نفس األشياء بنفس المستو     منهم جميعاً أن  

تراعـي الفـروق    طرائق تـدريس    ين إلى العمل على تقديم أساليب و      دعا التربوي  كما,دراسي آلخر 

ظروفـه  و, صورة تتناسب مع قدراتـه    ليتعلم ب  توفر لكل منهم الفرصة المالئمة    و،  الفردية بين الطلبة  

  .)2001، األمين( خصائصه النفسية و

إلـى مجموعـة    و,موجه إلى حاجات الفرد   العلم  التلتعلم يشير إلى نمط من التعليم و      ام و تفريد التعلي و  

لتـي تناسـب قدراتـه و    ة ايتطور بالـسرع يتيح الفرصة لكل منهم أن يتعلم و،  متجانسة من األفراد  

النفسي المناسب لحـل مـشكلة       و  ويعتبر تفريد التعليم الحل التربوي     ،حاجاتهإمكانياته، وخصائصه و  

                  خصائـصه فـي حاجاتـه واهتماماتـه و      صـة   حالـة خا  بار أن كل طالب     الفروق الفردية على اعت   

  .)1985مرعي وعباس، ( 

 
  بعض تعريفات تفريد التعليم   2.1.2

  
 هنـاك  أن الباحث ويرى ،التعليم لتفريد تعريفهم في االختصاص وأصحاب ،الباحثين آراء تعددت لقد

  : لتعريفاتا هذه ومن ،المفرد التعليم مالمح وتحدد التعريفات هذه تجمع سمات

 ،فرديـاً  والموجـه  والمنظم المخطط التعلم من النمط ذلكه  أنتفريد التعليم     )1986 ( بلقيس يعرف  

 نحـو  متجهـا  ،آخـر  إلـى  نشاط من وينتقل ،بمفرده التعليمية النشاطات المتعلم فيه يمارس والذي

 ذلــك  فـي  ينامـسـتع  تناســبه  التـي  والسـرعة وبالمقدار ،بحرية المقررة التعليمية األهداف

  .يـلزم حيثما وإرشاداته المعلم بـتوجيهـات
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 يهـدف  ،نظاماً تشكل التي التعليمية اإلجراءات من سلسلة أنه) 1998 ( والحيلة مرعي عرفه كماو

 وبدافعية ذاتياً يتعلم بحيث وأبدال، ألولويات وطبقاً ،مختلفة بأشكال للمتعلم وتيسيره التعليم تنظيم إلى

  .وتوجيهه المعلم إشراف تحت النمائية وخصائصه واهتماماته وقدراته اجاتهلح وفقاً ،وإتقان

  

 فـي  مـستقال  كيانا باعتباره ،الفرد نحو يتوجه الذي التعليم ذلك بأنه) 2003 ( وعيد الخوالدة وعرفه

 وفـق  ،وإرشـاده  وتوجيهه المعلم إشراف وتحت تقويمه، وأدوات نشاطه، وأنواع ،وإجراءاته أهدافه

 وإتقـان  الخبـرة  واكتساب المقررة المهمة إنجاز حرية للمتعلم يترك بحيث الصفية صةالح ضوابط

   .ةالمهار

  

 تنظـيم  إلـى  يهـدف  نظاما مجملها في تشكل تعليمية إجراءات سلسلة أنه) 2005  (القبيالتويرى  

 وفقـا  إتقـان و وبدافعية ذاتيا يتعلم بحيث لوإبدا ألولويات طبقا مختلفة بأشكال للمتعلم وتيسيره التعلم

  .النمائية وخصائصه وقدراته واهتماماته لحاجاته

  

 التعليميـة  المواقـف  علـى  بنفسه بالمرور الفرد فيه يقوم أسلوب أنه إلى ) 2006  (ملحم أشار كما

 يقـرر  الـذي  المتعلم إلى المعلم من االهتمام محور ينتقل إذ,والمهارات المعلومات الكتساب المختلفة

 النتـائج  وعن تعلمه عن مسؤوال يصبح ثم ومن ،يختار والبدائل الوسائل وأي ينتهي ومتى يبدأ متى

  .يتخذها التي والقرارات

 لتحقيـق  ،بينهـا  والمتفاعلة والمترابطة المتداخلة العناصر من مجموعة فهو  كنظام التعليم تفريد أما

  .)1993 ،نشوان  (محدد هدف
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                : وهـي  النظـام  عناصـر  بمجموعـه  يـشكل  المفـرد  التعلـيم  أن نجـد  التعريف هذا تأملنا وإذا

 ) . والتحكمالراجعة التغذية، المخرجات، العمليات ،المدخالت( 

التعلم الـذاتي   : سية وهي كما يتبين من التعريفات السابقة أن تفريد التعليم عملية تتضمن عناصر أسا           

واستخدام وسائل تعليميـة    ،راته الخاصة وقد،علموحاجات المت ،وعملية التعليم ، وقدرات المتعلم  ،والمتعلم

  .اإلتقان ومستوى معين من ، وسرعة المتعلم الذاتية، محددةأهداف وتحقيق ،متنوعة

 ومـصادر  ،الخبـرات  توفير إلى يهدف ،التعليم في اتجاه إال هو ما المفرد التعليم أنة  الباحث رىتو

 ،قدراتـه  بحـسب  الـتعلم  فـي  اقتهط كل يستثمر أن من يتمكن حتى ،طالب كل يحتاجها التي التعلم

 عـن  ،واستعداداته قدراته تناسب التي وبالطريقة  ،تناسبه التي بالسرعة ذلك في ويسير ،واستعداداته

 تـم  ،تعليمـي  نظام فهو .له مناسب بشكل التعليمية المادة وإعداد ،التعليمية باألنشطة التنويع طريق

 وذلـك  ،الجماعة إطار داخل المتعلمين بين فرديةال الفروق بمراعاة تسمح ،منهجية بطريقة تصميمه

 الـذي  معدلـه  حسب كل ،اإلتقان من واحد مستوى إلى المتعلمين من كبيرة نسبة تصل أن بغرض

  .واستعداداته قدراته يناسب

  :أهداف تفريد التعليم 3.1.2

 وتحقيـق  ،ديـة الفر الفـروق  مراعاة ،المتعلم لدى لتحقيقها سعىن التي التعليم تفريد أهداف أهم ومن

 والتعلم، التعليم وتطوير التعلم، مصادر وتوظيف اإلبداعية، األفراد حاجات وتلبية التعليم، ديمقراطية

 االعتمـاد  بسبب االعتيادية الطرق تسببها قد التي الضغوط عن بعيداً المتعلم لدى االستقاللية وتنمية

كما يهدف تفريد    . محددة زمنية فترة لخال نفسها األهداف بتحقيق المتعلمين جميع يطالب تعليم على

في إيصال المعرفة الجديـدة      واالستفادة من التقدم التكنولوجي      ،المعرفيليم إلى مسايرة التسارع     التع
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طـورات بـدأت تغـزو الحيـاة        الن هـذه الت   ؛  ويتفق مع التطورات العلمية والتكنولوجية     ،لكل فرد 

مر الذي يحكم توظيف التكنولوجيا من خالل بـرامج      األ ، كما أنها دخلت المجال التربوي      ،والمجتمع

إلـى حـل    كما يهدف   ،اإلبداعويهدف إلى تنمية التوجه الذاتي مما يشجع المتعلم على           ،تفريد التعليم 

 ويعالج مشكلة نقص المعلمـين      ،ي مستوى التحصيل األكاديمي لديهم    وتدن ،مشكلة تزايد أعداد الطلبة   

 بالطريقة التي تناسب قدراته     ،وإيصال المعرفة الجديدة إلى كل فرد      ،عملية التعليم ويهدف إلى تطوير    

  .)1998 ،مرعي والحيلة( واحتياجاته 

  

  بعض استراتيجيات وأنماط تفريد التعليم   4.1.2

تزخر األدبيات التربوية الحديثة بنماذج متعددة من نظم تفريد التعليم منها ما يستخدم على المستوى                

 بلـوم   والتعليم المبرمج وإستراتيجية   ،التعليم بمساعدة الحاسوب  نظم استخداما   الجامعي، ومن أكثر ال   

  تعد من أفضل   ة واألخير )الموديالت التعليمية   ( الوحدات النسقية   و ،الحقائب التعليمية و ، التعلم إلتقان

  .االستراتيجيات والنظم التعليمية

  )   Computer Assisted Instruction(التعليم بمساعدة الحاسوب .1

 أمـا الجانـب     ،بتعليم الحاسوب ومكوناته وبرمجته   يتعلق األول    :جانبينبيرتبط الحاسوب في التعليم     

  . ات المختلفة وعلى كافة المستويات فيتعلق باستخدامه كوسيلة للتعليم والتعلم في الموضوعالثاني

 الطلبـة لعـالم     تهيئةب ، مبررات استخدام الحاسوب في التعليم هي تحسين فرص العمل المستقبلية          إن

نمي مهـارات عقليـة ومعرفيـة      كما ي  ،وجعل التعليم أسهل وأسرع    ،التقنيات المتقدمة  حول   يتمحور

  .) 2002 ،الروابدة( مختلفة
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  ) Programmed Instruction( المبرمج التعليم. 2

 فـي  ليميةالتع والخبرات المهارات ترتيب في التحكم على يقوم ذاتي  تعليم بأنه)  2006 (ملحم عرفه

 تتابع خالل من التعلم عملية أثناء في للمتعلم تدريجيا تقدما تحقق ومتسلسلة متدرجة صغيرة خطوات

  . جديدة أخرى خطوة إلى خطوة من االنتقال في التعليمي المحتوى

  

   ) Mastery Learning( التعلم من اجل اإلتقان. 3

 إذا المستوى المطلوب من الـتعلم       إلىلوصول   كل متعلم قادر على ا     أن اإلتقانجل  أيعني التعليم من    

يحققه المتعلم من التعلم يرتبط بمقدار الوقـت الحقيقـي            وان مستوى ما   ،توفر له الوقت الكافي لذلك    

  .ع الوقت الذي يحتاجه فعال للتعلممقارنة م ،ضيه المتعلم في عملية التعلم يقالذي

ثم دعـا بلـوم فـي عـام         . )1963(ول عام   إن أول من نادى بالتعلم من اجل اإلتقان هو جن كار           

 الـتعلم   إتقان إلى تقوم على تقديم تعليم يهدف       ، تعليمية اعتمادا على أراء كارول      إلى طريقة  )1968(

  .تقانيكل المتعلمين عرفت باسم التعلم االمن جانب 

عتمـد  وي ،محيث راعت الوقت الالزم النجاز التعل  : ت هذه الطريقة عاملين رئيسيين في التعليم       وراع

 الذي يستغرقه المتعلم في     الوقتراعت  و ، ورغبته في التعلم   ،على استعداد المتعلم وقدرته   هذا الوقت   

ة ومواصلة العمل والجد     على الوقت المتاح للمتعلم وعلى قدرة المتعلم على المثابر         هذا يعتمد  و ،التعلم

       ). 1996 ،الحيلة( 
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 وحدات تعليمية    إلىبوي  يقسم  فيه  المقرر  التعليمي            تر  إجراء بأنه )1999،  مصطفى( فه    ويص

  الوحـدة   إتقـان   بعـد إال أخـرى  إلى، وال ينتقل  المتعلمون من وحدة      معينة    تعليمية أهداف تحقق

 لكي يعد   إليه  الوصول  الذي ينبغي للمتعلم    األدنى الحد يمثل   إتقان السابقة  مؤكداً  على وضع مستوى      

 عالجيـة للوصـول      إجراءات  على االختبارات وتقديم   األداءلك من خالل     من ذ  التحقق ويمكن متقنا

  . المحدداإلتقان مستوى إلىبالمتعلم 

  :الحقائب التعليمية .4

، و  يـة الراجعـة   ، و التغذ  التعلم الذاتي : التي أهمها وتفريد التعليم   على حركة   التعليمية  تقوم الحقائب   

نطـالق مـن   اال، والمتوخـاة التعليمية  األهداف تحديدأيضاً  ، و وتحديد الكفايات األدائية  التقييم الذاتي   

و التعلـيم   البعدية لتحديد مستوى المتعلم قبل      ، واالعتماد على الخبرات القبلية و     مستوى المتعلم نفسه  

  .التعليم، و توظيف التكنولوجيا في مجاالت بعده

على شـكل سلـسلة مـن       تقدم   ، وحدات تعليمية مستقلة   أنهاعلى  ) 1985 (فرحان وآخرون ويعرفها  

  .ة مقررة ومحددأهداف بشكل يساعد على تحقيق والمصممةالنشاطات المدروسة 

 ،التي يزود بهـا الطلبـة  ) النسقية ( الوحدات التعليمية  مجموعة من أنهاإلى) 2001( ويشير األمين

 إلـى يـة   يمكن للطلبة االنتقال من وحدة تعليم       وال ، محددة مسبقا  أهداف ولها   ،وهي ذات تنظيم جيد   

     . مستوى محدد مسبقا من التمكنإلى يصل المتعلمون فيها أن بعد إال تليها أخرى

 تحتوي على مجموعـة مـن       ،لتعليمية تمثل مادة دراسية مفردة     الحقيبة ا  أن) 2002(وترى الروابدة   

 فيجد كل متعلم ما يناسب قدراته وسـرعته فـي           ،مة بهدف توفير عدة خيارات للتعلم      المنظ األنشطة
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رائح  والش الفيديو وأشرطة الكاسيت وأشرطة وتشتمل على عدة وسائط لنقل المعرفة مثل الكتب          لتعلما

 وتعتمـد   ، وفردية ، حيث توفر للمتعلم تغذية راجعة     ، أعدها مختصون  ،واألدلة والخرائط والمجسمات  

  .لم وحده أو بمساعدة المعلم وتستخدم من قبل المتع،على مبدأ اإلتقان
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  : المتعلقة بالوحدات النسقية الخلفية النظرية  2. 2

  المقدمة 1.2.2

 عام مـضت اسـتحقاقا    الذي كان موضع نظرية تعليمية على مدار خمسين الجديديظهر هذا المدخل  

آلية التعلـيم و   أظهرت التي األفكارواطسون ذوي و سكنر : السلوكيين مثل أعمالللتصديق من قبل 

  .)2006 ،الربيعيو مغراوي  (استخدام الفصل كمعمل صغير

الفرصة لكـل طالـب     الن الوحدات التعليمية الصغيرة تتيحوقد تبنى التربيون هذه الطريقة فيما بعد

، وال ينتقل الخاصة في التعلم لكي يتعلم الجزء من مادته الدراسية التي تناولها حسب قدراته وسرعته

، وتوفر الوحـدة   يتقن تعلم الجزء السابقأنبعد  ال دراسة جزء تالي من المادة الدراسية إإلىالطالب 

التعليمية واألنشطة المتنوعة والبدائل التي يختار منها الطالـب   التعليمية الصغيرة المحتوي والخبرات

    .وقدراته المحتوي وتعلمه بما يتالءم مع ظروفه ما يناسبه لدراسة

 لهذه الوحدات التعليمية الـصغيرة كمـا   ة باللغة االنجليزي ظهرت عدة مسميات  وخالل العقد الماضي    

ــاين   و  Modularized Instructions ، و Modular Approach منهــا )2001(يــشير غب

Modular Instructions  . فترد عليها  )1973  (يشير إليها جمس راسل كما  اللغة العربيةأما في

، نشاط التعلم ) رزم( حقائب ، التعليمية )الرزم(حقائب  ال ،المقررات الدراسية الصغيرة   :التسميات اآلتية 

كمـا ورد فـي درة      وهناك تسميات أخرى أطلقها بعض التربـويين         . التعلم الفردي  )رزم   (حقائب

خدامهم مـصطلح  كبـديل السـت    الوحدات النمطيةأوكالمجمعات التعليمية   ) 1988(وبلقيس ومرعي   

هـي تعـد   ، و)الوحدات النسقية ( عليمية الموديالت التوأكثر هذه المسميات شيوعا   الحقائب التعليمية   

  .إحدى استراتيجيات التعليم المفرد التي تسمح للمتعلم في التعلم الذاتي
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  :التعريف بالوحدات النسقية  2.2.2

إلى أن مـصطلح الوحـدة النـسقية      ) 1973(هناك تعريفات عديدة للوحدات النسقية فقد أشار راسل         

وحـدة  وان هـذه ال ، ينة تشكل في مجموعها كيانات أكبر مصطلح عام يشير إلى وحدة أو وحدات مع       

محددة ضمن مجموعة متتابعة و متكاملة من الوحدات التعليمية الـصغيرة            تكون   صغيرة   ال تعليميةال

هذه الوحدة تضم مجموعة متنوعـة مـن األنـشطة     و التي تكون في مجموعها برنامجا تعليميا معينا      

يق أهداف تعليمية محددة مسبقاً بجهده الـذاتي حـسب قدرتـه            التعليمية التي تساعد المتعلم على تحق     

إلتقان تعلم الوحدة وفقاً لطول ونوعية      ، و يتفاوت الوقت الالزم      سرعته تحت إشراف وتوجيه المعلم    و

المتعلم إلظهار الكفـاءة   مجموعة من الخبرات التي تعمل على تيسير مهمة   ي، و ه  أهدافها ومحتواها 

  .المطلوبة

 بأنها وحدة نسقيه للتعلم الذاتي ذات مدى محدد بحيث يمكن استيعابها فـي            ) 1980(  وعرفها فوزي   

  .درس واحد أو جلسة تعليمية واحدة

  

بأنها نظام تعليمي ذات المحتوى يساعد المعلم على تحقيـق          ) 1972( هيلن و دافيد و فان       كما عرفها 

 تحتـوي الوحـدة النـسقية علـى         ، و التالميذ وحاجاتهم واهتماماتهم  األهداف التربوية وفق قدرات     

زمن غير محـدد يتوقـف      شاطات المتنوعة ووسائل التقويم و    النمجموعة من التوجيهات والخبرات و    

  .على طول الوحدة النسقية و نوعيتها و محتواها
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تفق العديد مـن    وي ،تي تتكون منها الحقائب التعليمية     الوحدات البنائية ال   بأنها) 2001(ويعرفها غباين   

 أو ،جزء من مـساق أو  الوحدة النسقية تتكون من وحدة تعليمية تدرس كدرس   أنلتربية على   علماء ا 

ية ويتضمن نشاطات    شكل خبرات تعليم   يأخذمنهج وتركز على زيادة مشاركة الطلبة وتفاعلهم الذي         

  وفـق  اإلتقـان  درجة   إلى المحددة للمادة التعليمية     األهدافتمكن الطلبة من تحقيق      ،تعليمية متنوعة 

  .خطة منظمة

ت فعاليتهـا   التي ثبتاألساليب الوحدات النسقية تمثل احد أن) Amonceda, 2005(وترى امونسيدا 

حيث يعطى الطلبة الوحدات النسقية التي يحتاجونها بحيـث تـشكل رزمـة              ،في عملية تعلم الطلبة   

يقومون بها داخـل     والنشاطات التي  ،اضيع التي يجب على الطلبة تعلمها     تغطي المو  ،متكاملةتعليمية  

ة استيعابه والـسرعة    ويتم ذلك وفقا للسرعة التي يستطيعها كل طالب حسب إمكاني          ،وخارج الصف 

  .التي تناسبه

تفريد علم الذاتي و  ، تقوم على مبدأ الت    وحدة تعلم صغيرة  وترى الباحثة أن الوحدات النسقية عبارة عن        

تعلم معينة يتم تنظيمهـا فـي تتـابع منطقـي           خبرات  تتضمن هذه الوحدة أهدافاً محددة، و      و ،التعليم

ددة مسبقاً وبحـسب    تنمية كفاياته وفقاً لمستويات اإلتقان المح     عدة المتعلم على تحقيق األهداف و     لمسا

  . في هذه الدراسةتم االستناد على النظرية السلوكيةو.سرعته الذاتية

علم لتعلم الذاتي التي تـسمح للمـت      بأن الوحدة النسقية تقوم على إستراتيجية ا       أشارت تلك التعريفات  و

متعلم هو محور العملية    أي أن ال  ,توجيه المعلم   بالتعليم الذاتي حسب قدرته وسرعته وتحت إشراف و       

، و مجموعة من األنشطة التعليمية يختـار    النسقية لها أهداف تعليمية محددة    ، كما أن الوحدة     التعليمية

قية بتوجيه المتعلم من خالل اإلرشادات التـي تتـضمنها          ، و تقوم الوحدة النس    م ما يناسبه  منها المتعل 
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أن الوحدة التعليمية محـددة     ح للمتعلم اختيار ما يناسبه منها، و      فتتي,الوحدة النسقية إلى مجاالت النشاط    

  .  في وقت قصير نسبياً ربما تكون حصة دراسية أو أكثراالمدى يمكن استيعابه

وجـود  بد من وال  النسقية تحت توجيه وإشراف المعلم،  دات  يتم اختيار الوحدة النسقية من بنك الوح      و

سجل أكاديمي تراكمي للمنهج ككل يسجل درجات الطالب بعد االنتهاء من كل وحدة نسقية مع األخذ                

بعين االعتبار المرونة في إعداد وتنظيم نشاطات التعلم والعمل سواء أكانت الفرديـة أو الجماعيـة                 

