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 عرفانشكر و 
 

حمد اهلل الذي أعانني إلتمام هذا ا الجهد العلمي المتواضع إال أن أن هذال يسعني بعد أن انتهيت م
المشرفة على س ناصر ، وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى المعلمة الفاضلة الدكتورة إيناعملال

قد منحتني الكثير من وقتها وجهدها، وقدمت لي النصح واإلرشاد والتوجيه، فجزاها اهلل دراستي هذه، ف
 .كل خير

 
في جامعة القدس، وأتقدم  قسم التربية لدراسات العليازيل والتقدير للهيئة التدريسية لكما أتقدم بالشكر الج

 .تفضلوا بالموافقة على مناقشة هذه الدراسة نبالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الكرام الذي
 

راسنطة للبنين بيت لى إدارة كلية تواكما وأتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة، 
االحترام لمساعدتي في تطبيق التجربة  جزيللحم وعلى رأسها مدير الكلية قدس األب مروان دعدس 

 .في الكلية
 

وأخيرًا أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل شخص وقف بجانبي إلخراج هذا العمل وأخص بالذكر 
 .العزيزة ميرا الساحوري األخت

 
 .الجميع بما فيه الخير وفق اهلل

 
 الباحث
 عامر مصلح

 



 ج 

 الملخص
 
هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام السبورة التفاعلّية في التحصيل والتفاعل الصفي اللفظي  تهدف

هذه الدراسة على عّينة من طلبة الصف  وتم تطبيق  .صف السادس في محافظة بيت لحمة اللدى طلب

وتكّونت  2102 – 2102بيت لحم، في العام الدراسي  -اسنطة للبنينالسادس األساسي في كلّية تر 

طالبًا في كل ( 20)بواقع ( تجريبّية وضابطة)موزعين على مجموعتين  طالباً  01عّينة الدراسة من 

السبورة التفاعلّية، باإلضافة على  مبرمجة تفاعلّية ووحدة دراسّية ياً تحصيل اً وأعد الباحث اختبار .  منها

لقياس التفاعل الصفي اللفظي، وتم التأكد من صدق  (Flanders) فالندرز ألداةخدامه إلى است

 .األدوات وثباتها

المجموعة التجريبّية درست حيث أن ، المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي واعتمدت هذه الدراسة

استخدام تحليل البيانات بتم وقد  .التقليدّيةلضابطة درست بالطريقة باستخدام السبورة التفاعلّية، وا

إيجاد قيم  وتم ،بين المجموعتين في التحصيلللعينات المستقلة لقياس الفروق الفردّية ( ت)اختبار 

وقد .  بين المجموعتين التفاعل الصفي اللفظيلقياس الفروق الفردّية في ( Z) النسب الحرجة باختبار

في  التجريبّية والضابطةالمجموعتين  درجات متوسطات بينالدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا  أظهرت

وجود ، و االختبار التحصيلي تعزى الستخدام السبورة التفاعلية في التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

التفاعل الصفي اللفظي في  بين النسب المئوية للمجموعتين التجريبّية والضابطة فروق دالة احصائياً 

السبورة التفاعلّية قد حاكت  وذلك ألن ّية ولصالح المجموعة التجريبّية؛تعزى الستخدام السبورة التفاعل

جعلت العملّية  حماسّياً ، وخلقت جوًا تفاعلّيًا معظم حواسهماهتمام الطالب، وجذبت انتباههم، وأشركت 

 .التعليمّية تتمحور حولهم

ت الجديدة التي تتناول أثر الباحث بضرورة إجراء المزيد من الدراسا أوصىوبناًء على نتائج الدراسة  

 . استخدام السبورة التفاعلّية على مستويات صفّية، ومباحث، ومتغيرات مختلفة
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The Effect of Using the Interactive Smartboard in Teaching Science on 

the Achievement and Verbal Classroom Interaction among The Sixth 

Grade Students in Bethlehem District. 

 

Prepared by: Amer Anton Tanas Musleh. 

 

Supervisor: Dr. Enas Naser. 
 

Abstract: 
 

This study aimed to investigate the effect of using the interactive Smartboard on the 

achievement and verbal classroom interaction among the sixth grade students in 

Bethlehem.  This study was applied on a sample of sixth grade students at Terra Sancta 

Collage for Boys - Bethlehem, in the academic year 2012 – 2013. The sample consisted 

of 50 students distributed in two groups (experimental & control) by (25) students in 

each one of them.  The researcher prepared an achievement test and an interactive 

computerized module on the interactive smartboard, in addition to using Flanders’ tool 

to measure the verbal classroom interaction, validity and reliability Tests were applied 

on the study tools.   

 

The study applied the experimental approach with the Quasi-experimental design, in 

which the experimental group studied using the interactive smartboard, while the 

control group studied using the traditional way.  The data was analyzed using the 

Independent-samples (T) test to measure the individual differences of achievement 

among the two groups, the critical proportionvalues were found by using the (z) test to 

measure the individual differences in the verbal classroom interaction among the two 

groups. The study showed that there were statistical significant differences between the 

mean scores of the experimental and the control group in the achievement test due to 

the use of the interactive smartboard in teaching in favor of the experimental group, 

and there were statistical significant differences in the percentages of the experimental 

and the control group in verbal classroom interaction due to the use of the interactive 

smartboard in favor of the experimental group; this is because the interactive 

smartboard has attracted the students’ attention, involved most of their senses and 

created an interactive enthusiastic atmosphere that made the teaching process revolving 

around them. 

 

According to the results the researcher recommended the necessity of holding more 

further studies dealing with the effect of using the interactive smartboard on different 

grade levels, objects and variables. 
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 :األولالفصل 
______________________________________________________________ 

 هميتهاوأالدراسة مشكلة 
 

 المقدمة 1.1
 

إلى  من كونه سلبياَ  طالبالعملية التعليمية الحديثة تركز في جوهرها على نقل الأصبحت 
 طرحتحليلها و التوصل إلى النتائج و بناء المعلومات واكتشافها و في محورها  ليكون عناصرها،جعله أهم 
إلى  المتعّلم وصولل عملية يسهتو  يهتوجم بيقوم به المعلّ في إطار ، عن تفسيرات لهاالبحث األسئلة و 

كسابه ال ،المعلومات والمعارف الحديثة التعليم  استراتيجياتتوظيف فضاًل عن .  كثير من المهاراتوا 
أكثر  تعلمه ليصبح العملّية التعليمّية،في  طالبالإلشراك لوسائل التعليمية بشتى أنواعها استخدام او 

 التكنولوجيا في التعليمه دخول أحدث الفارق الكبير الذي ضافة إلىباإل  .باقي األثرذي معنى، و و ، قاَ عم
حاكي ميوله تو  الطالباهتمام جذب بخلق بيئة تفاعلّية ت العملية التعليميةتغيير مسار  إلىأدى  الذيو 

 .التعلمإلى  تشوقاً و  أكثر تعطشاً  ، األمر الذي يجعلهفيها وتدفعه للتفاعل اإليجابي
 

بارزة ال وأهميتها لمدخالت التربوية لتعدد فوائدهامكانة مرموقة بين اب يةالتعليم الوسائلتحظى 
شباع دورلدى المخططين التربويين لما لها من  حاجته للتعلم وتنويع  في استثارة اهتمام الطالب وا 

لنمو الطالب في جميع االتجاهات،  فتصبح المدرسة بذلك حقالً  ،خبراته في الممارسة والتأمل والتفكير
في عمليات التعلم مما  هجميع حواس كاشر وا   ،مجاالت الخبرة التي يمر بها إثراءمل بذلك على فتع
االيجابية في اكتساب الخبرة وتنمية  تهزيادة مشارك إلى ويؤول تعميقهترسيخ هذا التعلم و  إلىي يؤد

تباعالمالحظة دقة قدرته على التأمل و  يع أساليب تنو  يمكن عن طريقها أيضاً ، و التفكير العلمي وا 
رفع مستوى سين نوعية التعلم و تح إلى، األمر الذي يقود واجهة الفروق الفردية بين الطالبالتعليم لم

 (2112الجبالي، ) .عند الطالب األداء
 

ق النظر في طر  إعادة إلى تكنولوجية حديثة وقد أدى استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية
لحاسوب ضمن وسائل التدريس أجبر المربين على تحديد ا فإدخال  .في المعرفة المكتسبةالتدريس و 

جراء، و عند المتعلم إيجادهااألهداف السلوكية المطلوب  اختيار ، و ليل دقيق لمحتوى المادة الدراسيةتح ا 
سوب بدرجة أكبر ن االعتماد على الحاإا فذهكو  . يجب اعتمادها ضمن عملية التدريس الطرق التي

مكن ، فتصبح غاية التعليم ليس ما يللمادة الدراسيةتوضيح تفصيلي  لىإ، قد أدى في عملية التعليم
 إلىفي عملية نقل المعرفة  عنصر التشويق أيضاً  إيجاد، بل الحصول عليه من المعرفة فحسب

 ى العلم في جو يمتاز بالتفاعل، والتركيز بفرديةعل قبليُ ل، فاعلية المتعلم إلى، مما يؤدي المتعلم
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نصر التفاعل البشري بين المعلم عغفلت أأنها  إالم من انتشارها بشكل كبير على الرغو  . نشاطو 
 .(2112سعادة والسرطاوي، ) المتعلمو 
 

 سواء كانت حدوث تفاعالت متعددة أثناء الموقف التدريسي،تتطلب عملية تعلم الطالب ألن و 
 لذا أخذ التعليمية، بين الطالب والمعلم، أو بين الطالب وبعضهم البعض، أو بين الطالب والمادة

مع األخذ  صف التفاعالت المتوقع حدوثها أثناء الموقف التدريسي،و ب وجهة االهتمامس و تخطيط الدر 
والمدة الزمنية الكافية،  واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف، باالعتبار أهداف الموقف التعليمي،

هتمون بالعلوم التكنولوجية والتعليم بابتكار والمكان المناسب لتحقيق األهداف، ومن هذا المنطلق بدأ الم
السبورة "ومن هذه الوسائل  ،واشراك المتعّلم فيها م في التخطيط للمواقف التعليميةوسائل تساعد المعل

 .(2110رمزي، ) "التفاعلية
 

براز األفكار الرئيسية  أساسياً  دوراً  فالسبورة التفاعلية تلعب في مساعدة المعلم على تحديد وا 
 إمكانيةسيطها، بحيث تتناول فكرة واحدة أو هدفًا محددًا واضح المعالم لكل شريحة عرض، مع وتب

، الفيديوو استخدامها مع الوسائل التعليمية األخرى، فهي تجمع بين الصورة الثابتة والحركية والصوت 
د أفعال ناهيك عن إمكانية العرض دون إظالم الغرفة آليًا، مما يجعل العرض أفضل لمتابعة ردو 

الطالب وسلوكهم أثناء الدرس، وبالتالي يحصل المعلم على تعزيز فوري ألعماله وأنشطته المختلفة، 
ادل وتفاعل بين المعلم و ذات اتجاهين، حيث يكون هناك تب تفاعلّية توفر بيئة تعليمية إلىوهذا يؤدي 

تابة المواقف التعليمية فغالبًا ما من الجدير بالذكر فان استخدام السبورة التفاعلية يقطع ر و   .المتعلم
لذا فإن تغيير اإلجراءات المتبعة بالنشاط الصفي تجعل الموقف  م المعلم بدور الُملقي للمعلومة،يقو 

ثارة االهتمام التعليمي أكثر تشويقًا، كما يؤدي إلى مزيد من مشاركة المتعلم اإليجا بية واالنتباه وا 
المساهمة في بالمعارف والمهارات و  كمية اإلنتاج يزيد منما م ،لتركيز والتدقيق ومتابعة األحداثاو 

ة توفير إمكانية تعلم الظواهر الخطر  إلى وباإلضافة، هذا والمستمر وجعل التعلم أبقى أثراً التعلم الذاتي 
التي ال يستطيع المتعلم أن يشاهدها مباشرة لندرة حدوثها أو لخطورتها أو والنادرة أو الظواهر المعقدة و 

ريط ش باستخدام يمكن عرضها على السبورة التفاعليةبطئها أو لسرعتها أو لصغر حجمها، لذا ل
ه إلى الواقع الفعلي موفرة وقت وجهد ن أقرب شيء ممكن التوصل إليو لتك ،كمبيوتر أو فيديو أو صور

 ( 2100أبو العنين، ) .طاقات المعلمين بالشرح بطريقة لفظيةو 
 

ول بأن الوسائل التعليمّية ُتعد أمرًا ضروريًا في زيادة نسبة وفي ضوء ما تقدم، يمكن الق
التكنولوجيا داخل غرفة الصف، وبالتالي إحداث أنماطًا مختلفة من التفاعل؛ كتفاعل الطلبة مع المادة 
التعليمّية بشكل أكثر نشاطًا وفاعلّية، وتفاعلهم مع بعضهم البعض، وتفاعلهم مع المعلم، ويؤدي ذلك 

يؤثر على دافعّية الطالب نحو التعّلم،  ت إيجابّية نحو المعلم، وخلق جٍو إجتماعياتجاهاإلى تكوين 
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وشعوره باالرتياح النفسي، والثقة، واألمان، وعدم التردد في اإلجابة، بعيدًا عن القلق والخوف 
يل واالنطواء، ليصبح لديه القدرة على التكيف واالستمتاع في الحصة، وهذا بدوره يؤدي إلى تشك

عبد الهادي وآخرون، )السلوك الجيد المتكامل في شخصّية المتعلم ممثاًل في التفاعل الصفي السليم 
2112.) 