  .)1997 والطناوي، الشربيني(

  : أنواع الوحدات النسقية  3.2.2

منفردة كنـشاط تعليمـي أو       تقدم   الوحدات النسقية أن   )1997 ( والطناوي   يالشربين ويرى كل من    

  :تنظم في ترابط مع بعضها في صور عديدة منها

 في شكل سلسلة أو على شـكل صـورة شـجرة        البعض تترابط مع بعضها  و :  الصور العنقودية  .1

 و هذه األشكال المتنوعة من الوحدات النسقية تحقق عنـصر     ،يقة االنتقائية لطرهرمية أو تأخذ شكل ا    

ـ   المتعلم في أسلوب التعليم الفردي    في تحقيق تكييف     المرونة في التنظيم و الذي يسهم      ن هـذه   ، و م

تحيط بهـا عـدد مـن الوحـدات         التي  ة  األنواع الوحدات العنقودية؛ حيث تتكون من الوحدة الرئيس       

، للمساعدة في فهم الوحدات الفرعيـة     مل على المفاهيم األساسية     تحدة الرئيسة دائماً تش   الوالفرعية، و 

لوحـدة  ة و كل وحدة فرعيـة حيـث تعتمـد ا          مباشرة وواضحة بين الوحدة الرئيس     كما يوجد عالقة  

على الوحـدات   ) غير معتمدة   ( ة كما أن كل وحدة فرعية تكون مستقلة         الفرعية على الوحدة الرئيس   

  .  بين الوحدات الفرعية بعضها ببعضإن كان في بعض األحيان توجد عالقةاألخرى، والفرعية 
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 ،ىحيث تبنى هذه الوحدات على أساس تسلسل وحدة نـسقية فـأخر           : ية المتسلسلة   الوحدات النسق .2

 .ذلك يتطلب أن يكون المحتوى متوالياً بحيث يمكن استخدام االختبار البعدي في الوحـدة النـسقية               و

 الوحدة النسقية األولى كاختبار قبلي للوحدة النسقية الثانية أي أن الوحـدة النـسقية األولـى                  :فمثال

  . لب أساسي للوحدة النسقية الثانيةمتط

 تتكون الوحدات النسقية الهرمية من عدد من الوحدات المتسلسلة كـل          : الوحدات النسقية الهرمية    .3

 واحدة  ةفي متسلسل ثم تأتي تكامالتها     ,تفق عليها مددة و تكون مح سلسلة مترابطة مع بعضها البعض و     

فـي قمـة    وتكـون    يرة حتى تصل إلى الوحدة األخ     في نفس الوقت   عاًتترابط الوحدات م  و . أكثر أو

  .  رأس الهرم وتعطى الشكل النهائيتمثلالمتسلسلة و

  

حدة النسقية المراد    الو  حيث يسمح ذلك النوع من الوحدات النسقية بانتقاء        :الوحدة النسقية االنتقائية  .4

، فالمتعلم لـه حريـة فـي        تعلمها ويرون أنها تحقق لهم غرضاً معيناً، و أنها ذات قيمة بالنسبة لهم            

يجب أال يوضع بها اختبار قبلي       و االنتقائيةترتيب الوحدات من اجل أن تكون هذه الوحدات لها صفة           

معلومات ليقف عليها    أن المتعلم ليس لديه      ، فهذا معناه  لنسقيةفي تنظيماتها ألن المتعلم يختار الوحدة ا      

  .كمتطلب سابق
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  :مجاالت استخدام الوحدات النسقية  2.4.2

  :يمكن استخدام الوحدات النسقية في مجاالت مختلفة ومنهاانه  )1973(أشار راسل 

لطلبة ا  حيث قامت فكرة هذا التعليم على أساس أن        : التعليم االعتيادي في مختلف مراحل الدراسة      .1

 بل يتطلب التنويع فـي      ,ال يتعلمون بنفس الفاعلية وباستخدام طريقة أو أسلوب واحد معين في التعلم           

تسجيل : ومن هذه الطرق واألساليب المصاحبة لدراسة الوحدات النسقية        ,طرق وأساليب التعلم الذاتي   

دة التعليميـة   للمـا  نسخة مكتوبة طبق األصل     أو ،صوتي على شريط لمادة تعليمية من إعداد المعلم       

من الكتاب المقرر لكل هدف     ويمكن استخدام قراءات محددة لصفحات معينة        ،المسجلة على الشريط  

وقد يقوم طالب بمساعدة طالب آخر في تعلم نشاطات أدائية معينة فـي الوحـدات النـسقية             ،تعليمي

  .يمي لذلكوالعمل على الرجوع للمعلم لالسترشاد والمساعدة كلما احتاج الموقف التعل

يوجد في كل مجال من مجـاالت        :يمكن استخدام الوحدات النسقية في إثراء نشاط التعليم والتعلم        و.2

المواد الدراسية عدد كبير من الموضوعات التي يرغب المتعلم ذوي القدرات والدافعية العالية للتعلم              

ـ    .عنهافي متابعة دراستها لتحقيق مزيد من المعرفة والتعلم          الل الدراسـة االختياريـة     وذلك من خ

ومن هنا   ،ثري تعلم المتعلم لموضوعات معينة    لبعض الوحدات النسقية التي روعي في تصميمها أن ت        

  . علم لدى المتعلم بالتحصيل الذاتيأمكن استخدام الوحدة النسقية إلثراء الت

ملية التعليم كاكتظاظ   بسبب صعوبات في التعلم التي قد تواجه المتعلم أثناء ع          : في التعليم العالجي   .3

لفردي ليتغلب المـتعلم  الصفوف مثال يمكن استخدام الوحدة النسقية المصممة ألغراض التعلم الذاتي ا    

  .على أي ضعف
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يمكن أن يستخدم المتعلم وحدات نسقيه معينة لتنمية سـلوك الـتعلم   :  في تعلم سلوك مدخلي معين    .4

غي أن يتقنها المتعلم قبل البدء بدراسـة موضـوع أو            والتي ينب  ،المدخلي أو متطلبات التعلم المسبقة    

  . سي معين كتمهيد للدخول في المقررمقرر درا

يمكـن اسـتخدام الوحـدة النـسقية لمعالجـة          :  الطلبة المتغيبين عن بعض الـدروس      تعليمفي  . 5

  .أخرىالموضوعات الدراسية التي تخلف عنها المتعلمون بسبب المرض أو لظروف 

يتيح التعلم بالمراسلة فرصـة الـتعلم         :لة لغير القادرين على االنتظام في الدراسة      التعليم بالمراس .6

 تحول ظروفهم دون التفرغ واالنتظام بالدراسة أو المعلمين الذين هم بحاجة إلى رفـع               تيللطالب ال 

في تفرغ واالنتظام   تحول ظروفهم بحكم عملهم دون ال      تيكفاءاتهم األدائية والتعليمية داخل الفصل وال     

  . ي تتناول موضوعات هم بحاجه إليها ولهذه الفئة يمكن استخدام الوحدات النسقية الت،أماكن الدراسة

  :التربوية لمنهج الوحدات النسقيةاألسس  5.2.2 

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين باعتبار كل متعلم حالة خاصة في تعلمـه وهـو المحـور                 . 1

ـ  ،ك المبدئي للتعلم الهادف واالهتمام بالمتعلم وايجابيته في الـتعلم التحديد الدقيق للسلولرئيسي و ا ا كم

الـتعلم   ،بي فورا والتغذية الراجعـة مـستمرة      التعزيز االيجابي والسل  أنه يحقق مبدأ التعلم الهادف و     

  ).2002 ،جامل(لإلتقان والتمكن 

ن والبنـات ذوي القـدرات       البنـي  لتالئمكما يجب أن تكون الوحدات النسقية الفردية مفتوحة النهاية          

الدارسين  من     مراعاة الفروق الفردية بين الدارسين حيث أن مراعاة الفروق الفردية بين           المختلفة و 

ويتيح استخدام الوحدات النسقية أفضل الفـرص لمراعـاة          ،األهداف األساسية لبرنامج التعلم الذاتي    



 29 

لكل متعلم وتقديم بـدائل متنوعـة مـن     عن طريق التشخيص الدقيق      ،الفروق الفردية بين المتعلمين   

  .)1991،حيدر(ختار منها الدارس ما يناسبه األساليب واألنشطة والوسائل ي

 حيث تعد الوحدات النسقية في أساسها برامج للتعلم الذاتي حيث تنقـل    :االهتمام بالمتعلم وايجابيته   .2

 مجموعة مـن المـواد واألدوات   كما تتضمن كل وحدة نسقية    ، االهتمام من المعلم إلى المتعلم     محور

هو الـذي يقـوم      فالمتعلم   ، تخدم أغراض التعلم الذاتي     أن بذاتهاوالوسائل واألنشطة التعليمية مكتفية     

 يـصبح    وأي البدائل يختار بحيـث     ،ي يقرر متى وأين يبدأ ومتى ينتهي      وهو الذ  ،بعملية التعلم نفسه  

  .)1983 ،الطوبجي(مسئوال عن تعليمه 

عند تصميم الوحدة النسقية يتم تحديد أهداف التعلم وصياغتها بصورة           :التعلم الهادف تحقيق مبدأ    .3

 الن تحديـد األهـداف      ,سلوكية وينتقل المتعلم أثناء عملية التعلم من هدف إلى آخر بصورة منتظمة           

وكما أن ارتباطه بمستويات األداء يقلل مـن فـرص          ,ر وسائل التعلم بالمستوى المطلوب    يسهل اختيا 

  .)1991 ،ديسقوري وفضل(م هدفا في حد ذاته أ ويجعل التعلالخط

تعـد   ،إن دراسات سكنر والنتائج التي توصل إليها حول موضوع التعزيز      :التعزيز المباشر لإلجابة    . 4

فالمتعلم الذي يتعلم بواسـطة      ،وللتعليم بواسطة الوحدات النسقية   بمثابة أساس هام للتعليم البرنامجي      

 وموقفـه مـن خـالل       ، إجابته عن السؤال    أن يحقق له التعزيز المباشر بعد      الوحدات النسقية يمكن  

كبر مما قد يحـصل    أوهنا يتحقق للمتعلم تكرار التعزيز       ،جابة المزودة بها الوحدة النسقية    نموذج اإل 

 .)1991،ديسقوري وفضل  ( ينعليه في حجرة الدراسة مع األعداد الكبيرة للمتعلم

وهي إجادة أهداف    ،ة إستراتيجية في التقويم   تخدم الكثير من الوحدات النسقي    تس :التعلم لإلتقان والتمكن   . 5

 إلى وحدة نسقيه    نتقالالباقبل أن يسمح له     % 80الوحدة النسقية بدرجة من اإلتقان والتمكن تصل إلى         

وتقلل مثل هذه الطريقة من إخفاق المـتعلم     ،أجل اإلتقان وتعرف هذه اإلستراتيجية بالتعلم من       ،أخرى
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ين لموضـوع الوحـدة النـسقية       وتساعد على التأكد من انه قد حقق الفهم والتعلم المطلوب          ، التعلم في

   ).1991 ،ديسقوري وفضل(قبل أن ينتقل إلى الوحدة النسقية التالية  ،األولى

ن مهمة التدريس أن تبحث     أو ، يستطيعون أن يتقنوا ما يدرس لهم      من المتعلمين % 90ويؤكد بلوم أن    

 أن نحدد ما نقصده بإتقان       ويلزم هنا  ،ن المادة المراد تعلمها    التي تمكن المتعلمين من إتقا     عن الوسائل 

كبر نسبة من المتعلمين من تحقيق      أنسب الطرق والمواد التعليمية التي تمكن       أن نبحث عن    أو ،المادة

  . )1986 ،جامع(ستوى المطلوب لهذا اإلتقان الم

  
   :خصائص الوحدات النسقية 6.2.2  
  :حدات النسقية فيما يليخصائص التعلم باستخدام الو) 2002(خص جامل يل

 ، معينـة  ةتعلمي –وعمليات تعليمية    ، لتصميم وبناء مستوى تعليمي معين     توفر أسلوبا منظما   . 1

  . والعمل على زيادة فعاليتها ،وتقويمها ،وتطبيقها

 فيمكن للطلبـة العمـل   ،ة نشطة في مواقف التعليم والتعلم  ومشارك ،توفر دورا ايجابيا للطلبة    . 2

  .ورة مستقلةبشكل جماعي أو بص

  .ى عدد قليل من األهداف اإلجرائيةكز علتر . 3

  .التعليم في مجاالت دراسية متنوعةتعبر عن حاجات الطلبة المتصلة ب . 4

  .تجزئة وتفتيت المادة الدراسية مما يسهل استيعاب المادة التعليمية .5

  :تصميم الوحدات النسقيةمراحل  7.2.2
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ر بموجبها وتتمثـل    أن هناك عدة مراحل يجب على مصمم الوحدة النسقية السي         ) 2001 (يرى غباين 

  :هذه المراحل في

 .ليمية بحيث تلبي احتياجات الطلبةالعامة والخاصة للمادة التعتحديد األهداف . 1

 . تنعكس على سلوك المتعلمين،مادة التعليمية إلى قدرات أدائيةاالهتمام بان تحول ال. 2

 سـابقة البـد     فالخبرة التعلمية الجديدة تحتاج إلى متطلبات تعلمية      د متطلبات التعلم السابقة،     تحدي. 3

فتحديد هذه المتطلبات تساعد مصمم الوحدة النـسقية علـى وضـع الخبـرات           ،للمتعلم من امتالكها  

  .متسلسل للوصول إلى الهدف النهائيواألهداف السلوكية بشكل 

 وتحديد طرق التغذية    ،لتعليمية والفعاليات المطلوب من المتعلم القيام بها      تحديد العالقة بين المادة ا    . 4

  .وطرق قياس تحقق األهداف السلوكية ،الراجعة

عايير المحددة سلفا لتلـك     وذلك باالستناد إلى الم   ارات التي تقيس األهداف السلوكية؛      وضع االختب . 5

  . مفاتيح اإلجابة لهذه االختباراتووضع ،األهداف

 تعـديل أو من اجل صناعة سلوك مـا     ،تعليمي متكامل بة الوحدة النسقية بحيث يشكل برنامج       كتا. 6

  .سلوك غير مرغوب فيه عند المتعلم

 , من الصفات كجذب االنتبـاه  تتوفر فيها العديد أن البد منأهدافها تحقق الوحدة النسقية   أنجل  اومن  

 والتغذيـة   ،ةتعلم من خالل المواد المكتوب    ومساعدة الم  ،وعرض المثيرات ،استعادة الخبرات السابقة  و

  . وانتقال اثر التدريبوتقييم األداء ،الراجعة

  وشرح   ، ومفاتيح اإلجابة  ، واألهداف ، والفئة المستهدفة  ،وضع خطة للوحدة النسقية تشمل العنوان     . 7

  .تية واختبار بعدي واختبارات ذا،المادة التعليمية
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  :مكونات الوحدة النسقية  8.2.2 

  : الوحدة النسقية تتكون من أن)1997 ( والطناوي ي الشربين كل منيرى

 تنظـيم   ، االختبار القبلي ومفتـاح اإلجابـة      ،األهداف ، مقدمة الوحدة النسقية   ،عنوان الوحدة النسقية  

واالختبـار   ، المراجـع والمـصادر المختـارة      ،األنشطة والوسائل التعليمية   ،محتوى الوحدة النسقية  

  . البعدي

  : هناك ستة عناصر تتكون منها الوحدة النسقية وهي أنفذكر ) 2002 ( أما جامل

   .حيث يعكس الفكرة األساسية للوحدة النسقية بما يتناسب مع سن المتعلم :العنوان . 1

عـن المطلـوب مـن     فكرة عامة عن الوحدة النسقية  و     يعطيويعبر عن األهمية و   : التبرير . 2

  .المتعلمين

 بعد  توضح السلوك المتوقع قيام المتعلمين به     مختصرة، و تكون األهداف واضحة و   : األهداف . 3

  .إتمام دراسة الوحدة النسقية

نـشطة  ، و تتفق هذه األ  لتعلم من خالل مجموعة من األنشطة     يتمكن المتعلمين من ا   : األنشطة . 4

  . مع األهداف وتسعى لتحقيقها

كون موضـوعية   أسئلة التقويم ت  شمل كيفية قياس مدى تحقق األهداف، و      و ت : أساليب التقويم  . 5

التصحيح مثل االختبارات الموضوعية بأنواعها بحيث يصححها المتعلم ذاتياً مسترشداً بدليل           

  . اإلجابة في نهاية الوحدة النسقية

 . تمكن الذي وصل إليه المتعلموناليحدد مستوى :  البعدياالختبار . 6
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    : الخلفية النظرية المتعلقة باالتجاهات3.2

  :االتجاهات  1.3.2  

 ظهر أن االتجاهات قد بدأ بعد ظهور مفهوم االتجاه في بداية القرن الحالي حيث  االهتمام بدراسةإن

 مثل االتجاهات مكاناً مركزياً فـي وت ،خاص خالل العقدين المنصرميناالهتمام قد زاد وتنامى بشكل 

  إلى فهم  وري ضر ، حيث أنه مدخل   النفسيةم المفاهيم    ويكاد يكون مفهوم االتجاه من أه      أفعال اإلنسان 

  ذلك من المفاهيم المرتبطة بـسلوك      والرأي العام وغير  كمفهوم القيم   م األخرى   عدد كبير من المفاهي   

   .في عالقاتهم ببعض وتنظيم الجماعة وأعرافها األفراد

كما اهتم علماء االجتماع والنفس والسياسة بدراسة موضوع االتجاهات لما لهـا مـن أهميـة فـي                  

  االتجاهـات حيـث رأوا أن االتجاهـات        أهمية ذكر   إلى و ، األفراد والجماعات  بينالعالقات اليومية   

واآلراء تلعب دورا هاما في المواقف االجتماعية التي يتعامل ويتفاعـل فيهـا الفـرد مـع                 والميول  

 أن االتجاهـات التـي      التحليليينويرى  . على مدى رضاه عن عالقته باآلخرين     اآلخرين ولها تأثير    

 تحدد اتجاهاتنا نحـو اآلخـرين        األسرة وخاصة في الصغر هي ذات أهمية ألنها        تكتسب من محيط  

  ). 1993 عدس وتوق، (وصالتنا العاطفية بهم في الكبر

  : اتاالتجاه تعريف 2.3.2 

 ، حيـث يعتبـر ألبـورت    تراء في وضع تعريف محدد لالتجاها اختلف علماء النفس وتعددت اآل

(Allport)  االتجـاه  ) م 1987 ،كاظم وزكي (يد مفهوم االتجاه، فقد عرفمن أوائل المهتمين بتحد

خبرة الشخص وتمارس تأثيراً توجيهياً وديناميكياً على  لن االستعداد أو التهيؤ تنتظم خالبأنه حالة م

  .االستجابةوالمواقف المرتبطة بهذه  استجابة الفرد لكل الموضوعات
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المكونات المعرفية واالنفعالية والسلوكية التـي      مجموعة من     بأنه  االتجاه) م  1988( زيتون   يرى  و

أو الرفض ) مع(المتعلم نحو موضوع أو موقف أو شخص ما من حيث القبول  تتصل باستجابة الفرد

  .االتجاه لموضوع) ضد(

نفسي لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو مثيرات من أفـراد          استعداد  ه  بأن) م 2000( قطامي  ويرى

  .بة ويعبر عنها عادة بأحب أو أكرهه االستجاهذ أو أشياء تستدعي

اإليجابي أو السلبي الذي يتبناه الفـرد نحـو موضـوع     بأنه  الشعور فيرى ) م 2001 (زيتونأما 
  .معين

  
كما يتمثـل   ،فهوم يعكس مجموعة استجابات الفرد فيرى أن االتجاه م ) Krista،2004(أما كريستا 

 التي تختلف نحوها استجابات األفراد بحكـم أن         ،جتماعيةو الموضوعات والمواقف اال   في سلوكه نح  

 وتتـسم   ، أي تختلـف فيهـا وجهـات النظـر         ،رةهذه الموضوعات والمواقف تكون جدلية بالضرو     

  .تباينة أو بالرفض بدرجات متباينةاستجابات الفرد بالقبول بدرجات م

  

 :خصائص االتجاهات  3.3.2 

                    :جاهات منهامجموعة من خصائص االت) 2001( زيتون أورد

                                                                                                                             . عن عالقة بين الفرد وموضوع مااالتجاه عبارة- 

  .ه قابل لالكتساب والتعلم واالنطفاء االتجا - 

   .اه قابل للتغيير والتطويراالتج - 

   .االتجاه يتأثر بخبرة المرء فيها- 
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   .االتجاه له صفة الثبات النسبي واالستمرار -

  .جابيا االتجاه قابل أن يكون سلبيا أو اي -

 .االتجاه قابل للقياس والتقويم _ 

  .االتجاه ينبأ بالسلوك _ 
  

  :أنواع االتجاهات  4.3.2  

  :واع لالتجاهات منها عدة أن )1983(يذكر راجح 

  .سلبية كاتجاهات النفور والكره والرفضاتجاهات كاتجاهات الحب واالحترام و :اتجاهات ايجابية -

  .ى موضوع خاص كالخوف من الحيواناتوهي ما انصبت عل :اتجاهات نوعية  -

  .انصبت على موضوع عام وشامل وهي ما :اتجاهات عامة  -

 درجة عالية من القوة وبه شحنة انفعاليـة قويـة           إلى وصل االتجاه    اإذ :تجاهات القوة والضعيفة   ا  -