فقد تحول االهتمام من المعلم الذي كان يستأثر بالعملية التعليمية إلى الطالب الذي  وبهذا
شراكهالتعليمية وذلك عن طريق تفاعله و ية تتمحور حوله العمل ح بعض أجزاء المادة في تحضير وشر  ا 

سات المستقلة وتقييم أدائه التجارب بنفسه والقيام بالدرا جراءواة، واستخدام الوسائل التعليمية الدراسي
 (.2112 ،الصافي وعياش)أيضًا 

 
  مشكلة الدراسة 1.1

 

إن العملّية التعليمّية باتت تخلو من عنصر اإلثارة، والتشويق، واالهتمام لدى الطلبة في هذا 
فقد فقدت الوسائل التعليمّية التقليدّية فاعليتها في .  واسع النطاقعصر الذي يشهد إجتياحًا تكنولوجيًا ال

ومحاكاة ميولهم واهتماماتهم، وقطع رتابة المواقف لطالب، وجذب انتباههم، وتشويقهم، استثارة ا
صول على المعارف من بات بإمكان المتعلم الحالتعليمية بالطريقة التي كانت عليها سابقًا؛ حيث 

التلفاز، أو البحث عن المعلومات والفيديوهات التعليمية واألفالم  عبرخالل مشاهدة البرامج التعليمية 
والهواتف  الشبكة العنكبوتية باستخدام أجهزة الحاسوب المختلفة والمتطورة باستمرار، عبرالوثائقية 

هذا باإلضافة إلى األلعاب التعليمية االلكترونية التي ، اعلّيةالخلوّية الذكّية، واألجهزة المحمولة التف
تسعى إلى تطوير مدارك الطالب ومهاراته ومعارفه بإشراك حواسه، األمر الذي يجعل من تعلمه متعة 

ولوجي التقني بين المدرسة في التوازن التكن هذه الفجوة  .ويزيد من بقاء أثر التعلم لديه  وتشويقًا،
للجهد الذي يبذله المعلم و  للوسائل التعليمّية التقليدّية الطالب بالملل وعدم تقديرهإلى شعور  أدتوالبيت 

حديثهم الدائم  غداأثار انتباه العديد من المعلمين خالل األعوام السابقة و قد ، وهذا في العملية التعليمية
 .صفّيةوالمستمر عن تدني تحصيل الطلبة الدراسي وقلة تفاعلهم اإليجابي داخل الغرفة ال

 
للتأكيد على الدور الفعال في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة  الدراسةمن هنا تأتي هذه و 

لمواكبة  ،بشكل خاص لتفاعلّيةالسبورة التفاعلية كنوع من أنواع الوسائل التعليمية امتمثلة ببشكل عام، 
نمية ت، و وميولهماحتياجاتهم ية تلبومحاكاة عقول التالميذ، و  التكنولوجي في المجال التعليمي التطور
شراك، مهاراتهم لكل من  وفاعليةمتعة و  رغبة ل العملية التعليمية أكثرالذي يجع األمر حواسهم، وا 
رفع مستوى تحصيل الطلبة وزيادة تفاعلهم الصفي، فضاًل عن وهذا يصب في ، المتعلمالمعلم و 
 .مستمرتقدم التكنولوجي المعرفي اللعيش حياة مليئة بال همتحضير 
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 أسئلة الدراسة 1.1
 

 :عن السؤال الرئيس التالي جابةسعت الدراسة لإل
 التفاعل الصفية في تدريس العلوم على التحصيل و السبورة التفاعليثر استخدام أما   :السؤال الرئيس

 لدى طلبة الصف السادس في محافظة بيت لحم؟ اللفظي
 

 :ية التالية لسابق األسئلة الفرعا الرئيس و يتفرع عن السؤال
ما أثر استخدام السبورة التفاعلّية في تدريس العلوم على تحصيل طلبة الصف السادس األساسي  .1

 في محافظة بيت لحم؟

ما أثر استخدام السبورة التفاعلّية في تدريس العلوم على التفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة الصف  .2
 السادس األساسي في محافظة بيت لحم؟

 

 اسةفرضيات الدر  1.1
 

           ختبارهما عند مستوى داللةقد تم تحويل أسئلة الدراسة الفرعّية إلى فرضيتين صفريتين الو 
(α  ≤  .0.0 ) و هما: 
بين متوسطات درجات ( α ≤ .0.0) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .1

 .دريس باستخدام السبورة التفاعلّيةتعزى للت االختبار التحصيليفي المجموعتين الضابطة والتجريبية 
بين النسب المئوية ( α ≤ .0.0) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .2

 .تعزى للتدريس باستخدام السبورة التفاعلّيةفي التفاعل الصفي اللفظي للمجموعتين الضابطة والتجريبية 
 

 أهداف الدراسة 1.1
 

 :آلتيتحقيق ا هدفت هذه الدراسة إلى
أثر تدريس العلوم باستخدام السبورة التفاعلّية على التحصيل لدى طلبة الصف السادس  تقصي .1

 .األساسي في محافظة بيت لحم

أثر تدريس العلوم باستخدام السبورة التفاعلّية على زيادة التفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة  تقصي .2
 .الصف السادس األساسي في محافظة بيت لحم
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 همية الدراسةأ 1.1
 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تساير الحركات العالمّية الحديثة في تطوير تدريس 
حديثة وهي السبورة التفاعلّية والتي تلعب تفاعلّية حيث أنها تلقي الضوء على أداة تكنولوجّية  ،العلوم

لدى الطالب، فضاًل عن مواكبتها دورًا أساسيًا في رفع مستوى التفاعل الصفي اللفظي وزيادة التحصيل 
 . ألهداف وزارة التربية والتعليم في جعل المتعلم محور العملّية التعليمّية

 

، ألنهم في هذه خاصًة المنتمين للمراحل األساسيةكما أن هذه الدراسة مهمة للمتعّلميَن و 
 العلمّية والمبادىء للمفاهيم في تكوين صور ذهنّية متساعده إيضاحّية إلى وسائل بحاجةٍ المرحلة 

تتحول فيما بعد إلى مفاهيم مجّردة يسهل حفظها واسترجاعها وتوظيفها وربطها في و  مترتبط في ذاكرتهل
المراحل  فيوالبناء عليه  يتم استخدامه العلمّية في مسيرتهم أساسًا علميًا متيناً  وهذا يخلق، واقع الحياة

المتعلمين قادرين على ربط السابق بالالحق  بحيث يصبح ،يةنو افوف االعدادّية والثصالدراسّية العليا لل
يجاد ألفة و   .ماإلتقان لديهالتعّلم و عالقات بين األشياء فيزيد من عملّية وا 

 

 كما أن هذه الدراسة ذات أهمّية كبيرة للمعلمين والمشرفين التربويين ألنها توجه أنظارهم نحو
ر زيادة عنصتعمل على  ،بصرية حديثة سمع تفاعلّية ليميةأهمية استخدام السبورة التفاعلية كوسيلة تع

عكس على لذي يناألمر ا ،لطالب وجذب انتباهه وزيادة تفاعله االيجابي في الحصة الدراسيةتشويق ا
ويساعد في حاكي حواس الطالب هذا النوع من الوسائل التعليمية يتحصيله المعرفي، وال سيما أن مثل 

 اإلبحار فييسهم في ب الزمان والمكان، و قرّ الجانب المجرد، وي الحسي إلىالمعلومات من الجانب  نقل
يصعب تطبيقها في الغرفة  وخاصًة تلك التي مشاهدة بعض الظواهر وعمل التجاربل عالم االنترنت

 .ةالصفي
 

تفيد هذه الدراسة الباحثين والمهتمين في هذا المجال حيث أنها َسُتعد مرجعًا يمكن أن كما و 
خاصًة وأن الدراسات التي تناولت استخدام السبورة التفاعلّية على المستويين العربي والمحلي  ،همجيدًا ل
 (.اطالعهفي حدود علم الباحث و )قليلة 

 

 حدود الدراسة 1.1
 

 :في  الدراسةحددت هذه 
 .2.12 -2.12لثاني للعام الدراسي ا الدراسي الفصلهذه الدراسة في  إجراءتم : المحدد الزماني .1

الحتوائها على السبورة  بيت لحم –راسنطة للبنين كلية تهذه الدراسة في  إجراءتم : لمحدد المكانيا .1
 .تاسعال إلى صفوفها من الرابع التفاعلية في
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وحدات  إحدى ، وهي"الكهرباء في حياتنا"تم إجراء هذه الدراسة على وحدة : المحدد الموضوعي .1
 .الثاني الدراسي كتاب الصف السادس األساسي للفصل

 .هذه الدراسة على طلبة الصف السادس األساسي في محافظة بيت لحم إجراءتم : المحدد البشري .1

كان بداللة المصطلحات المستخدمة في البحث كما تحدد بطبيعة األدوات : مفاهيميالمحدد ال .1
 .المستخدمة

 

 الدراسة مصطلحاتتعريف  1.1
 

  :التفاعليةالسبورة  .0

خاص من اللوحات أو  ي نوعهيمّية المستخدمة في تكنولوجيا التعليم و من أحدث الوسائل التعل
 الدراسي،ف وتستخدم في الص .سمعها باللم اسة التفاعلية التي يتم التعاملالسبورات البيضاء الحسً 

تسمح  يخالل االنترنت وه نفي التواصل مل و ت وورش العمدواوالن ات والمؤتمراتفي االجتماعو 
ن عن طريق البريد اإللكتروني في حالة لآلخري ا تم شرحهال مإرس ة أوطباعو  نيوتخز ظ دم بحفللمستخ

ت أوفيس مايكروسوف جيز بإمكانية استخدام معظم برامكما أنها تتم  .بالمحيط دن التواجمعدم تمكنهم 
ي برامج مميزة تساعد فإلى احتوائها على  وباإلضافة ،وبإمكانية اإلبحار في برامج االنترنت بكل حرية

شب توسيع خبرات المتعلم وتيسير كونها تعرض  اع حاجته للتعلمبناء المفاهيم واستثارة اهتمام المتعلم وا 
أبو العينين، ) والمعلم أنفسهمبين المتعلمين  تفاعلي إطارفي  المادة بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة

2100). 

  

 :التحصيل .1

جاء و  (1990البستاني، )مع العلم ، وهو جامتالكهيعني إحراز الشيء و  التحصيل لغوياً  
ق في مهارة معّينة علم النفس بأنه إنجاز عمل ما أو إحراز التفوّ عريف التحصيل في قاموس التربية و ت
 .(.199نجار، ال)
 

أما التحصيل في مادة العلوم في االصطالح التربوي فهو نتاج عملية التعّلم في هذه المادة، 
بخبرات  هالمعارف والخبرات التي يكتسبها المتعّلم نتيجة مرور وهو إدراكي في معظمه يتركز على 

 .(1991حمدان، )ومواقف تعليمّية تعلمية 
 

صمم لهذه يحصل عليها المتعّلم في اختبار م بالدرجات التي في هذه الدراسة ويقاس التحصيل
  .المادة
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 :اللفظي التفاعل الصفي .1

المتعلمون فيما بينهم داخل الصف تبادلها المعّلم و متتابعة التي ياألقوال الوهو مجمل الكالم و  
 .(.2.1الخطيب وآخرون، )هداف تربوية وتعليمّية مخطط لها أالتدريس، لتحقيق  في أثناء

 

كما يعّرف التفاعل الصفي اللفظي إجرائيًا في هذه الدراسة بأنه النسبة المئوية المتحصل  
نوع من أنواع التفاعل الصفي اللفظي المدرجة داخل لكل ( Flanders)عليها باستخدام أداة فالندرز 

  .مصفوفة الرصد الخاصة باألداة
 

 :الطريقة التقليدية في التدريس  .1

المادة  إيصالفي  وسائل تعليمّية اعتيادّية مالمعلّ  افيه التي يستخدم ساليب التقليديةهي األ 
 .لقي سلبيمحور العملية التعليمية، والطالب مت بحيث يكون هوالتعليمية، 

 

 :األساسيالصف السادس  .1
وهو أحد الصفوف األساسّية العليا من مراحل التعليم، والتي تبدأ من الصف الخامس وحتى 

 .سنة تقريباً  12-11ويتراوح أعمار الطلبة في الصف من ، الصف العاشر
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 :الفصل الثاني
______________________________________________________________ 

 طار النظري والدراسات السابقةإلا
 

سيتم في هذا الفصل التحدث عن األدب النظري المتعلق بالوسائل التعليمية، والسبورة 
التفاعلية، والتفاعل الصفي اللفظي، كما سيتم التطرق إلى الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات 

 .الصلة بموضوع الدراسة
 

 اإلطار النظري 0.3

 ولوجياالتكن: أوالً 
 :مفهوم التكنولوجيا

وتعني " Techne"كلمة إغريقّية قديمة مشتقة من كلمتين هما ( Technology)التكنولوجيا 
 تنظيم المهارة الفنّية وتعني دراسة، ولذلك فإن مصطلح تكنولوجيا يعني" Logos"مهارة فنّية، وكلمة 

  .(2112الدبس، ربيحي و )
 

جل أيق النظامي للمعرفة العلمية، من التطب: وجيا بأنهاالتكنول" Galbraith"وقد عرف جلبرت 
التنظيم الفعال لخبرة اإلنسان من : فقد عرفها بأنها" Donald Bell"أغراض عملية، أما دونالد بيل 

ستفادة منها ال، لاوى الكامنة في البيئة المحيطة بنخالل وسائل منطقية ذات كفاءة عالية، وتوجيه الق
ن الطريقة بمفردها ليست تقنية، وال اآللة بمفردها أناء على ذلك فيمكن القول بوب. ديفي الربح الما

نما هو جزء من األفيؤكد أن الحاسب " Gustafson"تقنية، أما جستافسون  لكتروني ال يعد تقنية، وا 
قيقة حتى ينجز األعمال يات دلالتقنية المتقدمة؛ لعده جهازًا معقدًا يتطلب مهارات متخصصة، وعم

 .(2110الحيلة، ) فعال بشكل
 

طريقة نظامية تسير وفق المعارف يمكن االستنتاج بأن التكنولوجيا وفي ضوء ما تقدم، 
نجاز العمل انت أو غير مادية، بأسلوب فعال إلالمنظمة، وتستخدم جميع اإلمكانات المتاحة المادية ك
 . المرغوب فيه، إلى درجة عالية من اإلتقان أو الكفاية

 
 .أو السياق التي وردت فيه فهم من خالل كل من النصت ثالث معانٍ  للتكنولوجياوبذلك فان 

 

، أو أي معرفة منظمة وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العلمية(: Processes)التكنولوجيا كعمليات  (أ 
 .أو أغراض عملية ألجل مهمات



 9 

اتجة عن تطبيق المعرفة وتعني األدوات واألجهزة، والمواد الن(: Products)التكنولوجيا كنواتج  (ب 
 .العلمية

اتجها وتستعمل بهذا المعنى عندما يشير النص إلى العمليات ونو : ونواتج معاً  اتالتكنولوجيا كعملي (ج 
 .(2112أبو معال، ) معًا، مثل تقنيات الحاسوب

 

 (:التكنولوجيا التربوية) تكنولوجيا التربية 

لتفكير والممارسة، حيث تعد العملية التربوية ُتعرف تكنولوجيا التربية بأنها طريقة منهجية في ا
نظامًا متكاماًل، تحاول من خالله تحديد المشكالت التي تتصل بجميع نواحي التعليم اإلنساني، 
وتحليلها، ثم إيجاد الحلول المناسبة لها، لتحقيق أهداف تربوية محددة والعمل على التخطيط لهذه 

إدارة وتطوير مصادر "دارة جميع العمليات المتصلة بذلك، أو هي الحلول، وتنفيذها، وتقويم نتائجها، وا  
أما تكنولوجيا التعليم فهي نظام فرعي ".  التعلم وفق منحى النظم وعمليات االتصال في نقل المعرفة

 .(2110الحيلة، ) ا التربية وبعد واحد من أبعادهامن تكنولوجي
 

 (:التكنولوجيا التعليمية) تكنولوجيا التعليم 
ير مصطلح تكنولوجيا التعليم إلى العملّية التي توظف أسلوب النظم في المواقف التعليمّية يش

سعيًا لتخطيطها وتنفيذها وتقويمها، مستعينة بالمصادر البشرّية وغير البشرّية ومستندة إلى نتائج 
  .(2112 عسقول،) من أجل تحقيق األهداف التعليمّيةاألبحاث في مجال التعليم والتعّلم 

 

ويعتبر هذا المسمى أحدث ما توصل إليه علماء التربية في هذا العصر حيث انتقل االهتمام 
من الوسائل التعليمية كأجهزة ومواد لالهتمام بجوهر العملية التعليمية وما يجب أن تحققه من أهداف 

على ميول  سلوكية في ظل نظام متكامل مرتبط بأسس علم النفس التربوي وبمصادر التعلم مع التركيز
 .المتعلم ودوافعه واتجاهاته

 

وبعد أن أصبح التعلم الذاتي واقعًا يمارس على مختلف المستويات كان ال بد للتعليم المبرمج 
من أن يأخذ دوره في تعليم الكثير من المعارف اإلنسانية خاصة بعد دخول اآلالت المتطورة مجال 

 . ات المشاهدة التلفزيونية والكمبيوترالتعليم مثل وحدات التعلم الذاتي الصوتية ووحد
 

وهذا ال يعني في الوقت ذاته أن هذه اآلالت المتطورة هي التي أدت إلى هذه التسمية بل أن 
تسخير هذه األجهزة في عملية التعلم ضمن نظام متكامل بقيادة اإلنسان هو الذي أدى إلى هذه 

 .(2110الكلوب، )التسمية 
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 يةالتعليمل الوسائ: ثانياً 
 :التعليميةل الجذور التاريخية لتطور الوسائ