  .سمي عاطفة كعواطف الحب والكره

  :األنواع التالية لالتجاهات) 2001(وإضافة إلى هذه األنواع يضيف احمد 

االتجاه الجماعي هو الذي يشترك فيه اكبر عدد من الناس والفردي هو             :االتجاه الجماعي والفردي   -

  .لق بفرد واحدالذي يتع

االتجاه العلني هو الذي ال يجد صاحبه حرج في التعبير عنه أمام             :لسري االتجاه العلني واالتجاه ا    -

أما السري فهو الذي يجد الفرد حرجا في التعبير عنه أمـام   ، مثل االتجاه نحو االمانه والشرف  الناس

  . مثل االتجاه نحو التعصب العنصرياآلخرين
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 لموضـوع   وقد قسمت هذه المقاييس تبعـا     ، تهدف إلى تعرف اتجاهات الطلبة       وهناك مقاييس خاصة  

 ونحـو   ، ونحو اآلخـرين   ، ونحو المدرسة والتربية بصفة عامة     ،نحو الذات ( االتجاه إلى أربعة أقسام   

 ويمكن قياس االتجاهات من خالل سـاللم االتجاهـات واالسـتبيان والمقابلـة         .)االهتمامات العامة   

  ).1986 ،بلقيس( لمالحظات والسجالت قاطية واواالختبارات االس

  

  :االتجاهات في العلوم

تكوين االتجاهات العلمية وتنميتها لدى الطالب هـو مـن أهـم أهـداف      ن إ) 2001 ،زيتون (يذكر

إلى دور االتجاهات العلمية كموجهات للسلوك يمكن االعتماد عليها فـي التنبـؤ    تدريس العلوم نظراً

السـتخدام   الذي يقوم به الطالب، وكذلك اعتبارها دوافع توجه الطالب المتعلم) العلمي(السلوك  بنوع

   .وعملياته بمنهجية علمية في البحث والتفكير طرق العلم

  

 : منهـا فتعـاري بعـدة   أما المختصون بالتربيـة العلميـة وتـدريس العلـوم فيعرفـون االتجـاه      

 باستجابة الفرد نحـو     ة التي تتصل  سلوكي مجموعة من المكونات ال    ابأنه) م  1993(  الحصين   اعرفه

  . ضوضوع ما سواء بالقبول أو الرفقضية معينة أو م

استجابات الطالب عينة الدراسـة   وفي ضوء هذه السمات يمكن تعريف االتجاه إجرائياً بأنه محصلة

   . نحو العلوم بالقبول أو الرفض للعبارات المذكورة في مقياس االتجاه
  

  :اهات العلمية خصائص االتج 6.3.2  

  :العلمية في التالي  يلخص األدب التربوي خصائص االتجاهات
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  وإنما حصيلة مكتسبة من الخبرات واآلراء أي ليست غريزية أو موروثة،: االتجاهات متعلمة 1- 

مع بيئته المادية واالجتماعية، وهـي أنمـاط سـلوكية      والمعتقدات يكتسبها الطالب من خالل تفاعله

 ومن هنا تتضح أهمية دور معلم العلوم في تكوينها وتنميتهـا  موالتعل ها وتعديلها بالتعليميمكن اكتساب

  .لدى الطالب

اتجاهاتـه لحـد كبيـر     فالطالب ذو االتجاهات العلمية يمكن أن تكون: االتجاهات تنبئ بالسلوك 2- 

   .منبئات لسلوكه العلمي

، وبالتالي فإن وجود تهيـؤ  فز وتهيؤ لالستجابةاالتجاهات تح : االتجاهات استعدادات لالستجابة 3-  

   .لتلك االستجابة أو تحفز كامن يهيئ الشخص

االتجاهات عن المفاهيم النفسية األخرى هو  إن ما يميز: هات استعدادات لالستجابة عاطفياًاالتجا 4- 

وجـداني  ضد شيء أو موقف ما، لذلك يعتبر المكـون ال  الموقف التفصيلي، ألن يكون الطالب مع أو

  .أهم مكونات االتجاه

عمـر المبكـرة   ال االتجاهات المتعلمة في مراحـل :  نسبياً وقابلة للتعديل والتغييراالتجاهات ثابتة5-  

فاالتجاهات قابلة للتعـديل؛   ، ومع ذلكنها مرتبطة بشخصية الفرد وحاجاته؛ أليصعب تغييرها نسبياً

 .ألنها مكتسبة ومتعلمة

  ات، وذلك من خالل يمكن قياس االتجاهات من خالل مقاييس االتجاه : سيااالتجاهات قابلة للق6 - 

  ، )م1988( زيتون .للطلبة، أو من خالل قياس االستجابات المالحظة لهم اللفظية تقياس االستجابا

  .)م2001(وزيتون 
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   :وظائف االتجاهات 7.3.2 

   :ل في التاليتتمثو) م2000(تؤدي االتجاهات مجموعة من الوظائف ذكرها قطامي 

   .تحدد استجابة الفرد نحو األشياء والموضوعات واألشخاص -1

   .الفرد لعادات وقيم وثقافة مجتمعة عن امتثال تعبر -2

  .ومع الجماعات التي ينتمي إليهه تؤدي إلى تفاعل الفرد مع مجتمع -3

   .المحيط به تزود الفرد بصورة من عالقته بالمجتمع -4

   . دوافع الفرد حول بعض النواحي الموجودة في مجالهتؤدي إلى تنظيم   -5

  . ددون ترد تيسر للفرد اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة التي يواجهها بطريقة ثابتة -6
  

   :مكونات االتجاه  8.3.2

  :ي في التال)م 1988( زيتـون   يتكون االتجاه من ثالثة مكونات أو جوانب أوردها

    ) (Cognitive Component ):لفكريا( المكون المعرفي 1- 

للفرد أي اتجاهات حيـال أي موضـوع إال إذا    ويتضمن معتقدات الفرد نحو األشياء، حيث ال يكون

نوع االتجاه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدة الدراسية التـي   ، كما أنكانت لديه وقبل كل شيء معرفة عنه

لفرد من الخبرات واآلراء والمعتقدات من خالل تفاعله  ايكتسبهتعتبر حصيلة ما  يتعلمها  فاالتجاهات

، بـالتعلم والتعلـيم   بها وتعـديلها ا، فاالتجاهات أنماط سلوكية يمكن اكتسبيئته المادية واالجتماعية مع

وبالتـالي  ) البيت والمدرسة والمجتمع   (وتتكون وتنمو وتتطور لدى المتعلم من خالل تفاعله مع البيئة         

بالتربية والتعلم عبر العملية التربويـة والتنـشئة االجتماعيـة،     يكتسبها المتعلممعرفية وفهي متعلمة 

   . التعلم ، ومن هنا يبرز دور معلم العلوم في تكوينها وتنميتها لدى المتعلم ولذلك توصف بأنها نتاج
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    ) ( Affective component ):االنفعالي( المكون الوجداني   2-

القبول أو الرفض لموضوع االتجاه ويشير إلى ما يتعلق بالـشيء   ابةوهو شعور عام يؤثر في استج

بمعنى كيـف يـشعر   ، تعلم، أو وجدانية تظهر في سلوك الم)انفعالية(عاطفية  أو الموضوع من نواحٍ

 الشعور يتوقف على طبيعة؟ وطبيعة هذا  الموضوع هل يشعر بالسعادة أم التعامل مع هذا الفرد إذا

إيجابياً تجـاه   ويصبح هذا الشعور واألهداف األخرى التي يراها الفرد مهمة، العالقة بين الموضوع

   . والعكس صحيحالموضوع إذا كان يؤدي بدوره إلى تحقيق أهداف أخرى

 

    (Behavioral component ):المكون السلوكي 3- 

 الفـرد اتجاهـاً   السلوكية التي ترتبط باالتجاه فعندما يمتلـك  ويتضمن هذا المكون جميع االستعدادات

موضوع ما فإنه يسعى إلى مساندة وتدعيم هذا االتجاه، أما إذا امتلك الفـرد   إيجابياً نحو شيء ما أو

   . سلبياً نحو موضوع أو شيء ما فإنه يظهر سلوكاً معادياً لهذا الشيء أو الموضوع اتجاهاً

 وان العالقـة    ،المدرسـي التجاهات ومستوى التحصيل    وقد أكدت البحوث وجود عالقة موجبة بين ا       

 تكـوين اتجاهـات     إلى المدرسي قد يؤديان      التحصيل المرتفع والنجاح   أنأي   ،وظيفية وليست سببية  

   رفـع مـستوى التحـصيل      إلـى  وبالمثل فان االتجاهات االيجابية قد تـؤدي         ،ايجابية نحو الدراسة  

  .) 2006 ،المغربي(
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  : الدراسات السابقة  4.2  

  : الوحدات النسقية في العلوم العامةسلوبستخدام أباسابقة المتعلقة الدراسات ال 1.4.2 

 خـصائص مـادة الحيـاة       بدراسة هدفت إلى تطوير مجمع تعليمي لوحـدة       ) 1985(قامت الشريدة   

 العلمـي فـي األردن      ، المقرر للصف الثاني ثانوي    ة وأجزائها من كتاب البيولوجيا    الخليوتركيبها  و  

لبات لبعض  الطريقة التقليدية في تحصيل الطا    طريقة المجمع التعليمي و   م كل من    معرفة أثر استخدا  و

قسمت العينة لمجموعتين    طالبة، و  59ونت عينة الدراسة من     تكو ،المفاهيم البيولوجية واحتفاظهن بها   

  .ة تم تدرسيها بالطريقة التقليديةالثانية ضابطدرست باستخدام المجمع التعليمي واألولى تجريبية 

 بين متوسطات عالمات الطالبات في كـل        إحصائياًائج الدراسة انه ال توجد فروق دالة        و أظهرت نت  

ات الطالبات في المجموعة    متوسطات عالم والمؤجل في المجموعة التجريبية و    من التحصيل المعجل    

  .الضابطة

 يف  )الوحدات النسقية (  التعليميةالت وستخدام طريقة الموديا بدراسة حول  )1987 (وقام فراج

هدفت  , التعليم الفرديفيتدريس العلوم للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي كاتجاه معاصر 

 تدريس في )الوحدات النسقية ( الت التعليميةوالدراسة إلى قياس مدى فعالية استخدام طريقة المودي

 ، األساسيم  السابع من مرحلة التعلي التعليم الفردي لدى تالميذ الصففيالعلوم كاتجاه معاصر 

 بطريقة عشوائية من بين فصول الصف    الدراسةمجموعتي الدراسة تم اختيار أهدافولتحقيق 

للضابطة من مدرسة المواساة اإلسالمية ) 30(للمجموعة التجريبية و ) 33( وعددها ياإلعداد األول

دراسة ، ثم تم  الدراسة فيما يتعلق بمتغيرات اللمجموعتي قبلي قياس إجراء، وتم  بنين بأسوان 

 صياغتها وإعادة ياإلعداد األول تالميذ الصف ى البيئة المقررة علفياختيار وحدة التغير والتوازن 
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 تالميذ المجموعة الضابطة فتم تدريس أما. وفقا للموديوالت التعليمية وتدريسها للمجموعة التجريبية 

 أجريت، وبعد ذلك 1/4/1987الى 1/3/1987نفس الوحدة لهم بالطريقة التقليدية في الفترة مابين 

 -: عمليات القياس األدوات التالية فيواستخدمت الدراسة . الدراسة لمجموعتي البعديعملية القياس 

وأظهرت نتائج الدراسة أنه . الباحث إعداداختبار تحصيلي في وحدة التغير والتوازن في البيئة من 

 المجموعتين أفراد حصل عليها التيات  الدرجمتوسطي بين ةإحصائيتوجد فروق ذات دالله 

 اختبار التحصيل وهذا الفرق في البعدي القياس في   )0.01(التجريبية والضابطة عند مستوى 

.  ألفراد المجموعة التجريبية البعديلصالح درجات القياس   

  

 دراسة حول أثر كل من الوحدات النسقية و التعلم التعـاوني ) Watson, 1991 ( واطسنو أجرى 

  . في التحصيل المعرفي لطالب المدارس الثانوية في مادة البيولوجيا مقارنة بالطريقة التقليدية

د العينة إلـى   طالبا و طالبة و قبل إجراء التجربة أخضع جميع أفرا    )715(تكونت عينة الدراسة من     

ع، تقدم جميـع    ، و بعد االنتهاء من عملية التدريس و التي استمرت ثالثة أسابي           اختبار تحصيلي قبلي  

أفراد العينة إلى اختبار تحصيلي بعدي مكون من خمسين فقرة من نوع االختيار من متعدد، وأشارت              

النتائج إلى تفوق المجموعة التي استخدمت الوحدات النسقية على المجموعة التي استخدمت الطريقة             

ائية علـى   أثر ذو داللـة إحـص  التقليدية و لم يكن التفاعل بين الوحدات النسقية والتعلم التعاوني أي         

  .التحصيل المعرفي للطلبة

 دراسة علـى  ) Harnish،Migostsky،Gierl 1995 , (هارنشو,ميغوتسكي,جيرلمن أجرى كل و

 1995 – 1994استخدام الوحدات النسقية في مدرستين للمرحلة المتوسطة خالل العـام الدراسـي             

ساليب الوحدات النسقية مقارنة باألساليب التقليديـة  هدفت هذه الدراسة إلى تقييم آراء المعلمين حول أ 
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 س في والية فيرجيينيا بأسلوب الوحدات النـسقية فـي تعلـم التكنولوجيـا    راو تحديد مدى تبني المد  

ماً ومعلمة في والية فيرجينيا      معل )435(شملت عينة الدراسة    استخدم األسلوب الوصفي و   و ،والعلوم

ـ   قد توصلت الدراسة إلى أن أسلوب     و ه الوحدات النسقية يعزز من المهارات والقـدرات العامـة وان

وان ,من المعلمين استخدموا أساليب الوحدات النـسقية        %) 50(وان  ,يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة   

  . منهم كانوا من معلمي المرحلة المتوسطة%) 80(

  

 وديوالت التعليميـة    الم هدفت إلى التعرف على اثر استخدام     ) 1998( الجنيدي   ووفي دراسة شهاب    

العلم وتعلـم العلـوم وطـرق       على تنمية فهم الطلبة المعلمين بكلية البنات لطبيعة         )الوحدات النسقية (

 وقد طبقت الدراسة على مجموعة واحدة شملت جميع طالبات الفرقـة الرابعـة بـشعبتي                ،تدريسها

باحثة اختبـار لفهـم   قد أعدت العين شمس وبكلية البنات بجامعة الكيمياء الطبيعية والتاريخ الطبيعي  

قد أظهرت نتائج الدراسة تحسن     ختبار آخر لنظريات تعلم العلوم وثالث لدورة التعلم و        اطبيعة العلم و  

، ة التعلم كإحدى طرق تدريس العلـوم      دورم الطالبات لكل من طبيعة العلم ونظريات تعلم العلوم و         فه

ات المعلمات مفهـوم طبيعـة       في إكساب الطالب   كما أظهرت النتائج كبر حجم تأثير الوحدات النسقية       

  . ة التعلم كإحدى طرق تدريس العلومدورالعلم ونظريات تعلم العلوم و

  

 ديـوالت التعليميـة  وبدراسة حول تعليم المختبر باسـتخدام الم  )  ,Rogers 2000 (روجرز م قاو

ـ  طالبة و ط   )160( في مدويست على عينة دراسة مكونة من         )الوحدات النسقية (  فـي الـصف     االب

 األولـى احتوت المجموعة   , أخذت من كل منها مجموعة    ,بع األساسي في ثالث مدراس متوسطة     السا

  . طالبا وطالبة ) 65(والثانية على , طالبة وطالبا درست بالطريقة التقليدية ) 67(على 
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مصاحب لفحـص   استعان بتحليل التباين ال   البعدي كأداة للدراسة و   و القبلياستخدم الباحث االختبارين    

 و كانت النتائج أن الطالب الذين درسوا باستخدام مختبر مزود بمعدات تكنولوجية             .نتائج االختبارين 

 حديثة حصلوا على نتائج أفضل من أولئك الذين درسـوا فـي المختبـرات التقليديـة أو باسـتخدام      

  .)الوحدات النسقية( الموديوالت التعليمية

  

  : بالوحدات النسقية في المواد األخرىبعض الدراسات السابقة المتعلقة

بدراسة هدفت إلى تصميم رزمة تعليمية في مادة اللغة العربيـة للـصف             ) 1988( قامت صبري    

هذه الرزمة في التحـصيل  ، و معرفة أثر استخدام كأسلوب من أساليب التعليم الذاتيالثالث اإلعدادي  

ث اإلعدادي في مدارس المملكـة األردنيـة         مع الدراسة من طالبات الصف الثال     تتكون مج . المعرفي

ث اإلعدادي في إحـدى مـدراس عمـان    ، أما عينة الدراسة ضمت شعبتين من الصف الثال  الهاشمية

 واألخـرى    درست بطريقة الـرزم التعليميـة       إلى مجموعتين األولى تجريبية     عينة الدراسة  قسمتو

بينت  و .طالبة) 36 ( الباتعدد من الط   نفس ال   ودرست بالطريقة التقليدية وتحمل المجموعتين     ضابطة

  .ةيبيل الطالبات لصالح المجموعة التجرالنتائج وجود فروق دالة إحصائياً في تحصي

  

بدراسة هدفت إلى تصميم رزمة تعليمية للوحدة الثانية من الفصل الثـاني            ) 1992(و قامت عوجان    

  نة بالطريقة التقليدية في التدريس من كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر و قياس فاعليتها مقار

بينت النتائج أنه هنـاك     و.  ضابطة )39( تجريبية و  )39( طالبة منها    )78(تكونت عينة الدراسة من     

  . موعتين لصالح المجموعة التجريبيةفروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين المج



 44 

  

  الموديوالت التعليميـة استخدامبدراسة بعنوان فعالية ) 1993 (عزب و محمد و زهران قام كل من و

 شعبة الرياضـيات فـي       في تنمية مهارات صياغة األهداف التعليمية لدى طالب        )الوحدات النسقية (

سس بناء الوحدات النسقية، وتـصميمها، واختيـار     تمثلت إجراءات الدراسة في تحديد أ     . كلية التربية 

ـ المعدة علـى عينـة البحـث التجر       تطبيق الوحدة النسقية    عينات البحث التجريبية والضابطة و      ةيبي

التوصيات بينت الدراسة انه يمكن تحـسين تحـصيل         ومعالجة البيانات إحصائيا وتقديم المقترحات و     

الطلبة مما يساعد في عالج بعض العادات غير المرغوب فيها في الحقل التعليمـي مثـل ظـاهرة                  

  . الدروس الخصوصية

  

دراسـة  ) Harnish ، Migotsky ، Gierl ، 1995(أجرى كل من هارنش ، ميغوتسكي ، جيـرل  

    على استخدام أساليب الوحدات النسقية في مدرستين للمرحلة المتوسـطة خـالل العـام الدراسـي               

، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تبني المدارس في واليـة فيرجينيـا ألسـلوب      1995 – 1994

لمين حول أساليب الوحدات النسقية، مقارنـة       المعتقييم آراء   لنسقية في تعلم التكنولوجيا، و    الوحدات ا 

النوعية لمعالجة أسئلة   واتبع األسلوب الوصفي واستخدمت األساليب اإلحصائية و      . باألساليب التقليدية 

 ) 435( ت عينة الدراسـة   شمل. ات المستخدمة في الوحدات النسقية    النشاط المتعلقة بالمواد و   الدراسة

اسـتخدموا  من المعلمـين    % ) 50( قد توصلت الدراسة إلى أن      نيا و معلماً ومعلمة في والية فيرجي    

و قد بينت النتائج    . كانوا من معلمي المرحلة المتوسطة    منهم  %) 80(  أنأساليب الوحدات النسقية، و   

ل في كونها تعزز من المهـارات والقـدرات         أيضاً أن الفائدة الرئيسية ألسلوب الوحدات النسقية تتمث       

  .سب مع التكنولوجيا الحديثة تتناأنهاالعامة و
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دراسة حول استخدام أسـاليب التعلـيم    ) Foster,Wright ,1996 (فوستر ورايت نكما أقام  كل م

 في والية فيرجينيا لمعرفـة      يان الرواد في تعليم التكنولوج    المختلفة على مجموعة مختارة من نخبة م      

  . مآرائه

ة في المرحلـة التعليميـة      تخدام أسلوب الوحدات النسقي    الس اً كبير اًوجدت هذه الدراسة أن هناك تأييد     

 أهميـة  أيـضا وبينت الدراسة   .المرحلتين االبتدائية والثانوية  ، وعدم فاعلية استخدامها في      المتوسطة

  .أسلوب حل المشكالت وأسلوب إعداد الخطط التعليمية في جميع المراحل الدراسية استخدام 

  

 فـي   )الوحـدات النـسقية    (ديوالت التعليميـة  نوان استخدام الم  بدراسة بع  ) 2006(كما قام إبراهيم    

اسع األساسي في محافظة بيت لحم وتنميـة التفكيـر          الرياضيات و أثره في تحصيل طلبة الصف الت       

  .الناقد لديهم

معرفة  في الرياضيات و   )الوحدات النسقية  (ديوالت التعليمية حيث هدفت هذه الدراسة إلى استخدام الم      

 ،تفكير الناقد لـديهم ال طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة بيت لحم و في تنمية   أثره في تحصيل  

اسع األساسي في محافظة بيـت لحـم والتـابعين          و تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الت        

، و  طالب وطالبة، موزعين على ستة عشرة مدرسـة       ) 500(إدارياً لمؤسسات خاصة وكان عددهم      

، اختيـرت أحـداهما بالطريقـة       ي شعبتين دراسيتين  طالبة ف طالب و ) 46(ة من   ساتكونت عينة الدر  

من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في      تم التأكد    البسيطة لتكون مجموعة تجريبية و     العشوائية

توصلت الدراسـة إلـى    للمجموعات المنفصلة و t_ testالتفكير الناقد باستخدام اختبار التحصيل و
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عـدم وجـود فـروق ذات داللـة         لناقد لدى طلبة الصف التاسع و     ت مهارات التفكير ا   تدني مستويا 

  .لتحصيل تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهماإحصائية في ا

  

الوحـدات  (  الموديوالت التعليمية  هدفت إلى معرفة أثر استخدام    ) 2006( دراسة محمد و البطراوي     

  ب المعلم بكليـة التربيـة      نحو مهنة التدريس لدى الطال      واالتجاه  في تنمية مهارات التدريس    )نسقيةال

 ) 80( قد طبقت على عينة من الطالب المعلمين في كلية التربية بجامعة قناة السويس بلغ عـددهم               و

بعـض  قد استخدم الباحثان بطاقة مالحظة لقياس أداء الطالب المعلمـين فـي أداء              اً وطالبة، و  طالب

قـد توصـلت   و. يس من إعداد الباحثانمقياس اتجاه نحو مهنة التدردادهما و من إع مهارات التدريس 

النتائج إلى تفوق الطالب المعلمين الذين درسوا بالوحدات النسقية في المهارات التدريسية مما يـدل               

  .على أهمية الوحدات النسقية في تحسين المهارات التدريسية لدى الطالب

  

تدريس  فعالية استخدام التعليم الفردي بالحقائب التعليمية في ة في  دراس) 2008(كما قامت بركات  

ـ  مقرر الوسائل التعليمية على التحصيل المع لـدى طالبـات    ةرفي وتنمية بعض المهـارات األدائي

فـي تـدريس مقـرر     التعليم الفردي بالحقائب التعليمية  هدف البحث إلى استخدام المنزلياالقتصاد

فعاليته على التحصيل المعرفي، وتنمية بعض المهارات األدائيـة،   ف علىالوسائل التعليمية، والتعر

التقليدية المعتادة في التدريس، وكذلك التعرف على الفروق بين مـا تتـضمنه    ومقارنة ذلك بالطريقة

 المواد التعليمية التي تمثل وسائط ووسائل تعليميـة علـى التحـصيل المعرفـي واألداء     الحقيبة من

 طالبـة مـن طالبـات االقتـصاد    ) 60(لتعلم، طبقت التجربة على عينة مكونة منالمهاري وزمن ا

التقليديـة   طالبة درسن بالطريقة) 21(المنزلي، وزعوا على مجموعتين، مجموعة ضابطة وعددهن
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الفردي بالحقائب التعليميـة،   طالبة درسن باستخدام التعليم) 39(المعتادة، ومجموعة تجريبية وعددهن

 للمادة التعليمية المختـارة، المجموعـة       ت تبعاً ث مجموعا وزيع المجموعة التجريبية إلى ثال    كما تم ت  

) 13(المجموعة الثانيـة وعـددهن  وباستخدام البرمجية التعليمية،  طالبة درسن) 23(األولى وعددهن

 باسـتخدام  درسـن   طالبـات )3(الفيديو التعليمي، والمجموعة الثالثة وعددهن درسن باستخدامطالبة 

ولإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من فروضه، قامت الباحثة بإعداد وتـصميم            ,الكتيب المبرمج 

ـ  التعليمية بما تتضمنه من وسائط تعليمية في صور الحقيبة  نة ثالث برامج تعليمية في موضـوع م

التقييم والممثلة  تكما أعدت أدوا" ةجهاز عرض المواد المعتمة والشفاف"مقرر الوسائل التعليمية وهو

تقييم األداء المهـاري، ومقيـاس    التحصيلي، واختبار األداء المهاري، وبطاقة مالحظة في االختبار

الختبـار   استخدام األساليب اإلحـصائية المناسـبة   التقدير، وبعد تطبيق التجربة وأدوات البحث، تم

قد توصلت الدراسة إلى فعالية ، و)كروسكال والز(واختبار ،)ت (الفروض من خالل استخدام اختبار

بالحقائب التعليمية في تدريس مقرر الوسائل التعليمية على التحصيل المعرفي  استخدام التعليم الفردي

 بعض المهارات األدائية لدى طالبات االقتصاد المنزلي، حيث وجـدت فروقًـا ذات داللـة    وتنمية

  والمجموعة الـضابطة فـي التحـصيل   إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية  

 م وجـود موعة التجريبية، باإلضافة إلـى عـد  المعرفي وتنمية بعض المهارات األدائية لصالح المج

من التحصيل  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعات التجريبية الثالث في كٍل

بين متوسطات زمـن    اً  الة إحصائي في حين وجدت فروق د    . المعرفي وتنمية بعض المهارات األدائية    

  .باستخدام الفيديو التعليمي تعلم المجموعات التجريبية الثالث لصالح المجموعة التي درست
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  : تعقيب على الدراسات السابقة 2.4.2

ومتباينة  نتائج مختلفة    إلى هذه الدراسات توصلت     أن نالحظ   ،ن خالل استعراض الدراسات السابقة    م

ومعظم هذه الدراسات بحثـت      ،أهدافها وتنوعت جوانب البحث فيها    تلفت في    واخ ،في بعض األحيان  

 االتجـاه   أو على التحـصيل     أثرها سواء كان    ،ات النسقية في العملية التعليمية    في اثر استخدام الوحد   

أو في تنمية فهم الطلبة المعلمين لطبيعة العلم وتعلم العلـوم وطـرق              ، تنمية مهارات التدريس   أوفي

حـصائية لـصالح المجموعـة       هذه الدراسات وجود فروق ذات داللـة إ        بعضقد بينت   و ,تدريسها

وبعضها دل علـى أهميـة الوحـدات         ،تعزى إلى استخدام الوحدات النسقية في التدريس       ،التجريبية

 وضح كبر حجم تأثير الوحـدات     والبعض األخر  ،ن المهارات التدريسية لدى الطلبة    النسقية في تحسي  

وهـذا يـدل     ،لم العلوم وطرق تدريسها   الطالبات المعلمات مفهوم طبيعة العلم وتع     النسقية في إكساب    

  كما تنوعـت   ،دات النسقية في الجوانب المختلفة    على اهتمام الدارسين على معرفة اثر استخدام الوح       

تبين من عرض الدراسات السابقة أن هناك اهتمامـاً           كما ،الدراسات في المراحل التدريسية المختلفة    

  .لتربويين و الباحثين في دراسة أثر استخدام طرق تفريد التعليم المختلفة و عالقتها بالتحصيل لدى ا

 قد تعزى إلى عدة عوامـل       ،لسابقة وتباينها في بعض المجاالت    ولعل اختالف النتائج بين الدراسات ا     

ـ    ، والمرحلة التعليميـة   ، وفترة الدراسة  ،اختالف عدد أفراد العينة   : منها ب اهتمـام    واخـتالف جوان

صالحة لكل المواقف التعليمية في تـدريس   وذلك انه من الصعب تحديد طريقة واحدة مثلى       ،الباحثين

  .العلوم

 الـسابقة وبخاصـة المجـاالت       ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتغطية بعض ما كان ينقص الدراسات          

  :اآلتية
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حثـة التـي   لم الباوم على حد عهذه الدراسة هي األولى بالنسبة للمدارس في فلسطين في مادة العل      * 

  .النسقية في التدريس بمادة العلوم الوحدات أسلوباتبعت 

إن الدراسات التي تناولت استخدام الوحدات النسقية أشارت إلى فاعلية استخدام هذا األسلوب فـي               * 

  .)1993(ودراسة عزب ومحمد وزهران  , )1986( من دراسة النعيمي تبين كما, التحصيل

احثة من دراسة اإلطار النظري والدراسات السابقة أهمية استخدام الوحدات النـسقية فـي              تبين للب * 

  .رتها على تحقيق التعلم االتقاني وفي قد ,التدريس
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  الفصل الثالث 

  الطريقة واإلجراءات 

   المقدمة 1.3

السابع األساسي في   فت هذه الدراسة إلى معرفة اثر استخدام الوحدات النسقية في تحصيل الصف             هد

 ،مـنهج الدراسـة  وقد تناول هذا الفـصل   ،مقارنة بالطريقة التقليدية ،واتجاهاتهم نحو العلوم       ،العلوم  

 ،ومتغيراتها وإجراءاتها ، وتصميم الدراسة  ،وطرق إعدادها  ، وأدوات الدراسة  ،وطريقة اختيار العينة  

  . الذي استخدم الستخراج النتائجاإلحصائيوالتحليل 

  

  هج الدراسةمن 2.3

  .هذا النوع من الدراسات ل هذا المنهج لمالئمةوذلك ،  التجريبي شبهمنهجاتبعت الباحثة ال

  

  مجتمع الدراسة  3.3

الصف السابع األساسي في مدارس مديريـة وسـط الخليـل           جميع طلبة    تكون مجتمع الدراسة من   

الثـاني   الدراسي   لفصل  ل في ا  والمسجلين رسميا لدى مديرية التربية والتعليم في منطقة وسط الخلي         

  ).2011-2010(للعام 
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  عينة الدراسة  4.3

 ،اختارت الباحثة عينة الدراسة بطريقة قصدية وهي مدرسة بنات عائـشة أم المـؤمنين األساسـية               

  : لألسباب اآلتيةكان االختيار قصدياًوومدرسة الشافعي األساسية للبنين  

  .ة لمنطقة عمل الباحثبنين قرب مدرسة ال-

  .تدريسها مادة العلوم للصف السابع تطبيق الباحثة الدراسة في مدرسة البنات ل-

  .مدرسة البنات مكان عمل الباحثة-

  .فقة المعلمين واستعدادهم للتطبيقرتي المدرستين ومواادإتعاون -

  . وجود شعبتين فأكثر في كل مدرسة-

  . موافقة المديرية على التطبيق-

  : كاآلتيةتوزيع عينة الدراسوكان 

وتـم   ،األساسـية شعبتان من طالبات الصف السابع األساسي من مدرسة بنات عائشة أم المؤمنين             -

  . بطريقة عشوائيةةتعيين شعبة ضابطة وشعبة تجريبي

وتم تعيين شعبة    ،الشافعي األساسية للبنين   الصف السابع األساسي من مدرسة       شعبتان من طالب     -

  . أيضاشوائية بطريقة عةضابطة وشعبة تجريبي

طالبة من مدرسـة بنـات عائـشة أم         ) 70( منهم   ، وطالبة طالباً) 148(وتكونت عينة الدراسة من     

) 78( و ،كمجموعة تجريبيـة  طالبة  ) 35( و ،كمجموعة ضابطة طالبة  ) 35(المؤمنين األساسية منها    

ـ  )39(ومجموعـة ضـابطة     ك طالبـاً ) 39( منهممدرسة الشافعي األساسية للبنين       من طالباً  اً طالب

  : موزعة كاآلتي والعينةمجموعة تجريبيةك
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  توزيع عينة الدراسة: ) 1.3(   الجدول 

  المجموعة  العدد  الشعبة  المدارس

  ضابطة  35  أ

  تجريبية  35  ب

  

  بنات عائشة أم المؤمنين

    70  المجموع

  ضابطة  39  ب

  تجريبية  39  ج

  

  الشافعي للبنين

    78  المجموع

  طالباً وطالبة 148= الدراسة المجموع الكلي لعينة 

  

  أدوات الدراسة  5.3

  :راسة أدوات البحث اآلتية استخدمت الباحثة إلغراض الد

   العامة ختبار التحصيلي في وحدة  خصائص السيولة من كتاب العلومالا1.5.3

عامة من كتاب العلوم ال   )  خصائص السيولة  ( السابعة في الوحدة    ي اختبار تحصيل  قامت الباحثة ببناء  

) 26(وبلغت عدد فقرات االختبار بـصورته النهائيـة       ،ثاني المقرر للصف السابع األساسي    الجزء ال 

 )50( العالمة الكلية لالختبار هـي       و ،ات كما هو موزع في ورقة االختبار      فقرة وقد أعطيت العالم   

  .) 3( ملحق .عالمة
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  :جدول مواصفات االختبار التحصيلي * 

  : واتبعت الخطوات اآلتية ، )6( صفات لالختبار التحصيلي ملحقأعدت الباحثة جدول موا

  للصف السابع األساسي تحليل محتوى المادة الدراسية وهي وحدة خصائص السيولة  .1

  .)5(تحديد األهداف السلوكية لكل درس حسب هرم بلوم ملحق  .2

 .)2 - 3(جدول ،تحديد الوزن النسبي لكل درس  .3

  كل درس  الوزن النسبي ل:)2 - 3(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد الحصص  الدرس

  ضغط السائل
  

6  26%   

ظواهر و تطبيقات على 
  ضغط السائل

10  44%  

الخاصية الشعرية و التوتر 
  السطحي

  

7  30%  

  %100  23  المجموع
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 ).3-3( جدول تحديد الوزن النسبي لألهداف السلوكية بمستويات المختلفة .4

  بية لألهداف السلوكية حسب بلوم  األوزان النس:)3-3(الجدول  

  الوزن النسبي  المستوى المعرفي

  %42  تذكرمعرفة و

  %23  فهم واستيعاب

  %11  تطبيق

  %8  تحليل

  %8  تركيب

  %8  تقويم

  %100  المجموع

  .فقرة ) 26( النهائية تهختبار بصوروبلغت عدد فقرات اال ،تحديد عدد فقرات االختبار .5

  . في جدول المواصفاتقرات لكل خليةتحديد عدد الف .6

  ).6 (ملحق  ،النهائية  جدول مواصفات اختبار التحصيل بصورتهإعداد. 7     
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ة لكيفية استخدام الوحدات النسقية في تدريس وحدة خصائص         / إعداد دليل المعلم    *

   : السيولة

مقـررة فـي    ة لتوضيح كيفية تدريس وحدة خصائص السيولة ال       / قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم      

ـ    سابع، باستخدام الوحدات النسقية   كتاب العلوم للصف ال    دليل علـى محتـوى المـادة     ، و يتضمن ال

  .)2(ملحق. التعليمية، واألنشطة التي يتخللها

ذوي الخبرة فـي    و للتأكد من صدق الدليل قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين من              

  . )2(  ملحق  .ت المناسبةوقد تم إجراء التعديال، سها يالعلوم و تدر

مدرسة الشافعي األساسية للبنين ومناقشة المـادة معـه ،بعـد أن     تم مقابلة معلم مدرسة البنين في       و

  : ، كما قامت الباحثة بـ أصبحت بصورتها النهائية وتوضيح كيفية تنفيذها

 .لى كيفية تنفيذ المادة وأنشطتهاتدريب المعلم ع •

 . ة التنفيذصة صفية أمامه على كيفيعرض ح •

تقـديم التغذيـة   لتعرف على كيفية تنفيذه للمـادة وأنـشطتها و       مشاهدة حصة صفية للمعلم ل     •

 . التجاه المطلوب في تنفيذ التجربةالراجعة المناسبة له للمضي با

 .علماإلجابة عن أي استفسار يطرحه الم •

وهـي االختبـار    : ولىاأل ، على مجموعات الدراسة في مرحلتين     وقد قامت الباحثة بتطبيق االختبار    

ـ  : والثانيـة  ،هدف قياس التكافؤ بـين المجمـوعتين      القبلي الذي يسبق تعلمهم للمادة التعليمية ب        ووه

عـة   المجمو ،المجمـوعتين  بحيث طبق االختبارين علـى       ،ر البعدي الذي يلي تعلمهم للمادة     االختبا

  .التجريبية والمجموعة الضابطة
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  :االستبانة  2.5.3

 األدب إلـى  باالستناد   ، لجمع البيانات في هذه الدراسة     كأداة بإعدادها قامت   ستبانةااستخدمت الباحثة   

 وآراء المحكمين الذين قاموا بتحكيم االستبانة في صورتها األولية المكونـة        ، وخبرة الباحثة  ،التربوي

  فقـرة  ) 32( وقد اشتملت االستبانة في صورتها النهائيـة علـى   ،)8 ( فقرة كما في ملحق)62(من  

  .)9(كما في ملحق 

خمـس   الذي تكـون مـن       ،الستبانة حسب تدرج ليكرت الخماسي    وقد كانت االستجابة على فقرات ا     

 وموافق وأعطيت أربع    ،وهي موافق بشدة وأعطيت خمس درجات      ،درجات لالستجابة على كل فقرة    

 ومعارض بشدة وأعطيـت     ، ومعارض وأعطيت درجتين   ، وحيادي وأعطيت ثالث درجات    ،درجات

  .ة واحدةدرج

  

  صدق األدوات  6.3

  :صدق االختبار 1.6.3

معلمـي   : والتي شـملت   ،بعرضه على لجنة من المحكمين    للتأكد من صدق االختبار قامت الباحثة       

 ،رسي ألساليب التدريس فـي الجامعـات      مد ،فين تربويين لمبحث العلوم    مشر ،علوم الصف السابع  

ختبار بشكله األولي من اجل     هم صورة من اال    وقد أعطي كل من    ،وجميعهم من ذوي الخبرة الطويلة    

  :تحكيم

  .ياس الفقرة لما أعدت لقياسه فعالمدى ق -

 . المادةىمدى مناسبة الفقرات لمحتو -
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 .يتين الرياضية واللغويةمدى وضوح الفقرات من الناح -

 . لغة الفقرات لمستوى الطلبةمالئمةمدى  -

فقراتـه  التنوع في مستويات .(  مرفقا   مدى مراعاة فقرات االختبار لجدول المواصفات الذي كان        -

 .)حسب عناصر تحليل المحتوى

 .إبداء أي مالحظات أخرى -

وقامت الباحثة بتعديل الفقرات حسب اآلراء التي اجمع عليها المحكمون حتى أصبح فـي صـورته      

   .)3(ملحق . النهائية 

  

  :صدق االستبانة 2.6.3 

 للتحقـق مـن صـدق       ،)10(ملحق   ،محكمينة على مجموعة من ال    قامت الباحثة بعرض االستبان   

  : وطلبت منهم تحكيمها من حيث،االستبانة

  .مدى قياس كل فقرة لما أعدت لقياسه فعال -

 .للموضوع والمحتوى فقرات االستبانة مالئمة -

 .للطلبة ووضوحها بالنسبة ،صياغة كل فقرة لغويا -

 .وحدات النسقيةمناسبة كل فقرة لالتجاهات نحو ال -

 كما أن  ،تم تعديل بعض الفقرات وحذف بعضهالمحكمين ومالحظاتهم  اآراءوفي ضوء 

        درجـات  5 على طلب المحكمين تم تعـديلها إلـى           درجات وبناء  3االستبانة األصلية تكونت من     

  .) معارض بشدة ، معارض، محايد، موافق،موافق بشدة( 
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  ثبات األدوات  7.3

  : التحصيلي ثبات االختبار 1.7.3 

ويمثلون  عية من مجتمع الدراسة    استطال ة؛ قامت الباحثة بتطبيقه على عين     ن ثبات االختبار  للتحقق م 

مـن مدرسـة الريـان       طالبـة    )38(مكونة من    حيث  كانت العينة       ف السابع األساسي  الصطلبة  

  ،ومن خارج إطـار العينـة      طالبا من مدرسة األمير محمد األساسية للبنين      ) 36(األساسية للبنات و  

حيـث   ،تم حساب الزمن التقريبي لالمتحـان      و ،االختبار وتصحيحه من قبل الباحثة     إجراء   حيث تم 

 حساب   وتم ، من الزمن  بعد ساعة  أنهى   دقيقة والطالب األخير   40 االمتحان بعد    األولطالب  ال ىأنه

 وتم حساب معامـل  ،حل جميع األسئلةتكفي لواحدة  وكان بمعدل ساعة ،الزمن الالزم لجميع الطلبة 

 وهـي مناسـبة     ،)0.82( وقد بلغـت قيمـة       بات لالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا      الث

 )  0.75- 0.25(  كما قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة وتـراوح بـين            . الدراسة ألغراض

  . )7(ملحق ) .  0.60_0.35(  التمييز وتراوح بين ومعامل 

  

   :ةثبات االستبان 2.7.3   

 ولكـن   ،عينة استطالعية من مجتمع الدراسة    ات االستبانة قامت الباحثة بتطبيقها على       تحقق من ثب  لل

،  للبنـات  األساسـية في مدرسـة الريـان      ت الصف السابع األساسي     باطال ( ،خارج عينة الدراسة  

, وطالب الصف السابع األساسي في مدرسة األمير محمـد األساسـية للبنـين       ,  طالبة 38وعددهن  

بلغـت قيمـة     الـداخلي، و   لالتساق،  اباخ ألف ناستخدمت الباحثة معادلة كرو    و ، ) طالب 36وعددهم  