تعالى ، فقد ذكر اهلل سبحانه و ة الساعةوحديثة حداثاإلنسان نفسه التعليمية قديمة قدم ل الوسائ
ليعّلم هابيل كيف غراباً آخر ويدفنه ل اهلل سبحانه وتعالى غراباً ليقتل أرسكيف وقصة هابيل و قابيل 

 .(2112 الجبالي،) توضح ذلكّية يواري سوءة أخيه هذه وسيلة عمل

 

بضرورة مصاحبة اللعب لعملية تعليم األستاذ كونتليان الميالدي نادى ل في القرن األوو
هذا أيضاً أمر ل وقبل، يلعب بها األطفاكي مجسمات للحروف من العظام ل وعم، الرومانل أطفا

الذين األساتذة  وغيرهم من، حمورابي بنحت تعاليمه المشهورة على عمود من الصخر الصلب
فالحسن بن الهيثم ُيخرج طالبه إلى ، لتبسيط المادة العلمية لطالبهمكثيرة وطرقاً ل استخدموا وسائ

من الفضة ويرسم عليها خارطة كرة واإلدريسي يصنع ، ليشرح لهم نظرية اإلنكساربركة ماء 
 للالتينية لألطفاتعليم اليخرج بكتاب مزود بالرسوم ل( مومنيوسكو)لمطران اوبعدها ظهر ، العالم

 .(2112 ،يالسيد عل)
 

من الرسم على  اً وسائل معّينة لتوصيل أفكاره بدءومن هنا نرى كيف أن اإلنسان قد طّور 
الكهوف وصواًل إلى استخدام التقنية الحديثة وعلى رأسها الحاسوب وتطبيقاته المتعددة واألجهزة 

 .السمعّية والبصرّية والسمعّية البصرّية

 

لكن اإلنسان كان يستخدمها دون برمجة وكانت وليدة ل التعليمّية موجودة منذ القدم و إذا فالوسائ
 تعليم إلنجاح العملّية التعليميةاللحظة والموقف، ثم تطّورت وبرزت الحاجة إليها في مجال التربّية وال

 .(2112حجازي، )
 

 : التعليميةل تطور مفهوم الوسائ
ومن ، لى هذا المسمىيات على تقنيات التعليم حتى وصلت إلقد أطلق التربويون العديد من المسم

 :(2110سالمة، )  هذه المسميات
وسميت بذلك نتيجة اعتقاد البعض أنها تعين المدرس في تقريب : المعينة واإليضاحيةل الوسائ .0

 . وإيضاح الخبرات التي لم يستطع شرحها بالكلمة المجردة، المفاهيم ألذهان الطالب

الخرائط : لالتي تعتمد في تعليمها على حاسة البصر مثشياء وهي تلك األ: البصريةل الوسائ .2
همالها ويعاب على هذه التسمية اهتمامها بحاسة البصر ، غيرهااللوحات التوضيحّية ووالصور و وا 

 .ألهمّية بقّية الحواس

يلفون الراديو والت: لالتي تعتمد على حاسة السمع مثاألشياء وهي تلك : السمعيةل الوسائ .2
 . ل، ويؤخذ على هذه التسمّية تركيزها على حاسة السمعوالمسج
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: على حاستي السمع والبصر مثلالتي تعتمد ل وهي تلك الوسائ: السمع بصريةل الوسائ .4
همالها لبقّية الحواس كالذوق .  التلفزيون والسينما ويؤخذ عليها اهتمامها بحاستي السمع والبصر وا 

 (.  اللمس)والشم والحس

إن الوسيلة التعليمّية هي األداة، أو الشكل، أو اللغة التي يستخدمها المدّرس : لتعليميةال الوسائ .0
 . لمساعدة تالميذه على تعّلم ما يهمهم في موقف معّين

في بدأت اآللة تتغلغل الذي اجتاح العلم بعد الثورة الصناعية فجر العلمي مع الت: التعليمكنولوجيا ت .2
 . ، فدخلت في مجال العملية التعليمّيةة واالجتماعية وحتى التعليميةجميع نشاطات اإلنسان االقتصادي

 

 :مفهوم الوسائل التعليمية
      بين تلك التعريفات تعرف على أنهاالوسيلة التعليمية عرفت بتعريفات عديدة ومن 

 :(2112الجبالي، )
 ل التعليمي بطريقة ونظام المواد واألجهزة والمواقف التعليمية التي يستخدمها المعلم في مجال االتصا

خاص لتوضيح فكرة أو تفسير مفهوم غامض أو شرح أحد الموضوعات بغرض تحقيق التلميذ ألهداف 
 . سلوكية محددة

  األدوات والطرق المختلفة التي تستخدم في المواقف التعليمية التي ال تعتمد كليًا على فهم الكلمات
 . والرموز واألرقام

 واد واألدوات التي يستخدمها المعلم لنقل المعلومات إلى ذهن التلميذ سواء مجموعة من الخبرات والم
داخل الصف المدرسي، أو خارجه بهدف تحسين الموقف التعليمي الذي يعتبر التلميذ النقطة األساسية 

 . فيه

  كل أداة أو مادة يستعملها المعلم لكي يحقق للعملية التعليمية جوًا مناسبًا يساعد على الوصول
 . تالميذه إلى العلم والمعرفة الصحيحة وهم بدورهم يستفيدون منها في عملية التعلم واكتساب الخبراتب
 

وهي باختصار جميع الوسائط التي يستخدمها المعّلم في الموقف التعليمي لتوصيل الحقائق، 
، ربوّية خبرة حّيةأو األفكار، أو المعاني للتالميذ لجعل درسه أكثر إثارة وتشويقًا، ولجعل الخبرة الت

 .(2112 العامري،) وهادفة، ومباشرة في نفس الوقت
 

 
 
 
 
 



 12 

 :(2112 حجازي،) أهمية الوسائل التعليمية
تكمن أهمية استخدام الوسائل التعليمية وفوائدها من خالل تأثيرها العميق في العناصر الرئيسية 

فيما يلي عرضًا ألهم استخدامات و ( تعليميةوالمتعلم، والمادة ال المعلم،)الثالثة من العملية التعليمية 
 :الوسائل التعليمية

شباع وسائل التعليمية في حفز الطالب و يسهم استخدام ال: ستثارة الطالبإ .0 استثارة الدافعية لديهم وا 
حاجاتهم للتعلم، فال شك أن الوسائل التعليمية المختلفة كالرحالت والنماذج واألفالم التعليمية 

خبرات متنوعة يأخذ منها كل طالب ما يحقق أهدافه ويثير اهتمامه، فالطالب الذي والمصورات تقدم 
السياحة ما يشبع حاجته بينما يهتم آخر بجمع لى شاطئ البحر قد يجد في اللعب و يخرج في رحلة إ

ثارة كثير من األسئلة حولها  .األصداف والقواقع وا 
ى بعض األلفاظ التي تستخدم في أثناء فهي تساعد على فهم معن: عيوبهاتتغلب على اللفظية و  .2

الشرح من خالل تزويد التالميذ بأساس مادي محسوس لتفكيرهم، فالرموز اللفظية التي يتم تلقينها 
بعيدة عن الواقع المحسوس، بينما عن لهم مفاهيم مجردة ال معنى لها و  للطالب من قبل المعلم تعتبر

ب على ذلك العيب وذلك من خالل تأثير الوسيلة طريق توظيف الوسائل التعليمية نستطيع التغل
 .و أكثر من حواس الطالبأة على حاسة التعليمي

تتصف الوسائل التعليمية الناجحة بأنها تقدم للتلميذ خبرات حية قوية : تعميقهاترسيخ المعلومات و  .2
مل على ترسيخ مما يع ،ت وغيرها من الوسائل التعليميةالتأثير، عن طريق التوضيحات العملية والرحال

 .المعلومات وبقائها في ذاكرة اإلنسان

إن ما هو معروف لدى علماء النفس التربويين : زيادة انتباه الطالب وقطع رتابة المواقف التعليمية .4
في المرحلة الثانية يكون اإلدراك و  فيالمرحلة األولى يكون االنتباه و  أن التعلم يمر بثالث مراحل ففي

الفهم، وكلما زاد االنتباه زاد اإلدراك بالتالي يزيد الفهم لدى الطالب، والوسيلة  المرحلة الثالثة يكون
التعليمية تساعد المعلم في أن يكون موقفه التعليمي الذي هو بصدده أكثر إثارة وأكثر تشوقًا يؤدي إلى 

 .زيادة انتباه الطالب ويقطع حدة الموقف التعليمي ويمنع شرود ذهن المتعلم

إن الوسيلة التعليمية تقرب المسافة الزمانية والمكانية وتجعل : الحدود الزمنية والمكانيةالتغلب على  .0
المتعلم قادرًا على مشاهدة تفاصيل ودقائق يستحيل عليه مشاهدتها بغيرها مثل األفالم التصويرية 

 .للبحار واالستكشافات العملية والنمو لدى الكائنات

حفظها ليس غاية إن الحصول على المعلومات و : وكيةط سلتحويل المعلومات النظرية إلى أنما .2
لذلك فان معرفتنا أن األمانة فضيلة وسمة من ة إلى غاية ُيسعى إلى تحقيقها، و وهدفًا إنما هو وسيل

سمات المؤمن ال يكفي بل على المتعلم بعد معرفته لها أن يترجم هذه المعرفة إلى نمط سلوكي في 
 .يلة في تحويل المفاهيم المجردة إلى سلوك يمارس في الواقعحياته، وهنا يتجلى دور الوس
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الوسائل التعليمية تساهم مساهمة فاعلة في توفير وقت وجهد كل من المعلم : المالتوفر الجهد و  .2
تعلم والتالميذ ولقد ثبت بالتجارب أن استخدام الوسائل في التعليم يقلل من الوقت والجهد على الم

وبخاصة إذا ما استخدمت الوسيلة غير مرة واستعملها مجموعة %( 41%/23)والمعلم بنسبة مقدارها 
 .من المعلمين

تتيح الوسائل التعليمية فرص التجديد والتنويع في األنشطة مما يدفع الملل والسأم : التنويع والتجديد .3
 .نفوس التالميذ عن

بحاث والتجارب أن التعلم برهنت األ:  المساعدة على تدريب الحواس وتنشيطها وتيسير عملية التعلم .2
يجري في الدماغ عن طريق الحواس التي تزوده بالمعلومات وثبت أن هذه الحواس ليست على درجة 

س على النحو واحدة في قدرتها على تجميع المعلومات وتزويدها للدماغ وجاءت نسبة مساهمة الحوا
، حاسة %2.0ة الشم ، حاس%01، حاسة الذوق %21، حاسة السمع %21حساة البصر: )التالي
ظ وانتباه وهذا يعني أن جميع الحواس تشترك في عملية التعلم مما يجعلها في حالة تيق%( 0.0 اللمس

 .تقويتهاها و نإلى شح فيؤدي ذلك

حيث تقوم الوسائل التعليمية بدور مهم في زيادة الثروة :  تنمية الثروة اللغوية لدى التالميذ .01
لجديدة بما تقدمه من خبرات حية تثير اهتمامهم وانتباههم وتجعلهم يعبرون اللغوية للتالميذ من األلفاظ ا
 .عنها مستخدمين ألفاظا جديدة

تمييزها وذلك الوسيلة على اختبار المعلومات و  تساعد:  تيسير عملية التعلمتسهيل المعلومات و  .00
 .من خالل اشتراك أكثر من حاسة مما يساعد على سرعة اإلدراك والفهم

يؤدي استخدام الوسائل التعليمية إلى تنمية النقد ودقة المالحظة لدى :  الحظة والنقدتنمية الم .02
 .المتعلمين من خالل ما يعرض أمام المتعلمين

إذ أن الوسيلة المعدة من قبل :  مساهمتها في معالجة انخفاض المستوى العلمي لدى المعلمين .02
والتزويد بالمادة العلمية التي تعينه على  أخصايين تربويين تدفع المعلم إلى مواكبة هذه الوسيلة

 .صحيحوتوظيفها داخل الدرس بشكل سليم و االستفادة القصوى من الوسيلة 

فهي تعمل على إكساب التالميذ اتجاهات تربوية :  تؤثر في االتجاهات غير المرغوب فيها .04
أن الوسائل التعليمية سليمة، وعلى الرغم من أن التأثير في االتجاهات صعب إال أن األبحاث أثبتت 

وخاصة األفالم المتحركة واإلذاعتين المسموعة والمرئية والرحالت لها قدرة في التأثير على السلوك 
 .وتعديل االتجاهات

 .تنمي في المتعلم حب االستطالع .00

 .تساعد على استمرارية المعلومات حية وواضحة في أذهان التالميذ .02

لفردية بين الطالب، فعندما ال يستخدم المعلم الوسيلة الوسيلة تأخذ بعين االعتبار الفروق ا .02
التعليمية ويعتمد فقط على الرموز اللفظية في شرحه، فإن بعض الطالب يجد صعوبة في مسايرة 
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المعلم أثناء الشرح وبالتالي فإن الفروق بين الطالب ستزداد، ألن منهم من يستطيع المتابعة والفهم 
المتابعة، بينما استخدام الوسيلة التعليمية يساعد على تقليص تلك والبعض اآلخر منهم ال يستطيع 

الفروق الفردية بين الطالب، ويرفع من معدل فهم كل طالب منهم إلى درجة معقولة وبدرجة أفضل لو 
 .قارنا ذلك بدون استخدام الوسيلة التعليمية

يعيش فيه الناس انفجارًا  تساهم في تعليم أعداد متزايدة من التالميذ خاصة في هذا الوقت الذي .03
 .سكانيًا مما يجعل أعداد التالميذ يزداد عامًا بعد عام داخل الصف

إن استخدام المعلم الوسائل التعليمية يقرب المعلم إلى الطالب : تقوية العالقة بين المعلم والمتعلم .02
 . مما يقوي ثقتهم به

 

 :(2112الصوفي، ) دور الوسائل التعليمّية في التعّلم الصفي
تثير الوسائل التعليمّية اهتمام التالميذ مما يبقي أثر التعليم فيهم، وتثير النشاط والتعّلم الذاتي   

لديهم وتعمل على تسلسل أفكارهم وتوسيع مجال الخبرات التي يمرون فيها وتضيف بعدًا آخر وهو 
 .محاولة تحقيق أهداف العملّية التعليمّية

 

 :ا يليويمكن تلخيص هذه األدوار فيم 
 

 :اإلدراك الحسي .0
تعمل الوسيلة على توضيح المعنى الموجود في المحتوى، وتفّسر الخبرات وتضيف األبعاد 

تلمسها فالفيلم التاريخي يقّرب الماضي للطلبة التي قد يكون من الصعب تبنيها و  والمعاني الضرورية
يقّرب غير المنظور  حتى يجعله محسوسًا لديهم، وشريط الفيديو الذي يتحدث عن موضوع طبي

 .ليصبح منظورًا أمام الطلبة وغير ذلك من الوسائل التعليمية والتي لها أثرها في اإلدراك الحسي
 

 :الفهم .3
وهو القدرة على تميز المدركات الحسّية وترتيبها وفرزها واالختيار من بينها، فالتلميذ يستطيع 

والوسائل التعليمّية تقّدم للتلميذ .  مظاهر عن طريق حواسه أن يتصل بعالم األشياء وما يحيط به من
خبرات مباشرة تعتمد على اإلحساس بها، وبخاصة الخبرات البصرّية التي تعمل على تفسير أو ترجمة 

 .أو استنساخ المعلومات و فهمها

 
 :التفكير .2

اف تهتم التربّية بالتفكير المنظم وتعمل على تدريب التالميذ على ذلك ألن التفكير هو من أهد
العملّية التعليمّية، والفرد الذي يمتلك خبرات يكون أقدر على التفكير من الشخص محدود الخبرات، أي 
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أن الفرد يعتمد على المدركات الحسّية وعندما يفّكر ويستخدم الوسائل التعليمية يسهل عليه عملية 
 .التفكير

 

 :المهارات .4
واستخدام الوسائل التعليمّية يسهل على  وهي الدقة والسرعة في صنع األشياء أو ترتيب المواد

 .التالميذ تعّلم المهارات واكتساب الخبرات
 

 :االتجاهات والقيم .5
تهتم التربّية بتنشئة جيل له اتجاهات مرغوب فيها مثل التعاون والرفق بالحيوان وغيرها من 

ليمة إيجابّية لدى االتجاهات األخرى، لذلك فإن استخدام الوسائل التعليمية يعمل على تكوين قيم س
 .التالميذ

 

 :النشاط الذاتي والفروق الفردية .6
تعمل الوسيلة التعليمية على إثارة النشاط والحماس في التالميذ، فإذا شاهد فيلمًا تاريخيًا يمجد 
األجداد ويحث على الشجاعة ويدعو إلى الحرّية والتضحية لتحرير اإلنسان من الظلم وتحرير األرض 

ثم حب االقتداء ومن هذه المشاهد تثير الحماس والنشاط الذاتي لدى التالميذ، إن فمن االستعمار، 
 .ومحاكاة األجداد في أعمالهم وخططهم

 

وكذلك فإن استخدام الوسائل التعليمّية تمكن من مواجهة الفروق الفردّية لدى التالميذ فتشبع 
وآخرون إلى التجارب العلمّية  ،لمطالعةرغباتهم وتحقق آمالهم، فقد يميل أحدهم إلى مشاهدة األفالم وا

 .المختلفة
 

وتقاس جدوى كل وسيلة تعليمية بإيجاد التوازن بين الفاعلّية والكفاية، فالفاعلّية تبّين مدى 
نجاح وتحقيق األغراض التدريسّية الموضوعّية، والكفاية تبّين مدى الجهد والوقت المبذول لتحقيق 

بوقت أقل تعد الوسيلة أكثر كفاية، كما يجب أن ينظر إلى الفاعلية األغراض التدريسية، فإذا تحققت 
 . تطبيقهافي اختيار الوسائل التعليمّية و  والكفاية معاً 

 
 : (2112الجبالي، )أدواتها تصنيف الوسائل التعليمية و 

اهتم المختصون في المجال التربوي على مدى العقود الماضية بتصنيف الوسائل التعليمية، 
التصنيفات الناتجة في كل حالة حسب الهدف من التصنيف، فمنهم من اهتم بالتصنيف  واختلفت

ألغراض تعليمية، ومنهم اهتم به ألغراض تنظيمية، كما أن منهم من تعددت أغراضه بين التعليم 
 .والتنظيم، وربما غيرها من أغراض أخرى 
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وجود تصنيفات متنوعة لهذه وكان من نتائج الجهود التي بذلت لتصنيف الوسائل التعليمية و 
- :الوسائل، اعتمد كل منها على أساس معين للتصنيف، ولعل من أبرز هذه التصنيفات ما يلي

 

 :لتصنيف على أساس الحواسا:  أوال
واس التي تخاطبها، وتركز صنفت الوسائل التعليمية وفقا لهذا التصنيف على أساس الحاسة أو الح

 :ذلك كما يليعليها و 
وهي التي تخاطب حاسة السمع، وتحمل رموزا صوتية تصل إلى المخ عن طريق : يةوسائل سمع .0

 .التسجيالت الصوتية، وبرامج االذاعة: األذن، ومن أمثلة هذه الوسائل
تحمل رموزا بصرية تنفذ من خالل العين التي تخاطب أساسا حاسة النظر، و  وهي: وسائل بصرية .2

الشرائح، والشفافيات، واللوحات : ، ومن أمثلة هذه الوسائلإلى المخ، الذي يترجمها ويفسرها للمتعلم
 .بشتى أنواعها

وهي التي تخاطب حاستي السمع والبصر، أي تحمل نوعين من الرموز : وسائل سمعية بصرية .2
برامج الحاسب اآللي، وتسجيالت الفيديو، وبرامج : الصوتية والبصرية، ومن أمثلة هذه الوسائل

 .فافة المصحوبة بالصوتالتلفزيون، والشرائح الش

وهي التي تخاطب حاسة اللمس، وهي وسائل مهمة لدراسة الطالب غير العاديين : وسائل لمسية .4
من المعاقين بصريًا أو سمعيًا أو عقليًا، ووصل االهتمام بهذه القضية إلى ابتكار برامج خاصة لتعليم 

 .هذه الفئات

 

 :التصنيف على أساس الحداثة:  انياث
ئل التعليمية وفقًا لهذا التصنيف على أساس تتبع الفترة الزمنية التي ظهرت فيها، صنفت الوسا

 :وذلك كما يلي
وهي التي عرفت منذ نشأة المدرسة بشكلها الحديث، ومن أمثلة هذه الوسائل :  وسائل قديمة .0

 .السبورة الطبشورية
وير منذ منتصف وهي التي ظهرت بعد تطور صناعة العدسات وكاميرات التص:  وسائل حديثة .2

القرن التاسع عشر الميالدي حتى الوقت الراهن، وتعتمد هذه الوسائل على أجهزة خاصة لعرضها، 
 .ومن أمثلة هذه الوسائل الشرائح وتسجيالت الصوت، وبرامج التلفزيون، والشفافيات

 

 :التصنيف على أساس عدد المتعلمين:  ثالثا
يف تبعًا لعدد المستفيدين من الوسيلة إلى ثالثة أقسام صنفت الوسائل التعليمية وفقًا لهذا التصن

- :كما يلي
 .وهي وسائل يستخدمها فرد بصورة مستقلة، مثل برمجيات الكمبيوتر:  وسائل فردية .0
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وهي وسائل تستخدم لتعليم مجموعة من الطالب يجلسون معا في مكان معين :  وسائل جماعية .2
 .كغرفة الصف، مثل أفالم الفيديو

وهي وسائل تستخدم لتعليم عدد كبير من األشخاص في مواقع متباعدة في :  هيريةوسائل جما .2
  .وقت معّين، كبرامج اإلذاعة، وبرامج التلفزيون

 

  :(2111الحيلة، ) التصنيف بناءًا على الخبرات التي تهيئها: رابعاً 

الوسائل إلى ترتيب " الطرق السمعّية البصرّية في التدريس"في كتابه " أدجار ديل"أشار 
وفيه رتب الوسائل بدءًا بالخبرات الحسّية الهادفة ( مخروط الخبرة)التعليمّية التعلمّية في مخروط أسماه 

المباشرة في قاعدة الهرم، وحتى الرموز اللفظّية المجّردة في قّمته، ومرورًا بمجموعات الخبرات التي 
 (2111الحيلة، . )جرد كلما ابتعدنا نحو القّمةتكون أقرب للحسّية، كلما كانت قريبة للقاعدة، وتأخذ بالت

 

يالحظ أنه قّسم الوسائل التعليمّية إلى ثالث ( ادجارديل)إن المتأمل في مخروط الخبرة ل 
 :(2110سالمة، ) مجموعات

 

تمّثل الممارسة العملّية والعمل المباشر، حيث يمارس اإلنسان الخبرة بنفسه و : المجموعة األولى
ركة إيجابّية، ولو طبقنا ذلك على العملّية التربوّية لوجدنا أن المتعّلم هنا يتعّلم كثيرًا ويشارك فيها مشا

من المهارات والمعارف، وتتكّون لديه مجموعة من المفاهيم عن طريق الممارسة العملّية، وال يقتصر 
 .حسّية أو مجّردةعلى المفاهيم التي تعلمها بالعمل المباشر لتكوين مفاهيم جديدة بواسطة خبرات شبه 

المالحظة المحسوسة وتشمل وسائل العروض التوضيحّية التي يقوم  وتعتمد على: المجموعة الثانية
: بها المعّلم داخل حجرة الدرس، والرحالت التعليمّية الميدانّية التي يخطط لها المعّلم مع طالبه مثل

ل السمعّية ّية، إضافة إلى جميع الوسائزيارة مصنع آثار، والمعارض صناعّية كانت أو زراعّية أم علم
 .التلفاز والنماذج والعيناتوالبصرّية كالسينما و 
تمّثل هذه المجموعة كل الخبرات التي يحصل عليها التلميذ بواسطة البصيرة  :المجموعة الثالثة

نّية التي كّونها أي أنها تعتمد على الخيال والخبرات السابقة التي يقارنها المتعّلم بالصورة الذه: المجردة
في الماضي، وتتمّيز هذه الخبرات بأنها معرضة للتشوش وعدم الوضوح، مما يؤدي إلى تكوين مفاهيم 
غير صحيحة، أو غير متكاملة، لذلك فإن على المعّلم استخدام بعض الوسائل التي تساعد المتعّلم في 

 . تكوين مفاهيم صحيحة وتقريبها للواقع
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 لصفي  التفاعل ا: ثالثاً 
 :التفاعل الصفي ومهارات التواصل

 :(2114 خطايبة وآخرون،ال)مفهوم التفاعل الصفي 
ُيطلق على جميع األنشطة المتبعة من قبل المعلم والطالب الستمرار االتصال بالتفاعل 
الصفي ويقصد به أنواع الكالم الشائعة االستخدام داخل الصف، بدءًا بتوجيه األدوار والتعليمات أو 

تخدام عبارات االستحسان والتشجيع ونقل األفكار من قبل المعلم وفي هذه الحالة يكون التالميذ أكثر اس
استعدادًا للتفاعل معه والتفاعل بين بعضهم البعض، وبذلك نجد أن موقف التعلم يكون أكثر ثراء وقيمة 

اقشات جميع األطراف، وذات معنى ويشعر التالميذ بميل حقيقي لإلقدام والمشاركة فيما يجري من من
كذلك فان النتاج التعليمي ونوعيته مرهون بما يسود من عالقة بين المعلم والمتعلم، وما يسود الجو 

 . الصفي من تساهل مقنن إلنجاح التفاعالت المخططة
 

 :صفي بالكثير من التعاريف ومنها وقد ُعرف التفاعل ال 
  أو ( الكالم)التي تجري داخل الصف اللفظية كل األفعال السلوكية : بأنه( 0232)عرفه حمدان

 .نفسيًا لتحقيق تعليم أفضلبهدف تهيئة المتعلم ذهنيًا و ( اتاإليماء)غير اللفظية 
 بأنه عبارة عن اآلراء واألنشطة والحوارات التي تدور في الصف بصورة  (:0230)ي توعرفه نشوا

 .ية للتعلممنظمة وهادفة لزيادة دافعية المتعلم وتطوير رغبته الحقيق

  بأنه إيصال األفكار أو المشاعر أو االنفعاالت من شخص آلخر : (0220)وعرفاه القال وناصر
 .ومن مجموعة ألخرى 

 

ويتضح من خالل التعاريف السابقة بأن عملية التفاعل الصفي هي عملية إنسانية متفاعلة بين 
قشتها إليجاد نوع من التكيف الصحي الطالب ومعلمهم أو بين الطالب أنفسهم بهدف تبادل اآلراء ومنا

 . وحالة االنسجام التي تسمح بممارسة عملية التعلم بفاعلية
  

 :أهمية التفاعل الصفي
يشكل التفاعل بين المعلم والتلميذ الركيزة األساسية في الموقف التعليمي، ألنه ال يؤدي فقط  

إلى اكتساب التلميذ ألنماط ثقافية،   إلى تحقيق األهداف التعليمية الخاصة بالدرس، بل يؤدي أيضاً 
 . اجتماعية مختلفة، سواء من المعلم، أو من التالميذ اآلخرين، وذلك لكون التربية عملية اجتماعية

 

يؤثر الجو االجتماعي والنفسي السائد في حجرة الدراسة على نمط التفاعل بين المعلم و 
لتي تؤثر بدورها على تحصيل التالميذ، وعلى قدرتهم والتلميذ، الذي يؤثر بدوره على دافعية التلميذ، وا
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نفسي ايجابي، يتعلمون في جو اجتماعي و  ولهذا نجد أن التالميذ الذين. على بلوغ األهداف التربوية
 . بدافعية عالية، هم األكثر قدرة على التعلمصفي جيد، و  وبتفاعل

 

حسين أسلوبه أو أساليبه في وتهدف بحوث تحليل التفاعل في التدريس مساعدة المعلم على ت
التدريس، ويتم هذا التحسين في ضوء فهم المعلم لمعايير السلوك المرغوب فيه، ومن ثم يمكنه تعديل 

كما تهدف هذه البحوث جعل حديث المعلم في حجرة الدراسة أكثر .  سلوكه على ضوء هذه المعايير
قادرين على التفكير بفاعلية، وعلى التعبير  تأثيرًا في سلوك تالميذه، وقد يسهم ذلك في جعل التالميذ

إبراهيم وحسب اهلل، . )عن آرائهم وأفكارهم في أثناء المناقشات، التي تجرى داخل حجرة الدراسة
2110) 

 

تأكيد على ما سبق إن أهمية التفاعل الصفي الجيد تؤدي في المحصلة النهائية إلى تحقيق 
ك على العملية التعليمية ويجعلها أكثر متعة لدى التلميذ، األهداف المخطط لها بسهولة، مما يؤثر ذل

كما تصبح اتجاهاته نحو المعلم أكثر ايجابية حيث يبتعد عن الخالفات مع المعلم، كما أن المعلم 
عبد الهادي .)يسرل بكل سهولة و الوعيد، بط الصف دون اللجوء إلى التهديد و يصبح قادرا على ضب

 ( 2112آخرون،و 
 

 :عل الصفيأنماط التفا
فإن االتصال بين المعلم والطالب في الموقف ( 2112آخرون،عبد الهادي و )وبحسب 

- :التعليمي يشكل األساس في العملية التعليمية، إن عملية االتصال تكون بينهما بإحدى طريقتين هما 
 .االتصال اللفظي، ويكون عن طريق الكالم أو الحديث .أ 
اإلشارات وحركات األيدي، أما في مجال التفاعل  ويكون عن طريق ،االتصال غير اللفظي .ب 

 .الطالبعمل االتصال اللفظي بين المعلم و الصفي فهو يقوم 
 

- :كما يلي( الصفي)وتمكن العلماء من وضع مجموعة من األنماط للتفاعل اللفظي 
 

 :النمط األحادي: أوال
نهم أي إجابة، ويتصف هذا وفيه يقوم المعلم بإرسال ما يود قوله إلى الطالب دون أن يستقبل م

- :النمط بما يلي
 .أنه أقل أنماط التفاعل الصفي من حيث الفاعلية .0
 .إن موقف الطالب في هذا النمط يتصف بالسلبية المطلقة .3

 .إن موقف المعلم في هذا النمط ايجابياً  .2

 .إن هذا النمط يمثل األسلوب التقليدي للتدريس .4

 . عند الطالب تتركز حول الحقائق والمعارفإن حصيلة التعلم التي تتم في هذا النمط  .5
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 :النمط الثنائي: ثانيا
- :وفيه يسمح المعلم بورود استجابات إليه من الطالب ويتميز هذا النمط باألمور التالية

 .يسود عند المعلم شعور بأن جميع ما قاله ينقل للطالب على النحو المطلوب .0
 .أنه أكثر فاعلية من النمط األحادي .3

 .المعلم أسئلة تساعده في اكتشاف مدى الفائدة التي حققها للطالبفيه يسأل  .2

 .إن حصيلة التعلم في هذا النمط تتركز على الحقائق والمعارف .4

 .ال يسمح في هذا النمط باالتصال بين طالب وآخر .5

 .إن المعلم في هذا النمط هو محور االتصال .6

 .سيإن استجابات الطالب تعد وسائل تدعيم سلوك المعلم التدري .7
 

 :النمط الثالثي: ثالثا
وفيه يسمح المعلم بأن يجري اتصال بين عدد محدود من طالب الصف الواحد ويتصف هذا النمط 