  .  وهي مناسبة ألغراض الدراسة،)0.79(  الثبات
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  إجراءات الدراسة  8.3  

جهـة إلـى  وزارة       مو ،القدس كتاب تسهيل مهمة من قسم التربية في جامعة          الحصول على  .1

 ومن ثم الحصول علـى  ، المدارس التي تم اختيارها ربة في  لتنفيذ االختبارات والتج   ،التربية والتعليم 

   ،عليم العام في مديريـة وسـط الخليـل         من قسم الت   ،لى تطبيق التجربة وأدوات الدراسة    الموافقة ع 

  ).11(ملحق 

 .إعداد أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها  .2

 .اختيار عينة الدراسة .3

سـتخدام  ريس وحدة خـصائص الـسيولة با      تزويد المعلم بدليل معلم والذي يوضح كيفية تد        .4

 .الوحدات النسقية

 .من المجموعات التجريبية والضابطةتطبيق أدوات الدراسة القبلية على كل  .5

تنفيذ التجربة بتطبيق إستراتيجية الوحدات النسقية في تدريس وحدة خصائص السيولة حيـث        .6

 8التجربـة حـوالي     حيث اسـتغرقت    20011|5|8وانتهت في    20011|3| 10بدأت التجربة في    

 .المستمرة لتقديم التغذية الراجعةأسابيع  وكانت الباحثة تقوم بالمتابعة 

 .ن المجموعتين التجريبية والضابطةتطبيق أدوات الدراسة البعدية لكل م .7

واسـتخدام  ) SPPS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية       جمع البيانات وتحليلها    .8

  ).ANCOVA(المصاحب تحليل التغاير 
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  : متغيرات الدراسة 9.3

  : يفي هذه الدراسة هة المستقلات المتغير 1.9.3

اسـتخدام الوحـدات    التدريس بالطريقة التقليدية والتدريس ب    : ا مستويان طريقة التدريس و له    .1

 .يةالنسق

 ذكر وأنثى: وله مستويان الجنس  .2

  :  في هذه الدراسة هيلمتغيرات التابعةا 2.9.3

  .العلوم صيل فيالتح •

 .الوحدات النسقية االتجاهات نحو •

  

  تصميم الدراسة  10.3 

 تجريبية في هذه    واألخرى ضابطة   إحداهمااتبع التصميم شبه التجريبي قبلي وبعدي لمجموعتين        

   .وتم تعيينها في تجريبية وضابطة,  قصديةةاختيار عينحيث تم , الدراسة

   قياس بعدي -جة معال–قياس قبلي : المجموعة التجريبية 

       O1           x          O2                                   

  

  قياس بعدي   -  ال معالجة–قياس قبلي  :المجموعة الضابطة

       O1                     O2                              
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  المعالجة اإلحصائية  11.3

 بجمع البيانـات ورصـدها      لباحثةاقامت   ,  الدراسة والتحقق من فروضها    أسئلة عن   لإلجابة

) SPPS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية       واستخدام   ,وإدخالها في الحاسب اآللي     

 لعالمات مجموعتي الدراسة علـى   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   حيث حسبت   

  .)ANCOVA(واستخدام تحليل التغاير المصاحب ,التحصيل ومقياس االتجاهات اختبار
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نتائج الدراسة : الفصل الرابع   

  المقدمة1.4

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي هدفت إلى تقصي اثر استخدام 

إذا كان األثر وما . الوحدات النسقية في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي واتجاهاتهم نحوها

استخدمت الباحثة ,وبعد تطبيق إجراءات الدراسة وجمع بياناتها , يختلف باختالف جنس الطلبة 

.  تائج بالتسلسل حسب أسئلة الدراسةوفيما يلي عرض للن,التحليالت الوصفية واالستداللية المطلوبة 

    

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول    2.4

 في العلوم في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي اثر استخدام الوحدات النسقية ما: ل السؤال األو

وهل يختلف هذا األثر باختالف الجنس ؟ , العامة  

:وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية   

       )α ≥ 0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة

. الصف السابع األساسي في العلوم تعزى لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما  طلبة تحصيلفي  

   حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس تحصيل الطلبة , والختبار هذه الفرضية  

) .2.4 , 1.4(حسب متغيري المجموعة والجنس في مادة العلوم وكانت النتائج كما في الجداول   
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في قياس التحصيل القبلي والبعدي حسب : )1.4(جدول 

.المجموعة   

 التحصيل البعدي التحصيل القبلي  المجموعة

 21.64 14.54 المتوسط الحسابي

 5.39 4.081 االنحراف المعياري

 

 الضابطة

 74 74 العدد

لحسابيالمتوسط ا  12.46 23.76 

 5.48 3.53 االنحراف المعياري

 

 التجريبية

 74 74 العدد
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في قياس التحصيل القبلي والبعدي حسب : )2.4(جدول 

.الجنس   

 التحصيل البعدي التحصيل القبلي  المجموعة

 19.69 14.31 المتوسط الحسابي

المعيارياالنحراف   4.389 5.64  

 

 ذكور

 78 78 العدد

 25.71 12.71 المتوسط الحسابي

 3.33 3.29 االنحراف المعياري

 

 إناث

 70 70 العدد

 22.70 13.51 المتوسط الحسابي

 5.52 3.95 االنحراف المعياري

 

 المجموع

 148 148 العدد

 

بية لقياس التحصيل بين وجود فروق ظاهرة في المتوسطات الحسا ) 1.4(يالحظ من الجدول 

) 2.4(كما ويالحظ من الجدول , حسب طريقة التدريس) الضابطة والتجريبية ( مجموعتي الدراسة 

.وجود فروق ظاهرة في المتوسطات الحسابية لقياس التحصيل حسب الجنس   
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ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسـطات الحـسابية لقيـاس التحـصيل ذات داللـة        

  وكانت النتائج كمـا   ).ANCOVA(استخدم تحليل التغاير    ,)α ≥ 0.05 (صائية عند مستوى الداللة   إح

   . )3.4(في الجدول 

لمتغيـر التحـصيل حـسب المجموعـة         )ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التغاير    :)3.4(جدول  

  .والجنس والتفاعل بينهما 

 

 مصدر التباين

 

مجموعة 

 المربعات

 

 درجة الحرية

متوسط 

موعة مج

 المربعات

 

)ف(قيمة  

 

مستوى      

       الداللة

 0.001 10.973 210.292 1 210.292 قبلي

 0.001 13.369 256.212 1 256.212 المجموعة

 0.001 75.038 1438.117 1 1438.117 الجنس

 0.572 0.321 6.153 1 6.153 الجنس*المجموعة

   19.165 143 2587.308 الخطأ

    148 76374.000 المجموع

 

وان مستوى الداللة , )75.038( المحسوبة للجنس هي ) ف (أن قيمة) 3.4(يالحظ من الجدول 

 أي انه توجد فروق داله )α ≥ 0.05(هذه القيمة اقل من مستوى الداللة و ,)0.001( يساوي 

. إحصائياً في التحصيل بين الذكور واإلناث   
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 المتوسطات الحسابية المعدلة لقياس التحصيل حسب يبين) 4.4(جدول الن اولمعرفة مصدر الفروق ف

.الجنس  

.المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب الجنس): 4.4(جدول   

 الجنس المتوسط الحسابي الخطأ المعياري

0 .529  ذكر 19.421 

0 .529  أنثى 25.979 

 

 وهو اقل من المتوسط )19.421(كور يساوي أن المتوسط المعدل للذ) 4.4(يالحظ من الجدول 

. مما يدل على أن الفروق لصالح اإلناث )25.979(  المعدل لإلناث والذي يساوي   

 

 المحسوبة للفرق بين متوسطي طلبة المجموعة )ف( أن قيمة )3.4(كما ويالحظ من الجدول 

وهذه القيمة ) 0.001(وي وان مستوى الداللة يسا) 13.369(التجريبية والمجموعة الضابطة تساوي 

 أن هناك فروق دالة إحصائيا بين تحصيل طلبة كل من  أي)α ≥ 0.05 ( مستوى الداللةاقل من

يبين المتوسطات ) 5.4(ولمعرفة مصدر الفروق فان الجدول ,المجموعة التجريبية والضابطة 

.  الحسابية المعدلة لقياس التحصيل حسب المجموعة   
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  .لمتغير التحصيل حسب المجموعة طات الحسابية المعدلة واألخطاء المعياريةالمتوس) : 5.4(جدول 

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعياري

 التجريبية 24.107 0.534

 الضابطة 21.293 0.534

 

 

 وهو اكبر من )24.107( أن المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية هو) 5.4 (ويالحظ من الجدول

مما يدل على أن الفروق موجودة . )21.293(عة الضابطة والذي قيمته ل للمجموالمتوسط المعد

. لصالح المجموعة التجريبية   

 

:التفاعل بين المجموعة والجنس   

ومستوى  )321(للتفاعل بين الجنس والمجموعة هي ) ف(نجد أن قيمة ) 3.4(بالعودة إلى الجدول 

أي انه ال يوجد اثر  )α ≥ 0.05(وى الداللة  وهي قيمة اكبر من مست) 0.572(الداللة يساوي 

. بين المجموعة والجنس للتفاعل   
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النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني  3.4   

 
 فـي    اتجاهات طلبة الصف السابع األساسـي      علىما أثر استخدام الوحدات النسقية      :  السؤال الثاني 

    والتفاعل بينهما؟مجموعةباختالف الجنس والوهل يختلف هذا األثر ، العلوم العامة

   : الفرضية اآلتيةينانبثق من السؤال

  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة  

   في مادة العلـوم تعـزى       نحو استخدام الوحدات النسقية     اتجاهات طلبة الصف السابع األساسي     على

  .الجنس والتفاعل بينهماوللمجموعة 

اهات الطلبـة    واالنحرافات المعيارية لقياس اتج    حسبت المتوسطات الحسابية  , الختبار هذه الفرضية    

  .)7.4 ,6.4(وكانت النتائج كما في الجدولين حسب متغيري المجموعة والجنس 

  :المجموعة لمتغير االتجاهات حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  : )6.4(جدول 

  اتجاهات بعدي  اتجاهات قبلي    المجموعة

  58.08  58.17  المتوسط الحسابي

  6.19  7.71  االنحراف المعياري

  

  الضابطة

  74  74  العدد

  65.00  57.974  المتوسط الحسابي

  5.61  5.15  االنحراف المعياري

  

  التجريبية

  74  74  العدد
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 بين ية في المتوسطات الحسابية لمتغير االتجاهاتأن هناك فروقا ظاهر) 6.4( من الجدول يالحظ

.حسب طريقة التدريس ) الضابطة والتجريبية(مجموعتي الدراسة   

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير االتجاهات حسب الجنس : )7.4(جدول 

  اتجاهات بعدي  اتجاهات قبلي    الجنس

  62.03  57.13  المتوسط الحسابي

  7.03  6.23  نحراف المعيارياال

  ذكر

  74  74  العدد

  61.06  59.01  المتوسط الحسابي

  6.65  67.36  االنحراف المعياري

  أنثى

  74  74  العدد

وجود فروقا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لمتغير االتجاهات حسب ) 7.4 (حظ من الجدولنال

  .الجنس

ات الحسابية لمتغير االتجاهات ذات داللة ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسط 

وكانت ) ANCOVA( استخدم اختبار تحليل التغاير . )α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة  

  ) .8.4(النتائج كما في الجدول 
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نحو الوحدات النسقية االتجاهات  لمتغير )ANCOVA(  نتائج اختبار تحليل التغاير) :8.4(جدول 

  .حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  

 وان )51.957(المحـسوبة لمتغيـر المجموعـة تـساوي     ) ف( قيمة أن) 8.4(نالحظ من الجدول    

الـضابطة  ( ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة      هناك فروقا  أنأي  ) 0.001(مستوى الداللة   

 يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لمتغيـر  )9.4(در الفروق فان الجدول ولمعرفة مص, )والتجريبية  

  .االتجاهات حسب المجموعة 

  

  

  

  

ــة   مصدر التباين مجموعــ
  المربعات

متوســــط   درجة الحرية
ــة  مجموعـ

  المربعات

ــستوى   )ف(قيمة  مـ
  الداللة

  0.025  5.155  167.602  1  167.602  قبلي
  0.001  51.957  1689.340  1  1689.340  المجموعة

  0.187  1.759  57.188  1  57.188  الجنس
  0.001  6.794  220.903  1  220.903  الجنس*المجموعة

      23.514  143  4389.427  الخطأ
        148  536748.000  المجموع
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المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطـاء المعياريـة لمتغيـر االتجاهـات حـسب            ) : 9.4( جدول  

  .المجموعة 

   المعياريالخطأ  المتوسط الحسابي  المجموعة

  0.682  58.069  الضابطة

  0.682  65.017  بيةالتجري

  

وهو اكبر ) 65.017( المتوسط المعدل للمجموعة التجريبية يساوي أننالحظ من الجدول السابق 

 هناك فروق أنمما يدل على )58.069(من المتوسط المعدل للمجموعة الضابطة والذي يساوي 

  .لصالح المجموعة التجريبية 

وان ) 1.759( تـساوي    ة لمتغيـر الجـنس    المحسوب) ف( قيمة   أن) 8.4(كما ويالحظ من الجدول     

 إلىوهذا يشير   .  )α ≥ 0.05(وهذه القيمة اكبر من مستوى الداللة       ) 0.187(مستوى الداللة يساوي    

في نحو الوحدات النسقية     األساسيسابع   في اتجاهات طلبة الصف ال     يوجد فروق دالة إحصائيا    انه ال 

  .مادة العلوم تعزى للجنس
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  :وعة والجنسالتفاعل بين المجم

 المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس تساوي )ف(نجد أن قيمة , )8.4(بالعودة للجدول 

وهذا يدل ) α ≥ 0.05( هذه القيمة اقل من مستوى الداللة و)0.001(وان مستوى الداللة ) 6.794(

  .على أن هناك فروقا داله إحصائيا بين التفاعل بين المجموعة والجنس 

متوسطات الحسابية المعدلة لمتغير يوضح ال) 10.4(فان الجدول , ر الفروق ولمعرفة مصد

  .المجموعة والجنس  حسب التفاعل بين تاالتجاها

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير االتجاهات حسب التفاعـل          ): 10.4 (جدول

  .بين المجموعة والجنس 

  طأ المعياريالخ  المتوسط الحسابي  الجنس  المجموعة

  الضابطة  0.965  59.97  ذكر

  0.966  56.166  أنثى

  التجريبية  0.968  64.406  ذكر

  0.967  65.0628  أنثى

  

وهو  )59.97(أن المتوسط الحسابي لذكور المجموعة الضابطة يساوي        ) 10.4(يالحظ من الجدول    

 الحـسابي لـذكور   بينمـا المتوسـط  , ) 56.16(حسابي لإلناث الذي يـساوي     من المتوسط ال  أعلى  

كمـا  , وهي متقاربة فيمـا بينهـا      )65.006(ولإلناث يساوي   ) 64.40(المجموعة التجريبية يساوي    

يالحظ أن المتوسط الحسابي لكل من ذكور وإناث التجريبية أعلى من المتوسطات الحسابية لـذكور               
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جريبيـة والجـنس     هناك اثر للتفاعل بين المجموعة الت      أن المجموعة الضابطة وهذا يدل على       وإناث

  . في مادة العلوم نحو الوحدات النسقيةاألساسيعلى اتجاهات طلبة الصف السابع 

  

  :تلخيص نتائج الدراسة كما يأتي   
  
  .اإلناثتعزى للجنس لصالح  لمتغير التحصيل في مادة العلوم إحصائياوجود فروق دالة  -

ى لطريقـة التـدريس لـصالح        تعز العلوموجود فروق دالة إحصائيا لمتغير التحصيل في مادة          -

  .المجموعة التجريبية

 تعزى للتفاعل بين الجنس وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير التحصيل في مادة العلومعدم   - 

  .والمجموعة

حـسب   في مادة العلومنحو الوحدات النسقية اتجاهات الطلبة وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير     -

  .بية لصالح المجموعة التجريالمجموعة

 تعزى في مادة العلـوم نحو الوحدات النسقية اتجاهات الطلبة لمتغير  فروق دالة إحصائيا  ال توجد    -

  .للجنس

في مادة العلوم تعزى  نحو الوحدات النسقية  اتجاهات الطلبة وجد فروق دالة إحصائيا لمتغير ت-

مجموعة التجريبية لصالح  أي للتفاعل بين الجنس والطريقة لصالح الوالمجموعةللتفاعل بين الجنس 

  .اإلناث
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات 

  المقدمة1.5 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الوحدات النسقية في تحصيل طلبة الـصف الـسابع        

  .األساسي في العلوم العامة واتجاهاتهم نحوها

مت اإلجابة عنها من خالل تحليل النتـائج الـواردة   ولتحقيق هذه األهداف؛ فقد حددت الباحثة أسئلة ت 

  .في الفصل الرابع، وفيما يلي مناقشة النتائج تبعا لتسلسل أسئلة الدراسة وفرضياتها

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 2.5

ل وه, ما اثر استخدام الوحدات النسقية في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في العلوم العامة 

 يختلف هذا األثر باختالف الجنس ؟

:وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية   

)α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة      

  . الصف السابع األساسي في العلوم تعزى لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما طلبة تحصيلفي
  

  الطلبة تعـزى   تحصيل   في ةة إحصائي ل دال  ذات   فروقوجود  , تحليل درجات التحصيل    نتائج تأظهر

 يتـضح أن اسـتخدام طريقـة        وفي ضوء هذه النتيجة   .لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية    

الوحدات النسقية كانت ذات أثر ايجابي في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مـادة العلـوم                 
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ويمكن تفسير ذلك وإرجاعه إلـى اسـتخدام مجموعـة مـن     .  مقارنتها بالطريقة التقليديةالعامة عند 

األنشطة التي تتفق مع األهداف وتتناسب مع قدرة الطلبة، مما يؤدي إلى توظيـف حـواس المـتعلم         

 السمعية، والبصرية، واليدوية في أثناء عملية التعلم؛ مما يؤدي إلى زيادة االنتباه، وتعميـق اإلدراك،         

والفهم للموضوعات التعليمية، والعمل على تنمية بعض المهارات األدائيـة والتدريـسية، وتعزيـز              

كما أن استخدام الوحدات النسقية تتيح الفرصـة         .القدرات العلمية بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة      

تـشكيل سـلوك    للطلبة الحصول على التغذية الراجعة، وتقدم التعزيز المناسب لهم؛ مما يساعد في             

  . واستجابة الطلبة بشكل فعال

 ، ودراسة بركـات   )2006(، دراسة محمد البطراوي     )1998( ويدعم هذا التفسير دراسة أمينة الجندي       

  ).Harnish ، Migotsky ، Gierl ، 1995( وكذلك مع دراسة ) 2008(

رها ، وجد أنها تتفق مـع       وعند مراجعة الدراسات السابقة لمعرفة مدى اتفاق نتيجة هذه الدراسة مع غي            

، )1988(، ودراسـة صـبري      )1993(، ودراسة عزب ومحمد وزهـران       )1987(فراج  نتائج دراسة   

 Watson، ودراسـة  )  Harnish ، (Migotsky، (Gierl,1995، ودراسـة  )1992(ودراسة عوجان 

 الطلبـة   ، والتي أشارت جميعها إلى وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل لصالح مجموعـة             )(1991

  .الذين درسوا بطريقة الوحدات النسقية 

عـدم وجـود     إلى أشارت التي   )1985(في حين تعارضت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الشريدة           

فروق دالة إحصائيا بين متوسطات عالمات الطالبات في كل من التحـصيل المؤجـل والمعجـل فـي                  

 )2006(، ودراسة إبـراهيم     في المجموعة الضابطة    المجموعة التجريبية ومتوسطات عالمات الطالبات      

طريقة التـدريس  إلى حيث أشارت هذه الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية في التحصيل تعزى      
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التي أشارت إلى انـه ال يوجـد اثـر ذو داللـة      )Watson) 1991، ودراسة والجنس والتفاعل بينهما

    .إحصائية على التحصيل المعرفي للطلبة 

  
  :التفاعل بين المجموعة والجنس 

 وجود فروق دالة إحصائيا في  عدم النتائجأظهرت بالنسبة للتفاعل بين المجموعة والجنس فقد أما

تحصيل الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس وهذا يشير إلى أن استخدام الوحدات النسقية 

  أبدىفكال الجنسين, بالكفاءة نفسها)ناث الذكور واإل(  كان محببا من قبل الجنسين في التدريس

. في المشاركة والتفاعل بين طريقة التدريس وتحقيق الفهم عند كليهمارغبةال  

 التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة )2006(إبراهيم اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

   . والتفاعل بينهماطريقة التدريس والجنسإحصائية تعزى للتفاعل بين 

  

السؤال الثاني بالنتائج المتعلقة  مناقشة 3.5  
 

, العلـوم العامـة   هات طلبة الصف السابع األساسي في        اتجا ا أثر استخدام الوحدات النسقية على     م

   ؟ والتفاعل بينهمامجموعةوهل يختلف هذا األثر باختالف الجنس وال

  :انبثق من السؤالين الفرضية اآلتية 

  )α ≥ 0.05(ئية في المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصا

 للمجموعـة  في مادة العلوم تعزى  نحو الوحدات النسقية     اتجاهات طلبة الصف السابع األساسي       على

  .والجنس والتفاعل بينهما
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صائية في اتجاهات الطلبة تعزى لطريقة التـدريس  أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إح   

ويمكن تفسير ذلك أن طريقة الوحدات النسقية طريقة ناجحـة لتنميـة            , لح المجموعة التجريبية    لصا

اتجاهات الطلبة فقد تجعل هذه الطريقة العلوم أكثر متعة من الطريقة التقليدية، كونها تربط الـدرس                

يهم ويعطـيهم   بالواقع الذي يعيش فيه الطلبة؛ مما قد يشجعهم ويدفعهم للتعلم، ويعزز مفهوم الذات لد             

مزيدا من الثقة بالنفس وحبا لعلم العلوم، كما أن استخدام الوحدات النسقية في تدريس العلوم طريقـة            

جديدة على الطلبة والجديد يثير االهتمام والتشويق وخاصة عند اختيار الطلبة األنشطة التي تناسـب               

  .على التكنولوجيا الحديثةقدراتهم، مما ينمي المهارات لديهم وتدفعهم على االطالع الدائم 

كما أن استخدام أسلوب الوحدات النسقية يعطي الطلبة فرصة لالستمتاع بالتعلم، ويثير دوافعهم، مما              

يترك اتجاهات ايجابية لدى الطلبة نحو استخدام الوحدات النسقية وخلق جو من الحمـاس للدراسـة                

  . وارتفاع في المعنويات

دراسات تبحث عن استخدام الوحـدات النـسقية     ,لتي راجعتها الباحثة   من الدراسات السابقة ا    لم تتوفر 

 ,Gierl إال أن بعض الدراسات كدراسـة ,لطلبة في مادة العلوم بشكل مباشر  على اتجاهات اوأثرها

Migostsky, Harnish) 1995 ( عزز من المهـارات والقـدرات   تأشارت إلى أن الوحدات النسقية

ولم تتوافر دراسات سابقة من الدراسات التي راجعتهـا  , لوجيا الحديثة تناسب مع التكنو ت وأنهاالعامة  

  .مع نتائج هذه الدراسة ) بشكل مباشر(الباحثة تختلف 

 رعدم وجود فروق دالة إحصائيا في قياس متوسطات االتجاهات بين الـذكو           ,وكذلك أظهرت النتائج    

 الوحدات النسقية يعطـي الطلبـة       كما بأن استخدام أسلوب    ويمكن تفسير ذلك  , تعزى للجنس  واإلناث

فرصة لالستمتاع بالتعلم، ويثير دوافعهم، مما يترك اتجاهات ايجابية لـدى الطلبـة نحـو اسـتخدام         

  . الوحدات النسقية وخلق جو من الحماس للدراسة وارتفاع في المعنويات
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ـ               طلبـة  ات ال ولم تتوافر دراسات سابقة من الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث في قيـاس اتجاه

  .باالعتماد على متغير الجنس 

  

  التفاعل بين المجموعة والجنس  

فأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في         ,أما بالنسبة للتفاعل بين المجموعة والجنس     

قياس اتجاهات الطلبة تعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس وفي هذا داللة على أن كال الجنسين في                

حيث وفرت هذه الطريقة فرصة اكبر      , قد استفادوا من استخدام الوحدات النسقية       التجريبية المجموعة

ولم تتوافر دراسات سابقة مـن       .ليمية وتنظيمها وفهمها ومراجعتها   لكال الجنسين في تقسيم المادة التع     

ن الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث في قياس اتجاهات الطلبـة باالعتمـاد علـى التفاعـل بـي                 

  .المجموعة والجنس
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   التوصيات4.5

  ا يأتي على نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بمبناء:  

ندعوا  به طريقة الوحدات النسقية في ترسيخ المعلومات العامة في أذهان الطلبة             أسهمت لما   نظراً -

تلـف النـواحي    طلبـة فـي مخ    تصميم برامج تعليمية باستخدام هذه الطريقة لتلبي احتياجات ال        إلى  

  .التعليمية

فـي   اتجاهات الطلبة بـشكل مباشـر      ة في ثر استخدام الوحدات النسقي   أ إجراء دراسات تبحث في      -

   .المراحل التعليمية المختلفة

في الوحدات النسقية   وزارة التربية والتعليم بإدخال بعض الوحدات المصممة علي طريقة          أن تقوم    -

  .يةالفلسطينمناهج العلوم في المدارس 

 

 أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع كليات التربية بتدريب المعلمين القائمين بالخدمة مـن                -

  .الوحدات النسقية  طريقةىذوي االستعداد عل

  

  . إدخال مفهوم المكتبة الشاملة أو مدخل الوسائط إلي مكتباتنا المدرسية-

علـيم الفـردي    ت يتناول ال  ينعاهد إعداد المعلم   إعداد مقرر دراسي ضمن مناهج كليات التربية وم        -

  .الوحدات النسقية كيفية إعدادالوحدات النسقية خاصة وعلى عامة وطريقة 
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  :المراجع العربية 

 استخدام المديوالت التعليمية في الرياضيات و أثره في تحـصيل طلبـة      :)2006.( إبراهيم ، ميالد    
 رسالة ماجـستير غيـر      .تنمية التفكير الناقد لديهم   الصف التاسع األساسي في محافظة بيت لحم و         

  . فلسطين,منشورة،  جامعة أبو ديس، القدس

   .بيروتدار القلم،  . مقدمة بن خلدون :)1981.(، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون

مكتبـة الفـالح للنـشر و        . مناهج الرياضيات المدرسية و تدرسـيها      :)1994.(   ، فريد  زينة وأب
  .األردن, نعما، لتوزيعا
  

  .1ط ,  مؤسسة الرسالة .التعلم الذاتي في عصر المعلومات :)2001.(أمل , احمد 

  

  . ، القاهرة ، مصر دار الفكر العربي.طرق تدريس الرياضيات : )2001(.إسماعيل , أمين 

  

فعالية استخدام التعليم الفردي بالحقائب التعليمية فـي تـدريس مقـرر             ):2008.( ماجدة  , بركات  

 دة بعض المهارات األدائية لـدى طالبـات االقتـصا         عليمية على التحصيل المعرفي وتنمي    وسائل الت ال

  .السعودية , رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز.المنزلي 

  

ورقـة   . المدرسييلها وقياسها في التعليم     االتجاهات وطرائق تكوينها وتعد   : )1986.(احمد  , بلقيس

 , تربية المعلمين والتعلـيم العـالي  قسم, اليونسكو -االونروا–دائرة التربية والتعليم  ,  EP\16 رقم

       .عمان, التربيةمعهد
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 دار ,)1(بعة ط .يوالت التعليمية اتجاهات معاصرة   ودالتعلم الذاتي بالم   :)2000.( ،عبد السالم   جامل

 . عمان ، األردن، المناهج

  

دار  ,)2(بعـة   ط .ات المناهج التعليميـة وأسـاليب تعليمهـا       أساسي: )2002 (.جامل ، عبد السالم   

  .عمان ، األردن،المناهج

  

 تصميم واختيـار وتقـويم الوحـدات     ( أساليب جديدة في التعليم والتعلم     : )1973. (راسل ، جيمس

   .القاهرة, دار النهضة العربية ،ترجمة احمد خيري كاظم.)لصغيرة  التعليميةا

  

  . الكويت , مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .علم الذاتي وتطبيقاته التربويةالت :)1986.(جامع , حسن 

  

. واهر التخلف والتفوق في الدراسة    دراسة تربوية لظ  " القيادة التربوية    :)1993. (عبد اهللا   , حصين  ال

  . جامعة مصر العربية,)2(بعة ط , مجلة التربية

  

بعـة   ط .ء االتجاهات التربوية المعاصرة   ضوتدريس العلوم في    :)1996.(حيدر ، عبد اللطيف حسين    

  .دبي، اإلمارات العربية المتحدة، دار القلم للنشر و التوزيع، )1(
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أثر التعليم الفردي في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي فـي مـادة              :)1996 (.حيلة ، محمد  ال

  .سودانجامعة الخرطوم، جمهورية ال,رسالة دكتوراه غير منشورة .دراسة مقارنة/ العلوم

  

ية وأساليبها وتطبيقاتهـا     طرائق تدريس التربية اإلسالم    : )2003. ( ناصر وعيد، يحيى  , خوالدة  ال

  .الكويت للنشر والتوزيع، الفالحمكتبة ، )2(بعةط .العملية

  

منظمـة األقطـار     . الحقائب التدريبية ): 1988.(توفيق  , احمد ومرعي   , عبد الباري وبلقيس    ,درة  

  .األمارات العربية المتحدة , معهد النفط العربي للتدريب, للبترولالعربية المصدرة 

  
استراتيجيات و مهـارات التـدريس لمعلـم التعلـيم          : )1991.( ديسقوري ، ناجي و فضل ، نبيل        

   .ية التربية ، جامعة طنطاكل. األساسي
  

  . القاهرة .أصول علم النفس ):1983.( احمد , راجح 

  .جدة ،دار الشروق .ة والتدريس الجامعي الجامع:)1987 (.علي, راشد

  

 رسـالة   .اثر استخدام الحقائب التعليمية في تعلم تالوة القـران الكـريم           ):2002.(محمد  , روابدة  ال

  .األردن, جامعة آل البيت  ,ماجستير غير منشورة
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ـ    . لتعليمية خطوة على طريق التفريد       الرزم ا  ) :1980.(فوزي  , زاهر    , يممجلة تكنولوجيـا التعل

  . المركز العربي للتقنيات التربوية,29-24ص ,)5(بعةط

  

 الطبعة العربية األولى ، اإلصدار الرابـع        .  أساليب تدريس العلوم   :)2001.(زيتون ،عايش محمود  

  .  دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان 

  

جامعة الكويـت  . السلوك التعليمي لمعلمي العلوم في المرحلة اإلعدادية      ):1988.( عايش  , زيتون  

  .مجلس النشر العلمي

  

مداخل عالمية في تطوير المناهج التعليمية علـى         :(1997).، فوزي و الطناوي ، عفت       شربيني  ال

        . القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية .ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين

  
ثره في تحصيل طالبـات      تطوير مجمع تعليمي في البيولوجيا ودراسة أ       :)1985.(شريدة ، شادية    ال

، ربـد جامعـة اليرمـوك ، إ   ,رسالة ماجستير غير منشورة      .الصف الثاني ثانوي العلمي في األردن     
  . األردن

  

استخدام المـديوالت التعليميـة لتنميـة فهـم الطلبـة           :  )1998( شهاب ، منى و الجندي ، أمينة        

  المؤتمر العلمي الثاني للجمعيـة .درسيهابكلية البنات لطبيعة العلم و تعلم العلوم و طرائق تالمعلمين  

  .356- 309المغربية للتربية العلمية اإلسماعيلية ، ص 
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تصميم رزمة تعليمية بوحدة دراسية في مادة اللغـة العربيـة للـصف          : )1988. (صبري ، خولة    
  ,يـة الجامعة األردن , ر منشورة    رسالة ماجستير غي    .الثالث اإلعدادي في األردن و قياس فاعليتها      

  . عمان ، األردن
  

  . دار القلم، الكويت  ,)2( الطبعة .التكنولوجيا الحديثة ):1983. (حسين , طوبجي ال

  للنـشر  وياي دار جون  .مدخل إلى علم النفس    :)1993(. ن توق، محي الدي    و عدس، عبد الرحمن  
  .انجلترا ، والتوزيع

  

 فعالية استخدام الموديوالت التعليميـة  ") : 1993.(عزب , زهران  , أسامة  , دعبد اهللا ومحم  , عزب  

مجلـة  ". في تنمية مهارات صياغة األهداف التعليمية لدى طالب شعبة الرياضيات بكليـة التربيـة         

 .جمهورية مصر العربية , جامعة المنوفية ,  )1( طبعة  ,التربية

  

مية ودراسـة   تصميم رزمة تعليمية لوحدة دراسية في التربيـة اإلسـال          ) :1992.(فاء  و, عوجان  

  .األردن , عمان , الجامعة األردنية  , رسالة ماجستير غير منشورة . فاعليتها

دار المسيرة للنـشر والتوزيـع،     . التعلم الذاتي بالحقائب التعليمية   : )2001. (عمر محمود   , غباين  

  .األردن, عمان 

 فتـدريس العلـوم للـص   في  إستخدام طريقة الموديالت التعليمية  ) :1987. (عبد الموجود   , فراج  

رسالة ماجستير غير منشورة    . يالسابع من مرحلة التعليم األساسي كاتجاه معاصر في التعليم الفرد         

  .القاهرة , جامعة عين شمس
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 تخطـيط المنـاهج    ):1985.(توفيق  , جودت ومرعي   , دة  يعقوب وسعا , اسحق وأبوحلو   , فرحان  

  .مسقط , ربية والتعليموزارة الت .وتطويرها

  

الرسالة المفـصلة ألحـوال المـسلمين و أحكـام           ):1975.( أبو الحسن علي بن محمد      قابسي ،   ال

   . ، دار المعارف، القاهرة المعلمين و المتعلمين 

  

 أساليب تدريس العلوم في المرحلة األساسية الـدنيا ومرحلـة ريـاض        ):2005.(راجي  , قبيالت  ال

  . والتوزيع تبة دار الثقافة للنشرمك: ) 1(بعة ط. األطفال

  

  .عمان دار الشروق للنشر،  . سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي:)2000. (يوسف , قطامي 

  

  .دار النهضة العربية ، القاهرة . تدريس العلوم ):1987.( سعد ,احمد وزكي , كاظم 

  

  .ادار المدى، دمشق، سوري ,ترجمة سالمة صالح . المرأة المعولمة ):2004.(فيشتريش , كريستا 

  

 إعداد رزمة تعليمية في العلوم العامة للصف السادس االبتدائي وقيـاس           :)1986.(نادية  , نعيمي  ال

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة      . أثرها على تحصيل التلميذات وميولهن نحو المادة الدراسية       

  .القاهرة,عين شمس
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  .ار الصفاء للنشر والتوزيع، عماند .التعليم المستمر والتثقيف الذاتي ) :2005.(ندى , محامدة 

  

 أثر استخدام المديوالت التعليمية فـي تنميـة    ) :2006( عبد الحميد   ,  البطراوي   محمود ، جمال و   

 مجلة دراسات فـي    .مهارات التدريس و االتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطالب المعلم بكلية التربية           

   .49 – 15القاهرة ، ص , ن شمس  ، كلية التربية ، جامعة عي18 ، العدد المناهج

  

الكفاءات التعليمية األدائيـة واألساسـية عنـد معلـم المدرسـة             ):1981. (توفيق احمد   , مرعي  

   غير منـشورة رسالة دكتوراه, واقتراح برنامج لتطويرها االبتدائية في األردن في ضوء تحليل النظم  

 .القاهرة ,جامعة عين شمس , كلية التربية 

  .األردن، عمان ، دار الفكر . تفريد التعليم :)1998(.محمد , الحيلة و توفيق, مرعي

  

 , وزارة التربية والتعليم وشؤون الـشباب      .معلم الصف    ):1985.( احمد  , توفيق وعباس   , ي  مرع

  .سلطنة عمان

على تحصيل طالب     )حتى التمكن (ر استخدام أسلوب التعلم إلتقان       أث :)1999( .اهللا   عبد,مصطفى  

رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة التربيـة،          . ف األول اإلعدادي وأدائهم في مادة التجويد      الص

   .مصر,جامعة األزهر
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دار ،   )1( الطبعـة   .  التعلم الـذاتي   ):2006.(سعيد احمد   , يعي  عبد المؤمن محمد والرب   , مغراوي

  .  الكويت،للنشر والتوزیع الفالح 

  

 علـى بعـض المتغيـرات المعرفيـة     يشروع تحفيز التفكير الذهن اثر م:)2006. (نبيل  , مغربي  ال

معهـد  , رسالة دكتوراه غير منـشورة  , والوجدانية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في فلسطين     

    . مصر , البحوث والدراسات العربية 

  

  . دار المسيرة للنشر والتوزيع ، األردن.صعوبات التعلم ):2006. (سامي , ملحم 

  

 دار الفرقـان للنـشر و        ، )1(بعة   ط . الجديد في تدريس العلوم    ):1993.( وان ، يعقوب حسين     نش

  . التوزيع، عمان

.  من خصائص التربية في اإلسالم مقارنة بالفكر التربـوي المعاصـر           ):1984.(فتحي علي   , يونس
  .األردن, عمان, وزارة األوقاف,   15-12، ص ) 6(28، المجلدمجلة هدى اإلسالم
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الصورة النهائية لالختبار القبلي ): 1(ملحق     
 

 عزيزي الطالب 

  الطالبة  يزتي عز
 
  مامك اختبار في مادة العلوم العامة للصف السابع األساسي في الوحدة السابعة أ

 مدة  ، عالمة 50مجموع عالماته    و ، فقرة 27يتكون االختبار من    ) سيولة  خصائص ال ( 

 .االختبار ساعة من الزمن

 مـع العلـم أن      ،اإلجابة على جميع فقرات االختبـار     فأرجو قراءة األسئلة بدقة تامة و     

  . اإلجابة على نفس ورقة االختبار
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  : المدرسة اسم

  األساسي السابع: الصف
   :التاریخ

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
   العامة العلوم مادة في قبلي اختبار
  السیولة خصائص لوحدة       

  

  
  : االسم

  :الشعبة
   ساعة:الزمن

  
  

   )عالمات16                                                               (:األول السؤال

     )                               عالمة فراغ لكل  (: یلي ما في الفراغ أكمل

  ................... . و....................السائل ضغط علیھا مدیعت التي العوامل من .1

  ..........................................................على باسكال قاعدة تنص .2

  .............................. و ................ السائل ضغط على التطبیقات من .3

 ................................................. بأنھ السطحي التوتر تعریف یمكن .4

 ............................... و ....................... على الشعریة الخاصیة تعتمد .5

 ...............................و ....................المائي المكبس استخدامات من .6

 ...................................... ....ھو السدود قاعدة علیھ تبنى التي األساس .7

 ........................و ..................السطحي التوتر ظاھرة على األمثلة من .8

  .......................و ..............................المائي المكبس استخدامات من .9

  .............................. : .........................الشعریة بالخاصیة المقصود.10

 

   )عالمات20         (                       :                         الثاني السؤال

  )تینعالم فقرة كل( : یلي ما في الصحیحة اإلجابة اختار

   : على السطحي التوتر ظاھرة تعتمد .1

 درجة و السائل نوع.د السائل حرارة ةدرج.ج درجة و السائل نوع.ب   تھكثاف و السائل نوع. أ
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  كثافتھ و تھحرار  ھارتفاع و  تھحرار

 

 

 

  : على یطلق مصطلح معینة مساحة فوق الموجود السائل وزن .2

  

   الحرارة درجة.د   السائل ضغط.ج   الشعریة الخاصیة. ب   السطحي التوتر.أ

  

 5 عمق و متر 13 بقطر الثانیة و أمتار 5 عمق و أمتار 10 بقطر مائیتان بركتان بناء یراد .3

 ؟ أعرض  ًاجدار یلزمھا أیھما أمتار

  

   ذكر مما الشيء.د   الجدار عرض نفس.ج   الثانیة البركة. ب    األولى البركة.أ

  

 ، 2سم100 الكبرى اسطوانتھ مساحة و ، 2سم10 الصغرى اسطوانتھ مساحة مائي مكبس .4

 مكبس على رفعھا مكنی كتلھ أكبر مقدار فما ، كغم1 الصغرى اسطوانتھ مكبس على ضع و 

  ) . نیوتن 10 = كغم 1 وزن اعتبر ( الكبرى االسطوانة

  

   كغم 15.د    كغم 5.ج    كغم 10. ب   كغم 20.أ

  

 فإن مشمسة منطقة في فقاعات بعمل قام ثم ، ظل منطقة في صابون فقاعات بعمل طفل قام إذا .5

  .تكون أوال ستنفجر التي الفقاعة

  

   ذكر مما الشيء.د   الوقت نفس في.ج   الظل منطقة يف. ب   المشمسة المنطقة في.أ
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  : عالقة كثافتھ و السائل ضغط بین العالقة .6

  

   ذكر مما شيء ال.د   ثابتة.ج   عكسیة. ب   طردیة.أ

  

  

  

  

  : عالقة عموده  ارتفاع و السائل ضغط بین العالقة .7

  

   ذكر مما شيء ال.د   ثابتة.ج   عكسیة. ب   طردیة.أ

  

  : ھي الطفو ظاھرة علیھا دتعتم التي العوامل .8

  

 المغمور الجسم كثافة.أ

   السائل كثافة و

 الطافي الجسم كثافة. ب

   السائل كثافة و

 المغمور الجسم كثافة.د   فقط السائل كثافة.ج

   الطافي الجسم كثافة و

  

  :لمصطلح توضیح یحتویھ الذي األنبوب ومادة السائل بین التالصق قوى. 9

  

   الحرارة درجة.د   السائل ضغط.ج   الشعریة الخاصیة .ب   السطحي التوتر.أ

  