- :بما يلي
 .يسمح فيه بتبادل الخبرات واآلراء بين عناصر الموقف .0
 .ال يكون المعلم فيه مصدرًا وحيدًا للتعلم .3

 .كيفية عرض وجهات النظر للطالبيتيح للطالب فرص التعبير عن النفس والتدريب على  .2

 

 :النمط المتعدد االتجاهات:  رابعا
وفيه تتسع فرص االتصال بين المعلم والطالب وبين الطالب أنفسهم وتتعدد اتجاهاته ويتميز هذا 

- :النمط باألمور التالية
 .إتساع فرص التفاعل بتبادل الخبرات بين المعلم والطالب .0
 .براته لآلخرينبنقل أفكاره وخ يسمح لكل طالب .2

 .انه أفضل األنماط المعروفة في التفاعل الصفي .2
 

- :مما تقدم فان أنماط التفاعل الصفي تتميز باألمور التالية 
 .تؤكد على حق الطالب في التعبير عن أنفسهم أثناء الحصة  .0
 .تسمح للطالب بالتعبير عن آرائهم بحرية .2

 .تساعد على اكتساب الطالب للمهارات التعليمية .2

 .ها وسائل لتحقيق األهداف التعليميةأن .4
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- :يؤخذ على أنماط التفاعل أثناء تطبيق المعلم لها بما يلي و 
يميل المعلم إلى استخدام النمط الذي يساعده في إنهاء المادة التعليمية للطالب في المدة المقررة  .0

 .تمشيًا مع رغبات السلطات التعليمية
نمط من أنماط تفاعل متطورة بحجة انتشار الفوضى أثناء  يخشى المعلم من عدم قدرته في إدارة .2

 .الحصة، إن الكالم الذي يدور حول المادة التعليمية وتحقيق األهداف ال يعد في بند الفوضى

 

 : (2110حسب اهلل، إبراهيم و ) نموذج فالندرز لتحليل التفاعل الصفي اللفظي 
 :ثة محاور، وهيلتحليل التفاعل اللفظي ثال" فالندرز"يتضمن نموذج 

 .كالم مباشر، وغير مباشر:  كالم المعلم .0
 .استجابة للمعلم، بمبادرة منه:  كالم التلميذ .2

 .صمت أو اضطراب:  سلوك مشترك .2
 

 :غير المباشر  كالم المعلم: أوالً 
وهي تلك األنماط من الكالم التي تتيح الفرصة أمام التالميذ لالستجابة والكالم بحرية داخل 

 .غرفة الصف
 : وتلك األنماط الكالمية هي

وهنا يقبل المعلم مشاعر التالميذ ويوضحها لهم، دون إحراج، سواء أكانت مشاعر : يقبل المشاعر .0
نما يتقبلها، ويقوم بتوجيهها  .التالميذ ايجابية أو سلبية، فال يهزأ المعلم بمشاعر التالميذ، وا 

جيد، حسن، ممتاز، أو :  الثناء مثلويشمل هذا البند كلمات تدل على المدح و : يمدح أو يشجع .2
الخ، كما يشمل هذا البند ...أكمل، تابع ما تقوله، يعجبني ما قمت به : تدل على التشجيع مثل

 .الدعابات التي تؤدي إلى إزالة التوتر، دون أن يكون ذلك على حساب أحد التالميذ

يقدمها تلميذ، أو يطورها باإلضافة في هذا البند يفسر المعلم فكرة : يقبل أفكار التالميذ ويستعملها .2
 .أو التعديل إذا لزم األمر

في هذا البعد يطرح المعلم أسئلة تتعلق بالمحتوى، وذلك انطالقًا من أفكار يحددها : يطرح أسئلة .4
  .سلفًا، بهدف تحفيز التالميذ ليجيبوا عن هذه األسئلة
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 :كالم المعلم المباشر: ثانياً 
ر عن المعلم، دون إتاحة الفرصة أمام التلميذ للتعبير عن رأيه فيه ؛ أي وهو الكالم الذي يصد

أن المعلم هنا يحد من حرية التلميذ، ويكبح جماحه، ويمنعه من االستجابة، وهكذا فان المعلم يمارس 
:دورًا ايجابيًا، ويكون دور التلميذ سلبيًا، وتلك األنماط الكالمية هي 

  

ذي يتم من خالله تقديم المعلومات أو الحقائق أو األفكار التي وهو الكالم ال:  يحاضر ويشرح .0
 .تتصل بموضوع الدرس، وذلك باستخدام طريقة المحاضرة

وفي هذا البعد، يقدم المعلم لتالميذه توجيهات وأوامر، ويتوقع منهم االلتزام بها :  يعطي تعليمات .3
 (.ت الهندسية، أخرجوا األدوا... افتحوا الكتاب صفحة :  )مثل.  وتنفيذها

وهنا ينتقد المعلم سلوكيات تالميذه غير المقبولة بهدف تعديلها، :  ممارسة السلطة وتبريرها .2
  .ويتضمن هذا البعد أيضًا تبرير المعلم لسلوك ما قام به مع التالميذ

 

 :كالم التالميذ:  ثالثاً 
 .ه، أو تكليف من المعلميتكلم التلميذ استجابة لسؤال، أو توجي:  كالم التلميذ استجابة للمعلم .0
أو  م كأن يسأل سؤااًل،يتكلم التلميذ دون توجيه أو تكليف من المعل:  كالم التلميذ بمبادرة منه .3

 .وآرائه عن أفكاره وتعطى الحرية للتلميذ ليعبر.  لميستفسر عن قضية معينة لم يتناولها المع

 
 :سلوك مشترك: رابعاً 

كالم حيث ينقطع التواصل والتفاعل، ويأخذ هذا أي فترات الصمت والتشويش، واختالط ال
 -:المحور األنماط التالية

 مثل قراءة إعالن، أو إعالن نتائج التالميذ، أو أخذ الغياب:  الكالم اإلداري. 

 وهي فترات الصمت والسكوت حيث ينقطع التفاعل: الصمت. 

 م الحديث، أو وهي فترات اختالط الكالم حيث تدب الفوضى في الصف ويصعب فه: التشويش
  .متابعته، أو تمييز الكالم الذي يدور

 

 السبورة التفاعلّية: رابعاً 
  :تاريخ استخدام السبورة التفاعلية

من قبل كل من ديفيد مارتن ونانسي نولتون في  0232بدأ التفكير في تصميم اللوحة الذكية في عام 
األبحاث  واليات المتحدة األمريكية، وبدأا الإحدى الشركات الكبرى الرائدة في تكنولوجيا التعليم في كند

على جدوى اللوحة الذكية تتواصل، ثم كان اإلنتاج الفعلي ألول لوحة الذكية من قبل شركة سمارت في 
 (http://www.madinahx.com/t2038.html  ,8.5.2013). 0220عام 
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بارة عن لوح عحيث أنها ي، تعتبر السبورة التفاعلية نقلة جوهرية كبيرة لمفهوم اللوح التقليد 
حيث تتيح ومع جهاز الكمبيوتر،   (PROJECTOR) مع جهاز العرض ال الكتروني يتم توصيله

دراجو استخدامات غير محدودة للكتابة والرسم،  بحيث يتم ، رسوماتو فيديو مقاطع و صوتية مقاطع  ا 
ورة تكون صادرة من صتوجيه الصورة الخارجية من جهاز العرض على السبورة التفاعلية وهذه ال

وبمعنى آخر يتم نقل محتوى شاشة الكمبيوتر إلى السبورة التفاعلية بشكل مكبر ر؛ جهاز الكمبيوت
ويتيح للمستخدم التحكم بجهاز الكمبيوتر بفضل خاصية اللمس التي تميز سطحه الحساس سواء كان 

 .(0233فالتة، ) األصبعباألقالم الخاصة به أو ب
 

 :التفاعليةمبدأ عمل السبورة 
التكنولوجيا المستخدمة في السبورة التفاعلية هي نفسها التي يتم استخدامها مع أجهزة المساعد 

وهنالك . مما يمكنها على معالجة حركة اإلصبع أو القلم عندما تالمس السطح. الرقمي الشخصي
في أماكن أنواع أخرى تستطيع تحديد حركة األصبع بشكل بصري من خالل مجسات للحركة مثبتة 

 .محددة
)http://www.qou.edu/newsletter/resources/SB/SmartBoards.jsp,8.5.2013(  
 

 
 : كيفية استخدام السبورة التفاعلية

اصة بالمستخدم إلى بيئة تفاعلية تعليمية تقوم السبورة التفاعلية الذكية، بتحويل المساحة الخ
وتدريبية وذلك من خالل توصيلة مع جهاز العرض ومع جهاز الحاسوب بطريقة سهلة وبسيطة، حيث 

بمعنى . يتم توجيه الصورة الصادرة من جهاز الحاسوب إلى السبورة التفاعلية من خالل جهاز العرض
لتفاعلية بشكل مكبر ويتيح للمستخدم التحكم بفضل آخر يتم نقل محتوى شاشة الحاسوب إلى السبورة ا

  .ألصبعالخاصة به أو با خاصية اللمس التي تميز سطحه الحساس سواء كان باألقالم
)rds.jsp,8.5.2013http://www.qou.edu/newsletter/resources/SB/SmartBoa(  
 
 

 
 (:2113الكندري، ) وبرامجها أجزاء السبورة التفاعلية

 :تتكون السبورة التفاعليه من
 ،ممحاة رقمية ،أربعة أقالم حبر رقمية ،شاشة بيضاء تفاعلية :(Hardware) المكونات المادية -أ 

 .زر المساعدة، زر الفأرة األيمن، إلظهار لوحة المفاتيح على الشاشةزر 
 

http://www.qou.edu/newsletter/resources/SB/SmartBoards.jsp,8.5.2013
http://www.qou.edu/newsletter/resources/SB/SmartBoards.jsp,8.5.2013
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يمكن تشغيل برامج الحاسب المختلفة والتفاعل معها، كما إنها :  (Software)المكونات البرمجية -ب 
 :لها برامج خاصة إلنتاج دروس تفاعلية تعمل على السبورة الذكية وهذه البرامج هي

وهو أهم برنامج من برامج السبورة الذكية وُيستخدم إلعداد :  Notebookبرنامج دفتر المالحظات .0
دروس تفاعلية، وهو يشبه إلى حد كبير برنامج الباوربوينت لكنه يمتاز بخصائص تميزه عنه 

 .كإمكانية تحريك الصور مثالً 

المعلم على يقوم بها وعند تشغيله يقوم بتسجيل كافة اإلجراءات التي  : Recorderبرنامج المسجل .2
 .الشاشة مع الصوت

شغيل ملفات الفيديو الموجودة على جهاز الحاسب يقوم بت:  Video playerبرنامج مشغل الفيديو .2
سواًء التي تم تسجيلها من خالل السبورة نفسها أو التي حفظها من اإلنترنت أو البرامج التعليمية، 

 .كما يتيح البرنامج الكتابة والرسم فوق الفيديو

 
حيث أنها  ،إن السبورة التفاعلية لها مكونات عديدة حيث يمكن االستفادة منها بشكل كبير

 :تنقسم إلى
تحتوي على الدرج الخاص باالقالم واألدوات وهو المكان الذي توضع فيه األقالم ؛ مكونات أساسية .0

ر التحكم بلوحة المفاتيح زراأكما يوجد ،  USBوهناك أيضا مكان لتوصيل ال ،واألدوات المرفقة
، ضافية الملحقة مع الجهازكما يوجد أيضا مكان لتثبيت األدوات اإل ،الماسحة وايضاً ، والفأرة

  . وأخيرا سطح الجهاز المزود بمستشعرات لللمس
 .والممحاة، وأقالم مختلفة األلوان , USB من كابل: فتتكون ؛ مكونات قياسية .2

 
 :ميزات استخدام السبورة التفاعليةأهم م
  :توفير الوقت: أوالً 

الوقت والمجهود في إنتاج الوسيلة المعلم الملم باستخدام تطبيقات الكمبيوتر سيوفر الكثير من 
المعلم يستخدم البطاقات والصور لعرض  ،المثال في مادة اللغة اإلنجليزيةالتعليمية، على سبيل 

في الكمبيوتر ومن ثم  (clipart) كليب آرت  الكلمات والتي يبحث عنها في المجالت وفي برامج
مها في عرض المادة العلمية كما يوفر الستخدا (flash card) يلصقها على بطاقات أو فالش كارد

وسيلة حائط لدرس بكاملة، وفي مادة العلوم يحتاج المعلم لمجسمات وصور، وفي االجتماعيات يحتاج 
لخرائط ، وكل هذه األمور تأخذ الكثير من وقت المعلم، إال أنه في حالة استخدم السبورة التفاعلية ما 

دراج الصورة أو كتابة الكلمة المراد شرحها،  على المعلم سوى الضغط على برنامج النوت بوك وا 
وبإمكانه بسهولة إذا ما كان متصاًل بشبكة االنترنت الدخول إلى موقع الجوجل لتظهر له ماليين 

 .الصور أو الخرائط المرتبطة بالدرس المراد شرحه 
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ل عام والتي قد يكلف وال يخفى علينا التكلفة المادية للوسائل التعليمية التي يحتاج لها المعلم ك
فيها طلبته، لذا باستخدامنا السبورة التفاعلية سوف نتخلص من مشكلة كثرة الوسائل التعليمية 
المستخدمة ويتم التركيز على استخدام وسيلة واحدة ذات فعالية في عملية التدريس أال وهي السبورة 

توفر الوقت في  "On screen keyboard" لوحة المفاتيح االفتراضية كما أن خاصية.  التفاعلية
البحث عن حرف حرف أثناء الطباعة،  فبمجرد الكتابة باإلصبع أو بالقلم اإللكتروني يتحول خط اليد 

 . لكتابة مطبوعة
 

 : حل مشكلة نقص كادر الهيئة التدريسية :ثانياً 
ية في بإمكاننا حل مشكلة نقص كادر الهيئة التدريسية كل عام من خالل تطبيق الفصول الذك

مدارسنا، فال يخلو عام دراسي من وجود نقص في أعداد المعلمات أو المعلمين في بعض 
التخصصات ولو تم توفير هذه التقنية في مدارسنا أو في المدارس التي تعاني من نقص في الهيئة 

  .التدريسية، لما عانينا من هذه المشكلة المزمنة
 

م مع المتعلمين ونرد هنا لنقول أن الكاميرات التي وقد يقول البعض أنه البد من تفاعل المعل
يتم تثبيتها على السبورة التفاعلية هي من النوع الحساس بحيث أن أي طالب يمكنه طرح أي سؤال 
على المعلم أثناء الشرح حيث أن الكاميرات تتحرك تجاه من يرغب في طرح السؤال، وممكن أن يتنقل 

و كان لدينا مثال نقص في معلم مادة اللغة االنجليزية في أحد معلم المادة بين كال من فصوله، فل
( ج)وطلبة فصــــل ( ب)في مدرسته بحيث يتابعه طلبة فصل ( أ)المدارس فبإمكانه أن يدخل لفصل 

في مدرسة أخرى تعانى من نقص في الهيئة التدريسية، هذا بحيث يتواجد المعلم في جميع هذه 
 .الفصول وفق جدول منظم

 
 : عرض الدروس بطريقة مشوقه وتعليم مهارات استخدام الكمبيوتر: ثالثاً 

لعرض الدروس باستخدام السبورة  (Powerpoint) يستطيع المعلم استخدام برنامج البوربوينت
أوفيس واإلبحار في مواقع  (Micosoft) التفاعلية ، والكتابة على معظم تطبيقات برامج المايكروسوفت

تعليم مهارات استخدام  دروس بشكل واضح مع طلبته ، كما يمكن أيضاً االنترنت المرتبطة بال
 On screen)لوحة المفاتيح االفتراضية  على سبيل المثال تعليم الطباعة باستخدام ،الكمبيوتر

keyboard  ). 
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عادة عرض الدروس: رابعاً   :تسجيل وا 
عادة عرض الدر  وس بعد حفظها ومن ثم نستطيع باستخدام السبورة التفاعلية من تسجيل وا 

عن  (email)البريد االلكتروني عرض الدروس للطلبة الغائبين أو طباعة الدرس كاماًل لهم، أو ارساله 
 .طريق االنترنت وبالتالي لن يفوت أي طالب متغيب أي درس 

 

 : التعلم عن بعد: خامساً 
علم عن ة استخدامها في التأهم ميزة تعزز من أهمية استخدام تقنية السبورة التفاعلية هي إمكاني

والتي تمكننا من عرض بعض الندوات والورش  (video conference) باستخدام خاصيةبعد 
 .والمؤتمرات بين الدول المختلفة عن طريق شبكة االنترنت 

)2013http://www.madinahx.com/t2038.html,8.5.(    
 

 :للطالبأهمية السبورة التفاعلية بالنسبة 
 : تحفيز الطالب على المشاركة .1

، تعتبر السبورة التفاعلية وسيلة لزيادة وتسهيل مشاركة الطالب داخل الفصل الدراسي 
 (Pagett & Shenton, 2007) . وتحفيزهم إلثبات معرفتهم

 

 :باجز الخجل عند الطالالقضاء على ح .2
الب الخجولين تفاعل زمالئهم مع السبورة التفاعلية تخلق لديهم رغبة في كسر عندما يرى الط

وبذلك لن نجد طالب ، فكل ما يحتاجونه هو لمسة إصبع وتتم العملية بسهولة ، حاجز خجلهم 
 .Sani) ،(2007  خجولين في اي فصل يحتوي على سبورة تفاعلية

 

 : ترسيخ المعلومات في ذهن الطالب .3
ويمكن القضاء ، ة في حفظ عدة معلومات في آن واحدغار في السن صعوبيجد الطالب الص

على هذه المشكلة عن طريق استخدام الصور المتحركة والفالشات والرسومات لتسهيل حفظ 
 (Mowbray & Preston, 2008) . وكل ذلك يتم باستخدام السبورة التفاعلية، المعلومات
 

 : مفيدة لطالب التعلم البطيء .4
 .(Wall,et al.,2005)ب وهذا يقرب المعرفة في ذهن الطال خدم الرموز والصورألنها تست

 
 
 
 
 

http://www.madinahx.com/t2038.html,8.5.2013
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 قةالدراسات الساب 3.3
 

التفاعل لقة بمواضيع السبورة التفاعلية و بعد أن اطلع الباحث على الدراسات السابقة المتع
 :إلىالصفي قام بتصنيف هذه الدراسات 

 

 :تفاعل الصفيالمتعلقة بالالدراسات  0.3.3
 :الدراسات العربية 0.0.3.3

المرحلة  في للتالميذ الصفي عناصر التفاعل معرفة إلى دراسة هدفت (3101)قادري أجرت 
  .للتلميذ األستاذ ومعاملة سلوك التالميذ، بين إحصائياً  دال هناك ارتباط كان إن معرفة وكذلك الثانوية، 
دارة القسم،  في العام وبين الجو  مجموعة األولى من عينتين الدراسة مجتمع وتكون  .األستاذ للقسم وا 

.  معلم ومعلمة (21)وعددهم  باألساتذة خاصة الثانية الجنسين، والعينة من تلميذاً  (02) التالميذ وعددهم
 الدراسة نتائج وكانت  .لجمع المعطيات باستبيانين تم االستعانةو  2112/2101السنة الجامعية  خالل

 دال ارتباط ويوجد األستاذ للتلميذ؛ ومعاملة التالميذ، بين سلوك إحصائياً  دال طارتبا يوجد أنه تشير إلى

دارة األستاذ القسم، في العام الجو إحصائيًا بين  .للقسم وا 
 

إلى تحديد مستوى التفاعل اللفظي داخل حجرة الصف في كل ( 3101)الحارثي هدفت دراسة 
يجاد ا لعالقة بين أنماط التفاعل اللفظي وتحصيل الطالب في مرحلة من مراحل التعليم العام الثالث، وا 

المنهج الوصفي الباحث المنهج الوصفي التحليلي و كل مرحلة من مراحل التعليم العام الثالث، واستخدم 
التفسير، الدراسة على المالحظة المباشرة والتسجيل والتحليل اإلحصائي و االرتباطي، حيث اعتمدت 

ذلك بهدف رصد السلوك درز لرصد أنماط التفاعل اللفظي و طاقة فالنحيث قام الباحث باستخدام ب
التدريسي من خالل رصد ما يصدر من الكالم عن المعلم بقصد مراجعة المعلم ألسلوبه في التدريس و 

معلمًا من معلمي الرياضيات في مراحل التعليم العام ( 40)ضبطه، وتكونت عينة الدراسة من 
معلمًا من كل مرحلة دراسية من المدارس الحكومية للبنين ( 00)بواقع  ،(ابتدائي، متوسط، ثانوي)

 .بمحافظة جدة
 

ونسبة حديث %( 20.0)وقد توصل الباحث إلى أهم النتائج وهي أن نسبة حديث المعلم بلغت 
، وبمقارنة هذه النسب بالنسب %(02.3)ونسبة الصمت أو الفوضى بلغت %( 04.2)الطالب بلغت 
رز يتضح أنه هناك فروق واضحة تشير إلى أن المعلم في كالمه لم يكن يعطي الفرصة القياسية لفالند

الكافية للتالميذ للتحدث، وكان ينفرد بالحديث في معظم وقت الدرس، أو أن هناك صمت أو فوضى 
داخل غرفة الدرس، كما أسفرت النتائج لوجود عالقة ارتباطية موجبة بين نمط كالم الطالب ونمط 

المعلم ونمط مبادأة المعلم الفورية، ونمط أسئلة المعلم، ونمط أسئلة المعلم الفورية، ونمط استجابة 
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مبادأة الطالب وبين تحصيل الطالب في جميع مراحل التعليم العام، ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين 
نمط حالة نمط كالم المعلم ونمط الصمت والفوضى ونمط المحتوى المتعامد ونمط اضطراد الخاليا و 

ثبات الطالب، وبين تحصيل الطالب في جميع مراحل التعليم العام، وفي عدم وجود فروق ذات داللة 
معلمي الرياضيات -إحصائية بين متوسطات كل نمط من أنماط التفاعل اللفظي لدى عينة الدراسة 

وجود فروق ذات يعزى لمتغير المرحلة الدراسية، وفي  -في المدارس الحكومية للبنين بمحافظة جدة
داللة إحصائية في متوسطات التكرارات لدرجة استخدام مجال المدح والتشجيع ومجال تقبل األفكار 
ومجال النقد والتوبيخ ومجال مبادرة الطالب ومجال االضطراب، من مجاالت التفاعل اللفظي لدى 

 .وفقًا لمتغير المرحلة الدراسية عينة الدراسة لمعلمي الرياضيات
 

ســتخدام التفاعــل الصــفي إثــر أتقصــي فــي دراســتها التــي هــدفت إلــى ( 3101)الخضييير وأشــارت
كونة من طالبين أو عدة طلبة واستخدام القرص تعليم التعاوني بواسطة الفرق المالمتمثل بلعب الدور وال

علــى مــا يكســبه الطلبــة مــن معلومــات فــي قواعــد اللغــة االنكليزيــة، وبصــورة تجريبيــة، ، المــدمج التفــاعلي
ليزيــة فــي كليــة التربيــة األساســية جلمرحلــة األولــى فــي قســم اللغــة االنحيــث قامــت الباحثــة بتقســيم طلبــة ا

تجريبيـــة وضــابطة ضــمت كــلش منهمـــا عشــرون طالبــًا وطالبــة، وقامـــت : بجامعــة بابــل، إلــى مجمــوعتين
لطلبـة فـي امسـتوى التحصـيل الدراسـي لآلبـاء واألمهـات ودرجـات ، بمكافئة المجموعتين من حيث العمر

، أمـا المـدة الزمنيـة التـي (2112 –2113)ليزية في الفصـل األول للعـام الدراسـي جمادة قواعد اللغة االن
تم عبرها إجراء الدراسة فشملت الفصل الثاني من العام الدراسـي المـذكور آنفـًا، حيـث درسـت المجموعـة 

اإللقائيــة الســائدة فــي تــدريس  فــي حــين اعتمــدت الطريقــة، التجريبيــة باســتعمال طريقــة التفاعــل الصــفي
 . قبلي وبعدي: المجموعة الضابطة، وقد خضع الطالب في كال المجموعتين إلى اختبارين

وعنــد تحليــل النتــائج ظهــر تطــور ملحــوظ علــى مســتوى طلبــة المجموعــة التجريبيــة الــذين درســوا 
ض الفرضــية الصــفرية مقارنــة بنتـائج طــالب المجموعــة الضــابطة، ومـن ثــم  رفــ، بطريقـة التفاعــل الصــفي

بــين متوســط المجموعــة التجريبيــة ( 0.05)فــرق معنــوي عنــد مســتوى داللــة التــي تؤكــد علــى عــدم وجــود 
ي درســـت بواســـطة الطريقـــة التـــي درســـت بواســـطة التفاعـــل الصـــفي، ومتوســـط المجموعـــة الضـــابطة التـــ

  .التقليدية
 

عل الصفي لموضوع عناصر التفا"في دراسته إلى معرفة درجة توافر ( 2227)عقل وهدف 
، وكذلك التعرف إلى الفروق اإلحصائية "اللغة االنجليزّية لدى طلبة التوجيهي في مدارس مدينة نابلس

في التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية تبعًا لمتغيرات المعدل في اللغة االنجليزّية، والتخصص 
ن مجتمع الدراسة من جميع طلبة تكوّ .  ، والجنس، وعدد الطالب في الصف(علمي، أدبي)العلمي 

طالبًا وطالبة، وتم أخذ ( 7000)والبالغ عددهم ( 7002)التوجيهي العلمي و األدبي للعام الدراسي 
وقام الباحث بتطوير .  من مجتمع الدراسة( 2..7)أي ما نسبته ( 376)عّينة طبقية عشوائية حجمها 
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جراء التحليالت اإلحصائية بّينت نتائج الدراسة فقرة، وبعد جمع البيانات ( 63)استبانة تحتوي على  وا 
فقرات حصلت على درجة توفر عالية تتمثل في المشاركة والتشجيع على األسئلة وحرّية  8أن هناك 

ن هناك فروقًا دالة إحصائيًا تعزى لمتغّير المعدل في اللغة االنجليز  ّية التعبير وتقبل آراء الطلبة، وا 
  .لصفوالتخصص وعدد الطلبة في ا

 

لى تقويم التفاعل الصفي في مادة اللغة العربية إدراسة هدفت  (2227العتيبي، )اجرت 
، لطالبات الصف األول ثانوي بالرياض في المملكة العربية السعودية باستخدام نظام فالندرز العشري

تكونت عينة واالستبانة لجمع المعلومات الالزمة و ( بطاقة المالحظة)استخدمت الباحثة أداة فالندرز
في أثنى عشر مدرسة ، ياض في المملكة العربية السعوديةالدراسة من معلمات اللغة العربية بمنطقة الر 

عام  وطبقت الدراسة في، ثة في هذه الدراسة المنهج الوصفياستخدمت الباح، ثانوية للبنات
بنتائج من خرجت الدراسة . م في الفصل الدراسي الثاني7002–م7003هـ الموافق 0272/0278
مقارنة شعور وأفكار الطالبات حيث بلغت هذه النسبة صفر معلمات اللغة العربّية لتقبل  عدمأهمها 

كانت نسبة الثناء والتشجيع في مادة اللغة العربية متفاوتة حيث بلغت نسبته ، و بنسبة فالندرز القياسية
ة، نسبة فالندرز القياسيمرتفعة عن  وهي% 0005وهي منخفضة وفي مادة النحو % 5في البالغة 

% .080غة كانت نسبة توجيه األسئلة مرتفعة جدا عن نسبة فالندرز حيث بلغت في مادة البال بينما
كانت نسبة الشرح والتلقين في مادة اللغة العربية مرتفعة جدا مقارنة  ، بينما%7003وفي مادة النحو 

لم تتكلم ، في حين %3205ي مادة النحووف% 23بنسبة فالندرز حيث بلغت النسبة في مادة البالغة 
الطالبة بمبادرة منها حيث كانت نسبة المبادرة صفر بينما كانت نسبة استجابة الطالبات في مادة اللغة 

 %. 0802وفي مادة النحو%7002العربية قريبة جدا من نسبة فالندرز حيث بلغت نسبة البالغة 
 

أنماط التفاعل اللفظي لمعلمي الدراسات  إلى تحليل هدفت دراسة (2222الحمداني، )جرى أ
تم اختيار نظام فالندرز لقياس   الدراسة ولإلجابة على أسئلة.  تماعية في مدارس التعليم األساسياالج

 ، بعد أن تم التأكد من صدقهااسةوتحليل التفاعل اللفظي الحاصل بين المعلم وطالبه داخل حجرة الدر 
، حيث بلغ معامل االتفاق موقفين صفيين بمساعدة زميل مشاركي ، من خالل تطبيق األداة فوثباتها

 00) وقد تم تطبيق أداة الدراسة على عينة مكونة من عشرين معلما ( . %28 معامل هولستي) 
ية والتعليم لمنطقة بمديرية الترب في مدارس التعليم األساسي( اتخصص جغرافي 00تخصص تاريخ ـ 

دم وجود فروق في نسب كالم المعلم، والنسب القياسية إلى ع وتوصلت الدراسة  .الباطنة جنوب
عدم وجود فروق في و  ،هو المسيطر على الموقف التعليمي وهذا يعني أن المعلم ما زال ؛لفالندرز

سيادة األسلوب باإلضافة إلى  ،(جغرافيا .تاريخ) متغير التخصص  أنماط التفاعل اللفظي تعزى إلى
 . لمباشر في الموقف التعليمي المباشر على األسلوب غير ا
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دراسة هدفت إلى تقديم صورة واضحة عن مستوى األداء اللفظي لمعلمي ( 3114)الفرا وأجرى 
 .كليات التربية الفلسطينية العاملين بقطاع غزة بما يساعد على االرتقاء ببرامج إعداد المعّلم الفلسطيني

 

تخصصات في المرحلة األساسـية بمحـافظتي معلمًا في جميع ال( 41)تكّونت عّينة الدراسة من 
خان يونس ورفح باستثناء تخصصات التربية الفنية والرياضية والحاسوب، وكذلك غيـر المتخـرجين مـن 

هنتــر، وروبــرت هــولي،  -وتــم اســتخدام أدوات كــل مــن فالنــدرز، وأميــدون.  كليــات التربيــة الفلســطينية
 .وميغوير، وأداة محمد حمدان

 

 :ي أظهرتها الدراسةم النتائج التوأه
يجابي عند استخدام األسئلة .0  .أن سير التفاعل بين المعّلم والمتعلمين مرتفع وا 
  .%02اء وتعزيز المعلمين حيث بلغت ارتفاع نسبة ثن .2

ارتفــاع نســـب كــالم المعلمـــين فـــي داخــل الحصـــة ويتمثـــل فــي ارتفـــاع نســـبة الثنــاء والتعزيـــز، وكـــذلك  .2
وكثـــرة ( مـــن مجمــل الفئـــات الســلوكّية المقاســـة% 00)د تصـــرفات ارتفــاع نســـبة إعطــاء توجيهـــات وانتقــا