 معینة درجة إلى اعلیھ الواقع الضغط تتحمل تجعلھا معینة بقوة متماسكة السائل سطح على لجزیئاتا. 10

  :لمصطلح توضیح
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   الحرارة درجة.د   السائل ضغط.ج   الشعریة الخاصیة. ب   السطحي التوتر.أ

  

  

  )عالمات3                                                      (           : الثالث السؤال

   : المائي المكبس عمل طریقة وضح

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

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

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

  

  

   )عالمات3                       (                                           : الرابع السؤال

  )ةعالم فقرة لكل (   : یلي ما فسر

   .                  الحدید من مصنوع ھیكلھا أن رغم الماء فوق السفن تطفو) أ

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

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

  .الماء من خروجھ بعد زاد قد وزنھ بان نشعر البئر من ماء دلو رفع عند)  ب

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

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

.المیاه صنبور من الماء اندفاع )ج  

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

...........................................................................................................................................................................................  
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  )عالمات  4                       (                   :      السؤال الخامس

  :حل المسائل اآلتية 

  )عالمات 2                        (      :أن علمت إذا األولى الشعبة في السائل كثافة أوجد) 1     

  .الماء ھو الثاني السائل و  سم 10=  الثاني االرتفاع و سم12 = األول االرتفاع       

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

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

 

)عالمات2(         الثابت و سم 15   السائل ارتفاع أن علمت إذا أنبوبة في سائل ضغط أوجد)   2     

                                                                                 .نیوتن 10 ھو 

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

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

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

  ) عالمات 4(                          :                                          السؤال السادس

التوتر السطحي ، الخاصية ظاهرة الطفو، ( اقترح نشاطاً عملياً توضح فيه أحد الظواهر اآلتية 

  . نشطة المعروضة في الكتاب المدرسيغير األ) الشعرية

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

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

 
 
 

األسئلة نتھتا  
 

  والتوفیق بالنجاح لكم تمنیاتي أطیب مع
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  :ة /دليل المعلم )  2(ملحق 

  :الوحدة النسقية األولى 

  ضغط السائل : عنوان الوحدة النسقية األولى 

  :الفعاليات والتوجيهات 

  ".ط السائل ضغ" مية الخاصة بموضوع الوحدة النسقية األولى طريقة عرض المادة التعلي -1

 .لىتدريبات الوحدة النسقية األو -2

 .تصحيح ذاتي عن طريق المغلف األول -3

  . السلوكية للوحدة النسقية األولىاألهداف

  .العوامل التي يعتمد عليها ضغط السائل الطلبة أن يعدد  -1
  . ظاهرة ضغط السائل الطلبةأن يعرف -2
  . نص قانون باسكال الطلبةأن يذكر -3
  .الظواهر اعتمادا على ضغط السائل  بعض  الطلبةأن يعلل -4
   . العالقة بين ضغط السائل وكثافته  الطلبةأن يستنتج -5
   .العالقة بين ضغط السائل وارتفاع عمودهأن يستنتج الطلبة  -6
  . قانون ضغط السائل في حل بعض المسائل العددية  الطلبةأن يطبق -7
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  ضغط السائل
  
بشكل عام ووحدة قياسه للتوصل مع الطلبة لتعريف ضـغط     مراجعة الطلبة في تعريف الضغط       - 1

  .السائل كما ورد في الكتاب المدرسي 

/ زيـت   / أنابيب زجاجيـة    / ورق ابيض   /  توفير الوسائل المناسبة للطلبة مثل األلواح الخشبية         -2

  .دةاألهداف السلوكية المحدجهاز باسكال للقيام باألنشطة المختلفة للتوصل إلى بعض / كيروسين 

 من الكتاب المدرسي المقرر الختيار كـل طالـب           58-56  من  تكليف الطلبة قراءة الصفحات    -3

 إلـى  المعلم للتوصـل     وإشرافالنشاط الذي يناسب قدرته وسرعته لتنفيذه للنشاط من خالل توجيه           

  وضغط الـسائل   ، بين ضغط السائل وكثافته    العالقة وعلى    ،امل التي يعتمد عليها ضغط السائل     العو

  . وارتفاعه

فسير بعض الظـواهر     ومن خالل هذا العرض يستطيع الطلبة ت       ،الطلبة أمام    عرض شريط فيديو   -4

  . ومعرفة نص قاعدة باسكال،على ضغط السائل

 وإعطائهم أمامهمعرض المعلم قانون ضغط السائل أمام الطلبة والعمل على حل بعض المسائل             _ 5

  . المناسب واستخدام التعزيز، وتوجيهم، ومساعدتهم، ومتابعة حلولهم، تطبيقية على ذلكأسئلة

 على موسوعة األنشطة واالستعانة بشبكة االنترنت لالطالع على أنشطة          ع تكليف الطلبة باالطال   -6

  .المدرسي لتوضيح ظاهرة ضغط السائلأخرى غير األنشطة المعروضة بالكتاب 

ة النـسقية  ف الطلبة بحل تدريبات الوحـد  بعد االنتهاء من عرض ماده الوحدة النسقية األولى يكل        -7

  .   األولى
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  تدريبات الوحدة النسقية األولى 

  )عالمات 14  (                اختيار من متعدد                      
  )لكل فقرة عالمتين :                     ( اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

 العوامل التي يعتمد عليها ضغط السائل )1

  ارتفاع السائل ودرجة حرارته) ب                        درجة حرارته وكثافة السائل)  أ

    األنبوب ارتفاع السائل وقطر )د                             كثافة السائل وارتفاعه )ج 

إذا وقع ضغط على السائل المحصور فان الضغط ينتقل إلى جميع أجزاء السائل بالتساوي   )2

 :  ه الظاهرة بتسمى  هذ

  قاعدة باسكال )ب                                      ضغط السائل )ا

                     خاصية الجريان )د                                 الخاصية الشعرية)ج

 :جود فوق مساحة معينة يسمى بظاهرةالضغط الناتج عن وزن السائل المو )3

           التوتر السطحي) ب                                   ضغط السائل  )ا

 قاعدة باسكال) د                               الخاصية الشعرية )ج    

 :العالقة بين ضغط السائل وكثافته عالقة )4

الشيء مما )     دثابتة       )             جعكسية        )           ب     طردية ) ا      

  رذك

 : قة بين ضغط السائل و ارتفاع عموده عالقةالعال )5

   طردية )ثابتة                د)                      ج متغيرة)    ب               عكسية)ا      
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 طريقة رش المزارع المياه بالرشاش تعتمد على) 6

  ظاهرة ضغط السائل )       ب                              ظاهرة الطفو) أ

    ظاهرة الجريان)  د                               ظاهرة االنسياب)    ج  

ثم سكب فوقها في إحدى الشعبتين كمية من الماء وفي ،وضع في أنبوب كمية قليلة من الزئبق  )7

 حتى تساوى ارتفاع الزئبق في الشعبتين إذا علمت أن ارتفاع الماء كازالشعبة األخرى كمية من ال

 المستعمل كاز فان كثافة ال3سم/غم 1 وكثافة الماء ،سم 8 يساوي كازوارتفاع ال،  سم15يساوي

 :تساوي

      3سم/غم 1.9)                       ب      3سم/ غم 1.6  )  أ

      3سم/ غم1.5    )د                          3سم/   غم1.8)   ج    

  

  )عالمة14(وي يسامجموع عالمات هذا التدريب أعزائي الطلبة 

فـي حـال   . اتكبعد إجابتك على ورقة التدريب هذه يمكنك الرجوع إلى المغلف األول لتصحيح إجاب        

 -2 وحـدة رقـم   – فما فوق فيمكنك االنتقال إلى الوحدة النسقية الثانية        )10 (حصولك على العالمة    

  .رى لدراسة الوحدة النسقية األولىوإال فأرجو الرجوع مرة أخ
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  إجابات الوحدة النسقية األولى  :ل  األوالمغلف
  
  

  رمز اإلجابة  رقم السؤال
  ج  -1
  ب  -2
  ا  -3
  ا  -4
  د  -5
  ب  -6
  ج  -7
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   :لثانيةالوحدة النسقية ا

  ضغط السائل ظواهر وتطبيقات على  : لثانيةعنوان الوحدة النسقية ا

  :الفعاليات والتوجيهات 

  ظواهر وتطبيقات على "لثانية  الخاصة بموضوع الوحدة النسقية اطريقة عرض المادة التعليمية -1

  ".ضغط السائل 

   .ثانيةتدريبات الوحدة النسقية ال -2

  .لثانيتصحيح ذاتي عن طريق المغلف ا -3 

  .لثانية األهداف السلوكية للوحدة النسقية ا

  أن يذكر الطلبة  بعض التطبيقات على ظاهرة ضغط السائل 
  ة استخدامات المكبس السائلي أن يعدد الطلب

  تغوص فيه  الماء والىأن يعدد الطلبة أسماء مواد تطفو عل
  أن يذكر الطلبة العوامل التي تعتمد عليها ظاهرة الطفو

  أن يلخص الطلبة طريقة عمل المكبس السائلي 
  أن يستخدم الطلبة قانون المكبس السائلي لحل بعض المسائل 

  ومات التي درسها عن ظاهرة الطفو لحل بعض المسائل أن يطبق  الطلبة المعل
  أن يحلل الطلبة أهمية األساس التي تبنى عليه السدود

  أن يقترح الطلبة بعض األنشطة التي توضح ظاهرة الطفو
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  واهر وتطبيقات على ضغط السائلظ
  

عليه جدران الـسدود   الذي يبنى األساسالطلبة من توضيح يمكن عرض فيلم وثاثقي أمام الطلبة    -1

  . خلف السد حسب قاعدة ضغط السائل تنهار بسرعة والذي يعتمد على ارتفاع المياه حتى ال

  . االستعانة بخارطة الوطن العربي لتعداد أسماء بعض السدود كسد مأرب و والسد العالي-2

قرر لتوضيح   من الكتاب المدرسي الم    64صفحة   تكليف الطلبة باالطالع على األمثلة المعروضة        -3

  .الفرق بين نقطتين مختلفتين في جدران السد 

  تكليف الطلبة باالطالع على موسوعة األنشطة لالطالع على األنشطة التي توضـح المقـصود              -4

 الطالب النشاط الذي يناسب قدراته وسرعته للقيام به والتوصـل إلـى              كل  واختيار ،الطفو  بظاهرة  

   الجسم وكثافة السائل وطفو الجسم  وتوضيح العالقة بين كثافة ، العوامل التي يعتمد عليها طفو الجسم

  . مراجعة الطلبة بقاعدة باسكال من خالل القيام بتجربة البالون المملوء بالماء أمام الطلبة -5

   أمام الطلبة  من خالل استخدام جهاز العرضوأجزائه  توضيح تركيب المكبس المائي -6

 ومـن خـالل كتابـة الطلبـة      ،مصغر للمكبس المائي أمام الطلبة    وعرض مجسم    ،)البروجيكتر   ( 

  ).السائلي( لمالحظاتهم ومناقشتها يمكن التوصل إلى استنتاج وتوضيح طريقة عمل المكبس المائي 

  . متابعة الطلبة أثناء قيامهم ببعض التجارب واألنشطة التي توضح طريقة عمل المكبس المائي -7

 على السبورة والعمل على حل بعض المسائل أمام الطلبة إلتقـانهم          عرض قانون المكبس المائي    -8

  .طريقة الحل 

بعد االنتهاء من عرض ماده الوحدة النسقية الثانية يكلف الطلبة بحل تدريبات الوحـدة النـسقية                 -9

     .ثانيةال
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  :الوحدة النسقية الثانية تدريبات 
   )عالمة14   (                اختيار من متعدد   : السؤال األول

  )                  لكل فقرة عالمتين                   (   :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

 من التطبيقات على ضغط السائل  )1

  السخان الشمسي) ارتفاع السائل في األنابيب الرفيعة             ب) أ

  السدودبناء )  دالتدفئة المركزية                            )  ج

 العوامل التي تعتمد عليها ظاهرة الطفو  )2

  درجة حرارة الجسم ونوع السائل ) كثافة الجسم وكثافة السائل                 ب) أ

  كثافة الجسم ودرجة حرارة السائل ) ارتفاع السائل ودرجة حرارته            د) ج

 تغوص فيه  من المواد التي تطفو على سطح السائل وال )3

 حديديمكعب )              بوق معدني                صند)أ

  قطعة خشبية ) مسطرة حديدية                             د)   ج

 يستخدم المكبس المائي في  )4

  التدفئة المركزية ) برفع كرسي طبيب األسنان                 ) أ

       صنع الثيرموس) بناء السدود                               د) ج
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 ،2سم100 ومساحة اسطوانته الكبرى  ،2 سم20مكبس مائي  مساحة اسطوانته الصغرى  )5

نيوتن فمقدار 10= كغم 1 إذا اعتبرت أن وزن ،كغم 2وضع على مكبس اسطوانته الصغرى 

 اكبر كتلة يمكن رفعها على مكبس االسطوانة الكبرى يساوي 

  كغم 6)           بكغم                                      10) أ

   نيوتن16)                                               دنيوتن10) ج

 غم عند وضعه في الماء إذا علمت أن  كثافة الماء ا 200 سم و كتلته 8مكعب طول ضلعه  )6

   فان كثافة الجسم تساوي 3سم/غم 

   ويطفو الجسم غم0.15)  الجسم                         بوغم وال يطف0.39)  أ

  غم وال يطفو الجسم 0.15) غم ويطفو الجسم                            د0.39)  ج

 أهمية األساس التي تبنى عليه السدود  )7

  حتى يتسع السد كمية اكبر من الماء          )           ب  حتى ال تفيض المياه خارج السد) ا

  .  اليبقى الماء فترة أطول داخل السدحتى ) د   حتى يتحمل السد الضغط الواقع عليه   ) ج

  :السؤال الثاني

  )عالمات2(                 اقترح نشاطا تفسر فيه ظاهرة الطفو                     

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

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

بعد إجابتك على ورقة التدريب ) عالمة16( تساوي مجموع عالمات هذا التدريب أعزائي الطلبة 

فما ) 13( حصولك على العالمة  في حال. اتك  لتصحيح إجابلثانيهذه يمكنك الرجوع إلى المغلف ا
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 وإال فأرجو الرجوع مرة أخرى -3 وحدة رقم – لثةمكنك االنتقال إلى الوحدة النسقية الثافوق في

  .الثانيةلدراسة الوحدة النسقية 

  
  الثانية إجابات الوحدة النسقية  :ثاني المغلف ال

  رمز اإلجابة  رقم السؤال
  د  -1
  ا  -2
  د  -3
  ا  -4
  ا  -5
  ج  -6
  ج  -7
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   :الثة الثالوحدة النسقية 

  .الخاصية الشعرية والتوتر السطحي : لثالثةعنوان الوحدة النسقية ا

  :الفعاليات والتوجيهات 

الخاصية الشعرية  " لثالثةطريقة عرض المادة التعليمية الخاصة بموضوع الوحدة النسقية ا -1

  ".والتوتر السطحي 

  .لثالثةتدريبات الوحدة النسقية ا-2

 .لثالث اتصحيح ذاتي عن طريق المغلف-3

   .لثالثةاألهداف السلوكية للوحدة النسقية ا

  أن يذكر الطلبة العوامل التي تعتمد عليها الخاصية الشعرية  
  أن يذكر الطلبة العوامل التي تعتمد عليها خاصية التوتر السطحي

  أن يذكر الطلبة أمثلة على ظاهرة الخاصية الشعرية
   السطحيأن يذكر الطلبة أمثلة على ظاهرة التوتر

  أن يعلل الطلبة بعض الظواهر اعتمادا على ظاهرة التوتر السطحي 
  أن يعلل الطلبة بعض الظواهر اعتمادا على ظاهرة الخاصية الشعرية 

  أن يقارن الطلبة  بين مفهوم التوتر السطحي ومفهوم الخاصية الشعرية 
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  الشعرية والتوتر السطحيالخاصية 
  

عصف الذهني للطلبة من خالل سكب فنجان شاي من يدك على سطح الطاولـة              استخدام عملية ال  -1

  . المشكلةهذه لحل أفكارهم إلثارة الغرفة أرضية أو

ية  زجاج أنابيب  المناسبة للطلبة لمساعدتهم على فهم مادة هذه الوحدة النسقية مثل          األدوات توفير   -2

 ، خياطـة  إبـرة  ، كاس زجاجية  ،ون ماء مل  ، حوض زجاجي صغير   ،مفتوحة الطرفين بأقطار مختلفة   

  . ماء، ورق نشاف،مسمار

 كل طالب حسب قدرته     70- 69 الموجودة بالكتاب المدرسي ص      باألنشطة تكليف الطلبة بالقيام     -3

ي تعتمد عليها الخاصـية     العوامل الت  (األنشطةواستعداده وتسجيل مالحظاتهم الستنتاجهم هدف هذه       

  .)الشعرية 

 مفهـوم الخاصـية     إلـى  للتوصل   71- 70 صفحات الكتاب المدرسي ص       تكليف الطلبة بقراءة   -4

  .الشعرية وتعريفها

 على خاصية التوتر السطحي مثل قطرات      األمثلة عرض فيديو تعليمي أمام الطلبة يعرض بعض         -5

 ونقاط الماء المتساقطة من صنبور الماء في حوض الجلي وهي تتدحرج            األشجار أوراقالندى على   

  . والعمل على تفسيرهاالخ..... ......كالكرات 

هـوم وتفـسير خاصـية التـوتر         مف إلى عرض ماده نصية مطبوعة للطلبة لقراءتها والتوصل         -6

   السطحي 

  .ة االنترنت لالستزادة من الموضوع تكليف الطلبة بالرجوع إلى شبك-7
  الوحدة النسقيةطلبة بحل تدريبات  يكلف اللثةبعد االنتهاء من عرض ماده الوحدة النسقية الثا -8

    .الثالثة 
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  :الوحدة النسقية الثالثة تدريبات 

  )عالمات12(اختيار من متعدد                    :السؤال األول 

  )لكل فقرة عالمتين                   (   :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

  :صعود الماء عبر الساق في النباتات مثال على  )1

التوتر السطحي                                                       )                                           بالخاصية الشعرية   )أ

قوى التماسك                                                                   ) الظاهرة االسموزية                                           د)ج

  :طفو ابره من الصلب فوق سطح الماء مثال على  )2

  التوتر السطحي )  الخاصية الشعرية                                             ب) أ

  حركة جزيئات الماء )  قاعدة ارخميدس                                              د) ج

 :تعتمد ظاهرة التوتر السطحي على  )3

  نوع السائل ودرجة حرارته)            ب               نبوب ونوع السائل            قطر األ )أ

 قطر األنبوب وكثافة السائل)          د                  ارتفاع السائل ودرجة حرارته          )ج

  :تعتمد ظاهرة الخاصية الشعرية على )4

  نوع السائل ودرجة حرارته)          ب                   وب ونوع السائل          قطر األنب)أ

  قطر األنبوب وارتفاع السائل )            د                 ه        قطر األنبوب ودرجة حرارت)ج
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 بسببالماء في األنابيب الرفيعة يرتفع  )5

  ظاهرة الطفو)         ب                    ظاهرة التوتر السطحي          ) أ

  ظاهرة ضغط السائل )    د                             الخاصية الشعرية     ظاهرة ) ج

نشاهد أحيانا بعض الحشرات كالبعوض تقف على سطح السائل دون أن تغوص فيه بسبب  )6

 ظاهرة 

  باسكال )       ب       الجريان                                       )   أ

  التوتر السطحي)                         د           الخاصية الشعرية        ) ج  

  

  )عالمات 2                                        ( :  السؤال الثاني

  .قارن بين مفهوم خاصية التوتر السطحي ومفهوم الخاصية الشعرية

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

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

  )عالمة14( يساوي مجموع عالمات هذا التدريب أعزائي الطلبة 

في حال . اتك  لتصحيح إجابلثالثبعد إجابتك على ورقة التدريب هذه يمكنك الرجوع إلى المغلف ا

الوحدة الدراسية ( الجديدة فما فوق فيمكنك االنتقال إلى الوحدة النسقية )11(حصولك على العالمة

  .الثالثة  وإال فأرجو الرجوع مرة أخرى لدراسة الوحدة النسقية -الثامنةوحدة ال –) الجديدة
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  ثةالثالإجابات الوحدة النسقية  :ثالث المغلف ال
  :السؤال األول 

  اإلجابةرمز   رقم السؤال
  ا  -1
  ب  -2
  ب  -3
  ب  -4
  ج  -5
  د  -6

  
  

  :السؤال الثاني 
 تكفي هذه إذ ، الذي يحتويه األنبوبهناك قوة تالصق بين السائل ومادة  : الخاصية الشعريةظاهرة 

  .ألخر أنبوبوهذا الذي يفسر االختالف في ارتفاع السائل من .القوة لحمل كمية محددة من السائل 

 وضعت مثل هذه فإذا ، لحمل كمية معينة من السائل األنبوبلتالصق بين السائل وجدار تكفي قوة ا

لذلك تعتمد هذه   .األصغر ذي القطر األنبوب في األعلى فان ارتفاعها يكون أنابيبالكمية في عده 

   .األنبوبالخاصية على نوع السائل وعلى قطر 

 السائل متماسكة بقوة معينة تجعلها تتحمل  تعني أن الجزيئات على سطح :ظاهرة التوتر السطحي