 .األسئلة وخاصة التي تقيس قدرات عقلية تذكرية في مجملها

 

بدراســة هــدفت إلــى تحليــل التفاعــل اللفظــي فــي تــدريس الطــالب المعلمــين ( 0992)حسيين وقــام 
عـل اللفظـي ودراسـة عالقـة بكلية التربيـة بأبهـا باسـتخدام أداة فالنـدرز لتحليـل التفا( تخصص رياضيات)

 .ذلك بتحصيل تالميذهم في المرحلة المتوسطة
 

وشــملت عّينــة الدراســة ثمانيــة طــالب معلمــين مــن طــالب التربيــة الميدانيــة تخصــص رياضــيات 
بكلية التربية بأبها في الفصل الدراسي األول ، وطـالب الصـف الثـاني المتوسـط والـذين درسـهم الطـالب 

طالبــًا، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي فــي دراســته حيــث نقــل ( 221)وعــددهم المعلمــين أفــراد العينــة 
 .صورة واقعية عن التفاعل اللفظي للطالب المعلمين مع طالبهم وربط ذلك بتحصيل الطالب

 

م، واختبــار 0221واسـتخدم الباحــث أداة فالنــدرز لتحليــل التفاعــل اللفظــي الــذي وضــعه فالنــدرز 
 .ني المتوسط في مادة الرياضياتتحصيلي لتالميذ الصف الثا

 

 :وأهم النتائج التي أظهرتها الدراسة
 .نمط السلوك التدريسي المباشر هو السائد لدى الطالب المعلمين عينة الدراسة .0
 .انخفاض نسبة كالم الطالب كمبادرة .2

 لـدى عينـة الطـالب" تقبـل المشـاعر، الثنـاء والتشـجيع، تقبـل األفكـار"انخفاض في استخدام جوانـب  .2
 .المعلمين
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وجــود عالقــة دالــة إحصــائية بــين اســتخدام الســلوك اللفظــي غيــر المباشــر فــي التــدريس والتحصــيل  .4
 .الدراسي للتالميذ

 

إلـى التعـرف علـى أنمـاط التفاعـل اللفظـي لـدى ( 0993)عبيد المينعم والشيهراني وهدفت دراسـة 
والتعـــرف علـــى عالقـــة ذلـــك  طــالب التربيـــة الميدانيـــة بكليـــة التربيـــة بأبهـــا تخصــص علـــوم واجتماعيـــات 

 .بتحصيل طالبهم في المدرسة المتوسطة
 

ـــوم وتكّونـــت عينـــة الدراســـة مـــن عشـــرة مـــن الطـــالب المع  أحيـــاء، وكيميـــاء)لمـــين تخصـــص عل
مـن كليـة التربيـة جامعـة الملـك ( تـاريخ، وجغرافيـا)وعشرة طالب معلمين تخصـص اجتماعيـات ( وفيزياء
، كمـا احثـان المـنهج الوصـفي فـي دراسـتهما، ولقد اسـتخدم الب0222فرع أبها في العام الجامعي  -سعود

 .واستخدما نظام فالندرز العشري لتحليل التفاعل الصفي
 

 :و أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب المعلمـين مـن مجموعـة العلـوم  .0

عــة المــواد االجتماعيــة وذلــك فيمــا يتعّلــق بأنمــاط ومتوســط درجــات الطــالب المعلمــين مــن مجمو 
 .لصالح مجموعة العلوم( كالم المعلم المباشر وغير المباشر)التفاعل اللفظي 

للطالب ( الكالم المباشر وغير المباشر)ال توجد عالقة بين متوسط درجات التفاعل اللفظي  .2
 .طالبهم في مادة العلومالمعلمين من مجموعة العلوم ومتوسط درجات االختبار التحصيلي ل

للطالب ( الكالم المباشر وغير المباشر)ال توجد عالقة بين متوسط درجات التفاعل اللفظي  .2
ــــي  ــــار التحصــــيلي لطالبهــــم ف ــــات ومتوســــط درجــــات االختب المعلمــــين مــــن مجموعــــة االجتماعي

 .االجتماعيات

 

 :الدراسات األجنبية 3.0.3.3
 

 والمفهوم الصفي التفاعل تحليل إلى (al Yuruk,et.2009,) وآخرون يورك دراسة هدفت
 .العلوم مادة في والحركة القوة مفاهيم بفهم وعالقته الطالب على التدريس لممارسة الخفي

 

 واستخدم المتحدة، الواليات في الثانوية المدارس في طالباً  (25) من الدراسة عّينة تكّونت
 حيث الصفي، التفاعل على التقليدي والتدريس طاتالنشا تأثير بين للمقارنة التجريبي المنهج الباحث
 تدرس التي الشعبتين طالب من المجموعتين وكانت وتجريبّية، ضابطة مجموعتين على العينة اشتملت

 المفاهيم فهم في الطالب مهمة تسهيل التجريبّية المجموعة في وتم نفسه، الفيزياء معّلم قبل من
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 المجالت، وكتابة والرسوم، الملصقات فيها بما متعددة تدريسية نشاطات خالل من المعرفّية والعمليات
 .والجماعي الصفي والنقاش المفاهيم وتخطيط الجماعي، والنقاش

 

 :الدراسة أظهرتها التي النتائج وأهم
 .التجريبية المجموعة طالب لصالح والتجريبية الضابطة المجموعتين طالب بين فروق وجود .0
 .التجريبية المجموعة لصالح الطالب بين فيالص التفاعل في فروق وجود .7
 .الضابطة المجموعة من للمفاهيم أفضل فهم لديهم كان التجريبّية المجموعة في الطالب أن .6
 

 الصفي التفاعل تحليل إلى هدفت دراسة (,al et Fives., 2007) وآخرون فايفز، وأجرى
 .الطالب تحصيل على وأثره الدراسي الفصل داخل الدعم ووسائل

 

 البيانات جمع وتم أمريكا، من الغربي الجنوب في مدرساً  (.2) من الدراسة عّينة تكّونت
 .المدرسين ومشاركة التعليمّية والبيئة المدرسين فاعلية لقياس
 

 :الدراسة أظهرتها التي النتائج أهم وكانت
 تعّلم تحسين على تساعد التي التعليمّية لألنشطة المعّلم استخدام نتيجة الصفي التفاعل فاعلّية زيادة .0

 .الطالب
 مستوى رفع إلى يؤدي مما التدريس، وطريقة الصفي التفاعل درجة بين ارتباطّية عالقة وجود .7

 .الطالب لدى التحصيل
 

إلى تحليل أنماط التدريس للمعلمين ما قبل  (Kabadayi, 2007)كاباداي هدفت دراسة 
الطالب واتجاهاتهم نحو  –لتدريس بين المعلمين وكذلك التعرف على أثر نوعية ا.  الخدمة في تركيا

والعالقة بين أنماط التفاعل الصفي وبين طرق التدريس المفضلة لدى .  الصف والمادة الدراسية
 .الطالب والمعلمين المتعاونين-المعلمين 

 

معلمًا يدرسون في جامعة سيلكوك، ( 767)معلمًا منهم ( 285)تكونت عينة الدراسة من 
 .لمًا متعاونًا يدرسون في مرحلة ما قبل المدرسة في مدارس مختلفة في تركيامع( 026)و
 

وتم تقييم أنماط التدريس للمواضيع الدراسية باستخدام المقياس الداخلي باستخدام تحليل 
 .التفاعل الصفي وفق بطاقة فالندرز
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 :وكانت أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة
عن الحد القياسي وهذا يشير إلى اعتماد المدرسين على األسلوب  ارتفاع النسب في كالم المعلم .0

 .التقليدي
الطالب والمعلمين المتعاونين في أنماط  –أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين  .7

 .التدريس
الطالب والمعلمين المتعاونين، في استخدام  –وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين  .6

 .ت التعليم فيما يتعلق بأربع طرق تدريسوسائل ونشاطا
أن التنويع في طرق التدريس واستخدام األنشطة والوسائل التعليمية يجعل التفاعل الصفي ضمن  .2

 .النسب القياسية التي حددها فالندرز
 .إن النمط التدريسي لدى المعلمين له اثر في زيادة دافعية الطالب نحو التعلم .5
 

 

 قبل الرياضيات معلمي مهارات تقييم إلى هدفت دراسة (,Morris 0620) موريس وأجرى
 المهارات مناسبة خالل من التعلم عن والكشف التدريس، في الصفي التفاعل تحليل خالل من الخدمة
 أثر اختيار تم أمريكا، في المعلمين إعداد دورة في دخولهم عند الخدمة قبل المعلمين يمتلكها التي

 أجل من الطالب تعّلم حول أدلة جمع على القدرة :وهما التطبيق، من مهتعلّ  يجب ما تمثل مهارتين
 تحليل استخدام على والقدرة للتدريس، التأثير تحليل استخدام على والقدرة للتدريس، التأثير تحليل
 .التدريس لتقييم الصفي التفاعل

 تم أمريكا، في اتالرياضي معلمي من الخدمة قبل ما معلماً  طالباً  (60) الدراسة عينة تكّونت
 تعلم على مصورة رياضيات دروس تأثير لتحليل الصفي التفاعل وتحليل التدريسي أداؤهم مالحظة
 .الطالب

 

 :الدراسة أظهرتها التي النتائج أهم وكانت
 بعد الصفي التفاعل تحليل تطبيق يستطيعون الخدمة قبل ما الرياضيات معلمي من العديد أن .0

 .لمناسبةا التدريب بعملية القيام
 فيستطيع الطالب، تعلم وبين التدريس طريقة وبين الصفي التفاعل نمط بين ارتباطية عالقة وجود .7

 .بالتدريس فاعلة معالجة لعمل التحليل توظيف المعلمون
 .والمرحلة والعمر الجنس باختالف الصفي التفاعل تحليل من االستفادة في المعلمين قدرات تختلف .6
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 والتعليم التعلم مواقف تحليل إلى (,Steinbring 2005) يرغستينب دراسة هدفت كما
 على التعرف وكذلك الصفي، التفاعل تحليل على المعلمين وتدريب االتصال، وتفاعل للرياضيات
 .بالرياضيات المعرفة فيها يكون والتي التفاعلية والتعليم التعلم عمليات تعيق التي المعوقات

 

 وتحليل التدريسي أداؤهم مالحظة تم الرياضيات، معلمي من لماً مع (20) الدراسة عّينة تكّونت
 .الرياضيات لتعلم اليومية والممارسة الصفي التفاعل

 

 :الدراسة أظهرتها التي النتائج أهم كانتو 
 .فيه المرغوب االتصال نوع وبين الصفي التفاعل بين ارتباطية عالقة وجود .0
 أنماطهم تغير إلى أدى وهذا الصفي، التفاعل تحليل بطريقة اهتماماً  أظهروا المعلمين أغلب إن .7

 .التدريسية
 وفي التفاعلية النظرية لتطوير النظرية المواقف خالل من الرياضيات تعلم تطوير مصادر هناك .6

 .الرياضي لالتصال التحليل معرفة
 

إلـى تحليـل التفاعـل الصـفي ووسـائل الـدعم داخـل ( ,Bishop 3111)فيليب بيشيوب  دراسةهدفت 
 .لصف وأثره على تحصيل الطلبةا
وتــم جمــع البيانــات لقيــاس فاعليــة ، مدرســاً  فــي الجنــوب الغربــي مــن أمريكــا 42كونــت عينــة الدراســة مــن ت

 :النتائج التي أظهرتها الدراسة وكانت أهم  .المعلمين في البيئة التعليمية ومشاركة المعلمين
م لألنشـطة التعليميـة التـي تسـاعد علـى تحسـين تعلـيم زيادة فاعلية التفاعل الصفي نتيجـة اسـتخدام المعلـ -0

 . الطالب 
ممـــا يـــؤدي إلـــى رفـــع مســـتوى ، وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه بـــين درجـــة التفاعـــل  الصـــفي وطريقـــة التـــدريس  -2

 .التحصيل لدى الطلبة 
 

إلى تحليل التفاعل الصفي لتدريس مقررات الدراسات  (Dana, 1993)دانا هدفت دراسة 
 .المدارس االبتدائيةاالجتماعية في 

 

معلمًا من معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة االبتدائية، ( 35)تكونت عينة الدراسة من 
وتم تقييم أنماط التفاعل الصفي باستخدام تحليل . تم مالحظة أداؤهم التدريسي وتحليل التفاعل الصفي

 .التفاعل الصفي وفق بطاقة فالندرز
 

 :أظهرتها الدراسية وكانت أهم النتائج التي
 .أن أغلب معلمي الدراسات االجتماعية يستخدمون الطريقة التقليدية في التدريس .0
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هناك عالقة ارتباطيه بين نمط التفاعل الصفي لدى معلمي الدراسات االجتماعية وبين فهم   .0
 .طالبهم لكثير من المفاهيم االجتماعية، وهذا يؤثر على تقدم تعلم الطالب

داللة إحصائية في أنماط التفاعل الصفي تبعًا لمتغير الجنس والخبرة، بينما ال  وجود فروق ذات .7
 .توجد فروق تبعًا لمتغير العمر والمؤهل العلمي

 
 :الدراسات متعلقة بالسبورة التفاعلية 3.3.3

 :الدراسات العربية 0.3.3.3

 

 في التفاعلية ةالسبور  تكنولوجيا استخدام أثر استقصاء إلى هدفت دراسة (3103)رزقأجرت 
 المهني الدبلوم قسم في المسجلين المعلمين الطلبة لدى العربية اللغة مادة لتدريس التخطيط مهارة تنمية
 التي والمشاكل نحوها اتجاهاتهم تحديد إلى باإلضافة والتكنولوجيا، للعلوم العين جامعة في التدريس في

 المعلمين، الطلبة من وطالبة طالباً  (56) على سةالدرا طبقت .ةتعليم كأداة استخدامها أثناء واجهتهم
 اختبـار إعـداد تـم الدراسـة أهـداف ولتحقيـق  .وضـابطة تجريبيـة مجمـوعتين علـى عشـوائياً  وزعـوا حيـث
 باإلضـافة العينة، أفراد لدى التخطيط مهارة على طرأ الذي التحسن مدى لقياس لتقويمه ومعايير أدائي
 ومشـاكل التفاعليـة السـبورة نحـو المعلمـين الطلبـة اتجاهـات لتحديـد اتجاهـات مقيـاس إعـداد إلـى

 .استخدامها
 

 في الدراسة عينة أفراد أداء في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت
 المجموعة طلبة أداء ولصالح معاً  والسنوي اليومي التخطيط عالمات مجموع وفي اليومي، التخطيط
 الدراسة عينة أفراد أداء في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أيضاً  سةالدرا بّينت كما التجريبية،

 أن الدراسة بّينت كما   .الضابطة المجموعة وطلبة التجريبية المجموعة طلبة بين السنوي التخطيط في
 نم عدد وجود مع تعليمية، كأداة التفاعلية السبورة استخدام نحو إيجابياً  اتجاهاً  المعلمين الطلبة لدى

 .استخدامها أثناء واجهتهم التي والمعيقات المشاكل
 

قسم نظم المعلومات بكلية تقنية من جامعة البحرين  (3103) جواد وآخررونهدفت دراسة 
إلى معرفة مدى تأثير استخدام السبورة التفاعلية على مستوى تفاعل وتشويق الطالب في  المعلومات

على الطلبة والطالبات في مدرسة اإلبداع النموذجية  الفصول الدراسية، وقد أجريت هذه الدراسة
، 2102طالب وطالبة من صفين مختلفين في الفصل الثاني لعام ( 22)الخاصة حيث تمت مالحظة 