وتختلف هذه الدرجة من سائل ألخر وتتأثر بعوامل مثل درجة . الضغط الواقع عليها لدرجة معينة 

  على نوع السائل ودرجة حرارالتوتر السطحي   ظاهرةعتمدت  وبهذا،حرارة السائل
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التحصيلي  الصورة النهائية لالختبار:  )3 ( ملحق   
 

الطالب عزيزي   

  الطالبة  يزتي عز
 
مامك اختبار تحصيلي في مادة العلوم العامة للصف السابع األساسي في الوحدة السابعة أ

 ، عالمة 50 ومجموع عالماته ، فقرة 26يتكون االختبار من ) سيولة خصائص ال( 

.مدة االختبار ساعة من الزمن   

 

 أن مع العلم ، فقرات االختبار  على جميعواإلجابة بدقة تامة األسئلة قراءة فأرجو

.  على نفس ورقة االختباراإلجابة  

 
 مع فائق التقدير واالحترام 
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  : اسم المدرسة

  السابع األساسي: الصف
 :التاريخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  اختبار التحصيل  في مادة العلوم العامة 

         لوحدة خصائص السيولة
 

  
  : االسم

  :الشعبة
  )د60(ساعة :الزمن

 
  

  ) عالمة 40(   اختيار من متعدد                            : السؤال األول 
  )لكل فقرة عالمتين  :                       ( اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

  العوامل التي يعتمد عليها ضغط السائل  )1

      كثافة السائل وارتفاعه) ب                       كثافة السائل درجة حرارته) أ        

  ال شيء مما ذكر)د                     ارتفاع السائل ودرجة حرارته)ج         

إذا وقع ضغط على السائل المحصور فان الضغط ينتقل إلى جميع أجزاء السائل بالتساوي   )2

  : تسمى  هذه الظاهرة ب

     التوتر السطحي )ب                                      ضغط السائل )ا     

                    قاعدة باسكال )د                                 الخاصية الشعرية)ج        

  :الضغط الناتج عن وزن السائل الموجود فوق مساحة معينة يسمى بظاهرة  )3

           التوتر السطحي) ب                                   ضغط السائل  )ا

 قاعدة باسكال) د                               الخاصية الشعرية )ج    

 :العالقة بين ضغط السائل وكثافته عالقة) 4

  متغيرة ) د   ثابتة            )              جعكسية      )    ب       طردية           ) ا
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  : ه عالقةالعالقة بين ضغط السائل و ارتفاع عمود) 5

  متغيرة)ثابتة                د) عكسية              ج)    بطردية                          )ا

  

 يلبس الغواصون بدالت خاصة تمتاز بالمتانة  وذلك بسبب )6

  ظاهرة ضغط السائل )       ب                                       ظاهرة الطفو) أ

    ظاهرة الجريان)  د                                        ظاهرة االنسياب) ج

ثم سكب فوقها في إحدى الشعبتين كمية من الماء وفي ،وضع في أنبوب كمية قليلة من الزئبق    )7

الشعبة األخرى كمية من الزيت حتى تساوى ارتفاع الزئبق في الشعبتين إذا علمت أن ارتفاع الماء 

 فان كثافة الزيت المستعمل 3سم/غم 1 وكثافة الماء ،سم 15يساوي وارتفاع الزيت ، سم 12يساوي

 :تساوي 

      3سم/غم 0.9)                       ب        غم                  0.8)     أ

   غم0.9    )د                                       3سم/   غم0.8)   ج

 من التطبيقات على ضغط السائل  )8

  السخان الشمسي)     ب           سائل في األنابيب الرفيعة         ارتفاع ال) أ

  التوتر السطحي )          د          المكبس المائي                       ) ج

 العوامل التي تعتمد عليها ظاهرة الطفو  )9

  م ونوع السائل درجة حرارة الجس)              ب              كثافة الجسم وكثافة السائل    ) أ

  كثافة الجسم ودرجة حرارة السائل )          د                 ارتفاع السائل ودرجة حرارته   ) ج
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 من المواد التي تطفو على سطح السائل والتغوص فيه  )10

 مكعب خشبي )              ب             مكعب معدني                  ) أ

  خزان ماء)                د              مسطرة حديدية              ) ج

 يستخدم المكبس المائي في  ) 11

  التدفئة المركزية ) ب             رفع السيارات في محالت تصليح السيارات   ) أ

  صنع الثيرموس     )      د                بناء السدود                          ) ج

 ،2سـم 100 ومساحة اسطوانته الكبـرى        ،2 سم 10 مكبس مائي  مساحة اسطوانته الصغرى      ) 12

نيوتن فمقدار اكبـر    10= كغم  1 إذا اعتبرت أن وزن      ،كغم  1وضع على مكبس اسطوانته الصغرى      

 كتلة يمكن رفعها على مكبس االسطوانة الكبرى يساوي 

  كغم 6)          ب      كغم                                       5) أ

  كغم 10)    د                                            كغم        1) ج

 غم عند وضعه في الماء إذا علمت أن  كثافة المـاء ا              100 سم و كتلته     5مكعب طول ضلعه     ) 13

   فان كثافة الجسم تساوي 3سم/غم 

  غم ويطفو الجسم 0.5)       ب             الجسم                   وغم وال يطف0.8)  أ

  غم وال يطفو الجسم 0.5)        د           غم ويطفو الجسم                     0.8)  ج

 أهمية األساس التي تبنى عليه السدود  ) 14

  تفيض المياه خارج السد حتى ال)     ب       حتى يتسع السد كمية اكبر من الماء        ) أ

  تى اليبقى الماء فترة أطول داخل السدح) د                مل السد الضغط الواقع عليهحتى يتح) ج
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 من األمثلة على خاصية التوتر السطحي  ) 15

  طفو ابره من الصلب فوق سطح الماء)   ب           صعود الماء عبر الساق في النباتات      ) أ

   مما ذكرءالشي)   د      ضغط السائق على دواسة الفرامل إليقاف السيارة ) ج

 ها الخاصية الشعرية العوامل التي تعتمد علي )16

  نوع السائل ودرجه حرارته )         ب          ائل ودرجه حرارته          ارتفاع الس) أ

  قطر األنبوب وارتفاع السائل )        د                     نوع السائل وقطر األنبوب ) ج

 من األمثلة على الخاصية الشعرية   ) 17

  حركة كرسي طبيب األسنان)      ب        يعة          األنابيب الرفارتفاع الماء في ) أ

  ظاهرة الطفو)     د         ات الندى صباحا              ظهور قطر) ج

 العوامل التي تعتمد عليها خاصية التوتر السطحي   ) 18

  نوع السائل ودرجه حرارته ) ب     ارتفاع السائل ودرجه حرارته                       ) أ

  قطر األنبوب وكثافة السائل ) د                ائل وكثافة السائل              ع السنو) ج

 يرتفع الكيروسين في فتيل القنديل أو المدفأة بسبب ) 19

  ظاهرة الطفو) ب   ظاهرة التوتر السطحي                               ) أ

  ظاهرة ضغط السائل ) د    ظاهرة الخاصية الشعرية                            ) ج

نشاهد أحيانا بعض الحشرات كالبعوض تقف على سطح السائل دون أن تغوص فيـه بـسبب                 ) 20

 ظاهرة 

  باسكال ) الجريان                                                  ب) أ

  التوتر السطحي)       د    الخاصية الشعرية                               ) ج
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  ) عالمتان:                                      (الثاني السؤال 

  اقترح نشاطاً عملياً توضح فيه ضغط السائل غير األنشطة المعروضة في الكتاب المدرسي 

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

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

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

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

  )عالمتان ( .                                    :السؤال الثالث 

لخص بلغتك الخاصة  طريقة عمل المكبس السائلي في ثالث أسطر على األقل  

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

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

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

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

 )   عالمتان :                                           (السؤال الرابع 
   قارن بين مفهوم خاصية التوتر السطحي ومفهوم الخاصية الشعرية في نصف صفحة على األقل

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

.................................................................................................. 
..................................................................................................  
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  )عالمتان:                                            (السؤال الخامس
ابدي رأيك في أهمية استخدام مبدأ عمل المكبس السائلي في بعض مجاالت الحياة المختلفة في أربع 

  .اسطر على األقل 
..................................................................................................

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

.................................................................................................  
  )عالمتان :                                        (   السؤال السادس 

سطحي وظاهرة الخاصية ر الظاهرة التوت( قرر نشاطا عمليا توضح فيه إحدى الظواهر اآلتية 
  .في صفحة على األقل  )الشعرية

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

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

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

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

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

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

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

  
  
  

  نتهت األسئلةا
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  ل االختيار من متعدد لالختبار التحصيلي مفتاح اإلجابات الصحيحة لسؤا: )4(ملحق 

  
  اإلجابة الصحيحة من البدائل  رقم السؤال

  ب   .1
  د   .2
  أ   .3
  أ   .4
  أ   .5
  ب   .6
  ج   .7
  ج   .8
  أ   .9
  ب   .10
  أ   .11
  د   .12
  ج   .13
  ج   .14
  ب   .15
  ج   .16
  أ   .17
  ب   .18
  ج   .19
  د   .20
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  األهداف السلوكية لوحدة خصائص السيولة   :  )5(ملحق    
  تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر   الهدفأوالمهمة   الرقم 

 التي يعتمد عليها  يعدد العواملأن  .1
  ضغط السائل

X           

            X  أن يعرف ظاهرة ضغط السائل  .2
            X  أن يذكر نص قانون باسكال  .3
 يعلل بعض الظواهر اعتمادا على أن  .4

  ضغط السائل 
 X          

أن يستنتج العالقة بين ضغط السائل   .5
  وكثافته

  X         

تنتج العالقة بين ضغط السائل أن يس  .6
  وارتفاع عموده

  X          

أن يطبق قانون ضغط السائل في حل   .7
  بعض المسائل العددية 

   X        

أن يقترح نشاطا عمليا غير األنشطة   .8
المعروضة في الكتاب المدرسي 

  لتوضيح ظاهرة ضغط السائل 

        X    

أن يذكر بعض التطبيقات على ظاهرة   .9
  ضغط السائل 

X          

           X  ي لائسأن يعدد استخدامات المكبس ال  .10
 الماء ىأن يعدد أسماء مواد تطفو عل  .11

  والتغوص فيه
X           

أن يذكر العوامل التي تعتمد عليها   .12
  ظاهرة الطفو

X           

 يلخص طريقة عمل المكبس أن  .13
   يلائسال

  X         

       X     لحل  يستخدم قانون المكبس السائليأن  .14
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   ض المسائلبع
أن يطبق المعلومات التي درسها عن   .15

  ظاهرة الطفو لحل بعض المسائل 
    X       

أن يحلل أهمية األساس التي تبنى   .16
  عليه السدود

      X     

  التي توضحاألنشطة يقترح بعض أن  .17
  ظاهرة الطفو

        X   

مبدأ أن يبدي رأيه في أهمية استخدام   .18
ئلي في بعض عمل المكبس السا
  عمليةمجاالت الحياة ال

          X 

أن يذكر العوامل التي تعتمد عليها   .19
  الخاصية الشعرية  

X           

 أن يذكر العوامل التي تعتمد عليها  .20
  خاصية التوتر السطحي

X           

أن يذكر أمثلة على ظاهرة الخاصية   .21
  الشعرية

X           

أن يذكر أمثلة على ظاهرة التوتر   .22
  السطحي

X           

أن يعلل بعض الظواهر اعتمادا على   .23
  ظاهرة التوتر السطحي 

  X         

أن يعلل بعض الظواهر اعتمادا على   .24
  ظاهرة الخاصية الشعرية 

  X         

أن يقارن بين مفهوم التوتر السطحي   .25
  ومفهوم الخاصية الشعرية 

      X     

ن يقرر نشاطا عمليا يوضح فيه أ  .26
ظاهرة التوتر (ظواهر اآلتية الإحدى 

  )السطحي وظاهرة الخاصية الشعرية

         X 
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  )6(: ملحق  

  جدول مواصفات وحدة خصائص السيولة
  

األهـــــــــــداف       
  المعرفــــــــــــــــــــــية

  

  التركيز 
  

معرفة 
  تذكر 

فهم و 
  استيعاب 

مستوى   المجموع   تقويم    تركيب  تحليل   تطبيق 
  السلوك

  المحتوى 

عدد 
  الحصص 

  %100  %8  %8  %8  %12  %16  %48  المحتوى

ضغط 
  السائل 

6  26%   3  3  1  ___  1  ___  8  

ظواهر و 
تطبيقات 

على 
ضغط 
  السائل 

10  44%  4  1  2  1  1  1  10  

الخاصية 
الشعرية 
و التوتر 
  السطحي 

7  30%  4  2  ___  1  __  1  8  

   هدف26  2  2  2  3  6  11  %100  23  المجموع
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     مفردات األسئلة عدد      

  التركيز
  

معرفة 
  تذكر 

فهم و 
  استيعاب 

مستوى   المجموع   تقويم   تركيب   تحليل   تطبيق 
  السلوك

  المحتوى 

عدد 
  الحصص 

  المحتوى
  

48%  16%  12%  8%  8%  8%  100%  

ضغط 
  السائل 

6  26%   3  3  1  ___  1  ___  8  

ظواهر و 
تطبيقات 

على 
ضغط 
  السائل 

10  44%  4  1  2  1  1  1  10  

الخاصية 
الشعرية 
و التوتر 
  السطحي 

7  30%  4  2  ___  1  __  1  8  

   هدف26  2  2  2  3  6  11  %100  23  المجموع
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  )7(ملحق 
  معامالت الصعوبة والتمييز

  
معامل   الفقرة

  الصعوبة
معامل   الفقرة  معامل التمييز

  الصعوبة
  معامل التمييز

1  0.50  0.37  14  0.44  0.38  
2  0.33  0.45  15  0.73  0.40  
3  0.34  0.65  16  0.33  0.55  
4  0.29  0.39  17  0.43  0.39  
5  0.42  0.44  18  0.66  0.58  
6  0.30  0.54  19  0.50  0.46  
7  0.55  0.60  20  0.62  0.39  
8  0.62  0.36  21  0.30  0.50  
9  0.70  0.57  22  0.75  0.35  

10  0.74  0.46  23  0.60  0.46  
11  0.25  0.48  24  0.72  0.52  
12  0.32  0.59  25  0.54  0.43  
13  0.44  0.38  26  0.25  0.60  

  

         :حيث 100×) ن) /ص( ن (=معامل الصعوبة

  .. عدد المجيبين عن الفقرة بشكل صحيح:)ص(ن 

    . عدد األفراد الذين أجابوا على الفقرة :ن   
  

  : حيث100× ن )/ ص( د–) ص(ع = معامل التمييز 

                                . أفراد المجموعة العليان ات الصحيحة على الفقرة من بي عدد اإلجاب:)ص(ع

                       . عدد األفراد في المجموعة الواحدة :    ن

                                                   
  .)الذين حصلوا على أعلى  عالمات ( نصف عدد الطالب : المجموعة العليا
  .)الذين حصلوا على أدنى  عالمات ( دد الطالب نصف ع: المجموعة الدنيا
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  الصورة األولية لالستبانه : )8(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  جامعة القدس 
  كلية الدراسات العليا 

  قسم التربية 
  المحترم................................................... حضرة المحكم 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

أثر استخدام الوحدات النسقية في تحصيل "تقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف إلى معرفة 
  ".طلبة الصف السابع األساسي في العلوم العامة واتجاهاتهم نحوها في محافظة الخليل

ن حضرتكم التكرم بتحكيم و نظراً لما عرفناه عنكم من معرفة و سعة إطالع، يرجى م
  :ي من حيث   وإبداء الرأاإلستبانة

  
  .شمولية األداة  )1
  .مدى سالمة العبارات ووضوحها  )2
  .انتماء الفقرات للمجاالت التابعة لها  )3
 .حذف أو إضافة أو تعديل فقرات المجال  )4
 

   لكم حسن تعاونكمشاكرةً
   أبو رميلة هريم: الباحثة 

  نإبراهيم عرما:إشراف الدكتور
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  .النسقية في تعليم العلوم العامةحو استخدام الوحدات  اتجاهات ناستبانة
  

  :أختي الطالبة 
  

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

 من دراسة تقوم بها الباحثة لنيل درجة الماجستير في أساليب           تمثل هذه االستبانه جزءاً   

حصيل  الوحدات النسقية في ت   ماثر استخدا (  التدريس وتهدف الدراسة إلى التعرف إلى       

  .)اتهم نحوها في محافظة الخليل طلبة الصف السابع األساسي في العلوم العامة واتجاه

علما بان هذه البيانات ستكون . فيرجى التعاون في تعبئة هذه االستبانه بموضوعية تامة 

  .ألغراض البحث العلمي فقط 

  .  في المربع المناسب إلجابتك عن الفقرات ) (xالرجاء وضع إشارة 

   

  . حسن التعاون م لكاكرةًش

   أبو رميلة مهري:الباحثة 
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  معارض  محاید    موافق   الفقرات   الرقم

        . العامة العلوم في امتمیز طالب أنا   .1

        . العامة العلوم حصص عدد زیادة أتمنى   .2

         العامة العلوم مسابقات في دائما الفائزین من أكون أن أتمنى   .3

         األخرى العلوم فھم في امةالع العلوم معرفة تساعدني   .4

         العامة العلوم حصة في بفاعلیة أشارك   .5

         العامة العلوم في البیتیة الوظائف حل من أتھرب   .6

         العلوم تمارین حل على قادرًا أكون عندما باإلنجاز أشعر   .7

         بسھولة العامة العلوم في الصعبة التمارین احل   .8

 القیام مثل العامة العلوم في دمةمتق بأعمال القیام أستطیع   .9

    الخ ... المختبر استعمال، باألنشطة

      

         العامة العلوم في جیدة عالمات على أحصل   .10

         العامة العلوم حصة في بسرعة یمر الوقت  بان اشعر   .11

         العامة العلوم حصة في بالمتعة أشعر   .12

         لعامةا العلوم ماعدا المواضیع معظم في االنجاز استطیع   .13

         جیدًا درست لو حتى صعبة مادة العلوم   .14

         الیومیة الحیاة في كثیرا العامة العلوم موضوعات تفیدني   .15

         إلي بالنسبة األسوأ الموضوع ھو العلوم   .16

         العامة العلوم في مرتفعة عالمتي تكون أن على احرص   .17

 العلوم مادة في الموجودة واأللغاز األنشطة في كثیرا اھتم   .18

   العامة
      

        العامة العلوم في سؤال أي إجابة قبل كثیرا أفكر   .19
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         لحلھا طویال وقتا العلوم في المسائل بعض تحتاج   .20

 بحل أقوم أن على اآلخرین من اإلجابة على الحصول أفضل   .21

  بنفسي العلوم أسئلة

      

 قدر العلوم مسائل لحل المخصص الوقت التقلیل أحاول   .22

  اإلمكان

      

         بالقلق العلوم حصة تشعرني   .23

        العلوم في الھامة االختبارات في بالخوف أشعر   .24

 في علیھا احصل سوف التي العالمات في كثیرا أفكر   .25

   العلوم اختبارات
      

         الكلیة في سأنجح كنت إذا فیما أفكر نفسي أجد االختبار أثناء   .26

         اضطرابي ازداد لالختبار تأدیتي في أكثر اجتھدت كلما   .27

 في تركیزي على یؤثر ضعیفة تكون قد إجاباتي في تفكیري   .28

   االختبار

      

 تنشیط على العلوم تعلیم في النسقیة الوحدات استخدام یعمل   .29

   .الطلبة حواس

      

 من تزید النسقیة الوحدات بوساطة العلوم تعلیم أن أرى   .30

   .الطلبة دافعیة

      

         .قدرتھ حسب تعلمی طالب كل النسقیة الوحدات تجعل   .31

 الذاتي التقییم على العلوم تعلیم في النسقیة الوحدات تساعد   .32

   .الدراسیة للمادة

      

 الفوري التعزیز النسقیة الوحدات بوساطة العلوم تعلیم یقدم   .33

   .للطالب

      

 الدراسیة المادة یجعل النسقیة الوحدات بوساطة العلوم تعلیم   .34

   .وضوحا أكثر
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         .للوقت مضیعة النسقیة الوحدات بوساطة  لومالع تعلیم   .35
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  لالستبانة النھائیة الصورة   :)9( ملحق
   

  الرحیم الرحمن اهللا بسم 
  

  . العامة العلوم تعلیم في النسقیة الوحدات استخدام نحو اتجاھات استبانة
  

   :أختي الطالبة
  

   :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  
 جزءا من دراسة تقوم بها الباحثة لنيل درجة الماجستير في أساليب            ثل هذه االستبانة  تم

وحدات النسقية في تحصيل     ال مثر استخدا أ( التدريس وتهدف الدراسة إلى التعرف إلى       

  )   طلبة الصف السابع األساسي في العلوم العامة واتجاهاتهم نحوها في محافظة الخليل 

علما بان هذه البيانات ستكون     . ئة هذه االستبانة بموضوعية تامة    فيرجى التعاون في تعب   

  .ألغراض البحث العلمي فقط 

  .   عن الفقرات في المربع المناسب إلجابتك) (xالرجاء وضع إشارة 

   

  . لكم حسن التعاون شاكرةً

   أبو رميلة هريم:الباحثة 
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