وتم جمع البيانات باستخدام قائمة مالحظة تحتوي ثمان فترات متباينة لقياس سلوك الطالب االيجابي 
د االنتهاء من مالحظة الطالب وجمع البيانات تم توزيع استبيان أو السلبي خالل كل فترة منفردة، وبع

طالبا وطالبة يقيس مستوى تشوق الطالب وتفاعلهم مع الدرس في حين استخدام السبورة  022على 



 36 

التفاعلية أثناء الشرح، ودّلت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي للسبورة التفاعلية على الطالب حيث 
ولم تظهر النتائج وجود عالقة الختالف جنس .  ت االيجابية للتفاعل والتشويقتعززت لديهم السلوكيا

 .  البنات على حد سواءورة التفاعلية يظهر على البنين و التالميذ على المشاركة أو التشويق، فتأثير السب
 

هدفت إلى معرفة أثر السبورة التفاعلية على تحصيل دراسة ( 3100)أبو العينين  وقد أجرت
ة األجانب الغير الناطقين المبتدئين والمنتظمين في مادة اللغة العربية للمستوى المبتدئ في الطلب

.  ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة منهجًا تجريبياً .  المرحلة المتوسطة مقارنة بالطريقة التقليدية
المتوسطة في طالبًا وطالبة من طالب المرحلة ( 21)حيث طبقت الدراسة على عينة مكونة من 

، وزعوا على مجموعتين 2101أكاديمية دبي األمريكية في دبي في الفصل الدراسي األول من العام 
طالبًا ( 21)طالبًا وطالبة والمجموعة الضابطة من ( 21)حيث تكونت المجموعة التجريبية من 

عة التجريبية، فضاًل وقد قامت الباحثة باستخدام السبورة التفاعلية بشكل أساسي مع المجمو  . وطالبة
 التحصيل الختبار وأخضعت المجموعتان . عن استخدام الطريقة التقليدية مع المجموعة الضابطة

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية وقد أظهرت نتائج الدراسة .  الباحثة قبل من إعداده تم الذي الدراسي
الدراسة على االختبار القبلي حسب  في أداء أفراد عينة( α = 0.05)عند مستوى الداللة اإلحصائية 

، مما يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة، وعلى وجود فرق ذي (التجريبية والضابطة)ر المجموعة متغي
في أداء أفراد عينة الدراسة على االختبار ( α = 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

، ولصالح أداء طلبة المجموعة التجريبية على (لضابطةالتجريبية، وا)المجموعة  البعدي وحسب متغير
ألداء المجموعة ( 02.2222)مقابل متوسط حسابي ( 24.0222)االختبار البعدي بمتوسط حسابي 

 (.1.111)وبداللة إحصائية ( 2.243= ت )الضابطة، حيث كانت قيمة 
 

متعدد الوسائط من إلى قياس أثر استخدام برنامج حاسوبي ( 3117)الجوير كما هدفت دراسة 
خالل السبورة التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير المعرفية واالتجاه نحوها لدى 
تلميذات المرحلة االبتدائية، إضافة إلى تحديد متطلبات ومعايير استخدام السبورة التفاعلية في تدريس 

م البرنامج الحاسوبي، وتم استخدام العلوم، وقد استخدمت منهج أسلوب النظم كمنهج أساسي في تصمي
القياسين القبلي والبعدي لعينة البحث المكونة من تلميذات الصف الخامس بمدارس الرياض األهلية 

طالبة، حيث كشفت نتائج الدراسة فروق النسب في القياس القبلي ( 21)والتي بلغ عددهم ما يقارب 
ض أفراد المجموعة التجريبية للبرنامج اإللكتروني والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية، بعد تعر 

المقدم من خالل السبورة التفاعلية، عن نمو االتجاه اإليجابي نحو تقنية السبورة التفاعلية في عملية 
التدريس والتعلم، إضافة إلى نمو في مستوى تنمية مهارات التفكير المعرفية في التدريس والتعلم 

ة وبرامجها، وبرهنت الدراسة أن البرنامج الحاسوبي المشتمل على العديد من السبورة التفاعلي باستخدام
العروض التعليمية متعددة الوسائط والمقدم من خالل السبورة التفاعلية يؤدي إلى تفاعل المتعلمين مع 
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المواقف التعليمية، من خالل المشاركة والنشاط الفعال باستخدام السبورة التفاعلية ووسائطها في 
جراء مناقشات فعالة ومثمرة حول الموقف التعليمي في ال ثرائها وا  حصول على معلومات جديدة وا 

  الفصل الدراسي
 

 :الدراسات األجنبية 3.3.3.3
 

بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير السبورة التفاعلية              ((Riska, 2010ريسكا قامت 
(Smart Board) صف الرابع الموهوبين في االختبار الدولي على نمو التحصيل الرياضي لطلبة ال

طالبا من ستة مدارس ابتدائية ( 020)حيث شملت عينة الدراسة على .  الموحد في شمال كارولينا
أثناء ( Smart Board)لنفس مجتمع الدراسة، حيث تستخدم ثالث مدارس تقنية السبورة التفاعلية 

س ال تستخدم هذه التقنية كمجموعة ضابطة، الشروحات الرياضية كمجموعة تجريبية، وثالث مدار 
بحيث تم ضبط متغير المادة الدراسية حيث أن جميع الطالب تعلموا وفقًا لمنهج الرياضيات في شمال 

لم تظهر .   واالختبار الدولي النهائي لمادة الرياضيات لتقييم النمو كانت اداة دراسة الباحثة.  كارولينا
حصائية لنمو الطلبة الموهوبين الذين حصلوا على الشروحات الرياضية النتائج أي فروق ذات داللة إ

 .وبسبب هذه المحدودية. لتفاعليةباستخدام السبورة ا
 

استخدام  كان إن للتحقق دراسة (Swan, Schenker & Kratcoski, 2008) وأجرت
 وتم.  والرياضيات اإلنجليزية اللغة في للطلبة العلمي التحصيل تحسين إلى يؤدي التفاعلية السبورة

 والية أوهايو مستوى على تستخدم والتي المقننة، والرياضيات القراءة  في األداء اختبارات استخدام

 مدارس إحدى األساسي في الثامن الصف إلى الثالث الصف من الطلبة تحصيل عالمات بين للمقارنة

 لم الذين والطلبة السبورة التفاعلية معلموهم استخدم الذين الطلبة عشرات الدراسة في وشارك . الوالية

 السبورة استخدموا الذين بقليل للطلبة أعلى أداء النتائج وأظهرت.  التفاعلية السبورة معلموهم يستخدم

 . والخامس الرابع الصفين طلبة لدى وخاصة التفاعلية
 

استخدام  أثر على التعرف إلى هدفت دراسة (Dhindsa & Emran, 2006) أجرى كما
الدراسة من  عينة تكونت وقد.  بروناي في الكيمياء مادة في الطلبة تحصيل على التفاعلية بورةالس
سنة، تم توزيعهم في مجموعتين، المجموعة  02 –02طالبًا وطالبة تتراوح أعمارهم بين ( 000)

جريبّية  طالبة درسوا بطريقة المحاضرة والمجموعات الت( 22)طالبًا و( 20)الضابطة، والتي تكّونت من 
 اختبار وقد تم استخدام.  طالبة درسوا باستخدام السبورة التفاعلّية( 24)طالبًا و( 22)تكّونت من 

 (المقالية واألسئلة القصيرة، اإلجابات متعدد، وأسئلة من االختيار أسئلة)أقسام  ثالث من تكّون تحصيلي
 متوسط في إحصائية داللة ذات قفرو  وجود النتائج على دلت وقد.  للطلبة العلمي التحصيل لقياس
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 أقسام في وكذلك الكلي االختبار في التجريبية طلبة المجموعة لصالح الكيمياء في الطلبة تحصيل

 في الجنس لعامل تعزى إحصائية داللة ذات فروق تظهر النتائج لم ذلك، على وعالوة.  االختبار

 في الجنس لعامل تعزى التحصيل في يةإحصائ داللة ذات كانت الفروق بينما التجريبية، المجموعة

 من التقليل والى التحصيل زيادة إلى أدى التفاعلية السبورة استخدام أن على مما يدل الضابطة المجموعة

  .  الدراسي التحصيل في بين الجنسين الفوارق
 

 على التفاعلية السبورة استخدام أثر استقصاء إلى هدفت دراسة (Zittle, 2004) أجرى
 طالباً ( 6.)من  الدراسة عينة تكونت.  الرياضيات في االبتدائي الرابع الثالث الصف طالب تحصيل
 أجهزة باستخدام طالبًا وطالبة كمجموعة ضابطة درست( 56)األولى :مجموعتين على موزعين وطالبة
.  فاعليةالت السبورة درست باستخدام تجريبية طالبًا وطالبة كمجموعة( .6) والثانية مكتبية، كمبيوتر

 الرياضيات في الطلبة تحصيل في متوسط إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد
 الذين المعلمين مع والمقابالت الصفية أكدت المشاهدات وقد . التجريبية المجموعة طلبة لصالح
 بعضهم مع وتعاونوا اعلواتف التفاعلية السبورة باستخدام الذين تعلموا الطلبة أن على بالدراسة، شاركوا
 .وأكثر عفوية أكبر بشكل البعض

 

فقد هدفت إلى التعرف على تأثير  (Haws , et al., 2000)آخرون هاوس و أما دراسة 
على مفهوم التعلم، وتوليد األفكار، ومجموعات العمل، والرضى ( Smart Board)السبورة التفاعلية 

لطلبة التمريض، حيث خضع خريجي طلبة التمريض إلى التفاعلي للمستخدم على األداء األكاديمي 
والذين يستخدمون مفاهيم التدخالت اإلدارية خالل التدريب  ،أسبوع 02دورة لإلدارة التطبيقية لمدة 

العملي الميداني في العيادات، يقومون بعدها بعرض تقارير شفوية في مجموعات بحثية لمناقشة ما 
تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية . اهيم التطبيقيةتوصلوا إليه من تحليالت في المف

 Smart)طالبا تقنية السبورة التفاعلية ( 00)وضابطة بحيث تستخدم المجموعة التجريبية والمكونة من 

Board  ) طالبا ( 00)في تسهيل مناقشاتهم، في حين أن المجموعة الضابطة والمكونة أيضا من
(.   Smart Board)من تقنية السبورة التفاعلية  دية في عرض النتائج بدالً استخدمت الطريقة التقلي

وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة بّينت بأن االختالفات بين مجموعتي الدراسة لالختبار المعرفي 
والعمل الجماعي لم تكن ذات داللة إحصائية، فان المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية كانت 

على وجود داللة إحصائية لتوليد األفكار وتركيز عالي على المفاهيم  ودّلت النتائج أيضاً . أعلى قليال
كانت عالية ( Smart Board)تعزى للمجموعة التجريبية، ورضى استخدام تقنية السبورة التفاعلية 

ية ، وهذا يعكس سلوكيات ايجاب(Smart Board)نسبيا للمجموعة التي استخدمت السبورة التفاعلية 
 (.  Smart Board)اتجاه السبورة التفاعلية 
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 تعقيب على الدراسات السابقة 2.3
ّية من خالل تفحص وتحليل الدراسات السابقة يتضح أن األثر الفعال الستخدام السبورة التفاعل

 :يكمن فيفي عمليتّي التعلم والتعليم 
والدراسات األجنبية  ،(2100)نين بو العيالدراسة العربّية أل زيادة تحصيل الطلبة، كما ورد في  .0

(Riska, 2010; Swan, et al.,2008; Dhindsa & Emran, 2006; Zittle, 2004). 

 (.2102) تنمية مهارة التخطيط، كما ورد في رزق .2
 (.2102)جواد الطالب، كما ورد في السيد شرف والسيد حسن و  مستوى تفاعل وتشويق .2

آخرون رضى التفاعلي، كما ورد في هاوس و العمل وال مفهوم التعّلم وتوليد األفكار ومجموعات .4
(Haws , et al., 2000.) 

 

يتبّين مما سبق أن االهتمام بالسبورة التفاعلّية على المستوى العربي كان محدودًا، وأن دراسات 
نادرة بّينت أثر استخدام السبورة التفاعلّية على التفاعل الصفي اللفظي، واقتصرت على اهتمامها 

 .صيلبالتح
وفي الوقت الذي تتشابه فيه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدامها للسبورة التفاعلية 
وفي دراسة اثر استخدامها، إال أنها تتمّيز في بيان األثر الذي تحدثه السبورة التفاعلّية على التحصيل 

 .والتفاعل الصفي اللفظي
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 :الفصل الثالث
_____________________________________________________________ 

  اإلجراءاتالطريقة و 
 

 مفصالً  كما يعطي وصفاً .  عينتهالمنهج الدراسة، ومجتمعها و  يتضمن هذا الفصل وصفاً 
 استخدمهاالتي  اإلحصائيةالمعالجة الدراسة و  إجراءاتها، ويتضمن ثباتألدوات الدراسة وصدقها و 

 .تحليلهاباحث في استخالص نتائج الدراسة و ال
 

 منهج الدراسة 1.1
 

  .شبه التجريبي، لمناسبته لهذه الدراسة التجريبي بتصميم هذه الدراسة المنهجعتمد الباحث في ا
شبه التجريبي أحد أنواع التصميمات التجريبّية ذات المتغّير المستقل الواحد، وتتوافر  التصميم ويعتبر

ي والصدق الخارجي، وهو بذلك يقوم بعمل أفضل فيه درجة جّيدة من الضبط لمصادر الصدق الداخل
، لكنه ال يرتقي لنفس مستوى الضبط الذي يحققه (قبل التجريبّية)من التصميمات التجريبّية األولّية 

 .(9..2الشايع وعقيل، ) المنهج التجريبي الحقيقي
 

 مجتمع الدراسة 1.1
 

للعام  ،فظة بيت لحممحافي  األساسي سطلبة الصف السادجميع تكون مجتمع الدراسة من 
( 2.11)، وطالباً ( 2124)منهم  ،طالبةو  طالباً ( .414) البالغ عددهمو  2.12/2.12الدراسي 
مدرسة ( 00)مدرسة إناث، و( 20)مدرسة ذكور، و( 22)مدرسة منها ( 1.2)موزعين على طالبة 

 .و التعليم في محافظة بيت لحم  التربية مديرية إحصائياتذلك حسب و مختلطة 
 

 عينة الدراسة 1.1
 

تم اختيار عّينة الدراسة بشكل قصدي من طلبة الصف السادس األساسي في كلّية تراسنظة 
، حيث تم 2.12- 2.12الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسّية  وذلك خاللبيت لحم  -للبنين

االختيار على وقع وباستخدام القرعة  ،المدرسةمن  أصل ثالثة شعب من متكافئتين اختيار شعبتين
طالبًا درسوا باالستعانة بالسبورة التفاعلّية، وشعبة ( 20)لتجريبّية وضّمت ا مجموعةن لتكوّ ( أ)الشعبة 

ويعود السبب في اختيار العّينة .  طالبًا درسوا بالطريقة التقليدّية( 20)كمجموعة ضابطة ضّمت ( ب)
بسبب توافر السبورة التفاعلّية في صفوفها، فضاًل بالطريقة القصدّية إلى أن الباحث يعمل معّلمًا فيها، و 

شعب للصف السادس األساسي فيها، هذه وباالضافة إلى ما أبداه مدير المدرسة من ثالثة عن توافر 
 .ترحيب واهتمام كبير في تطبيق الدراسة داخل المدرسة
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 أدوات الدراسة 1.1
 

العلوم باستخدام السبورة التفاعلّية  أثر تدريستم استخدام ثالث أدوات في هذه الدراسة لقياس 
قياس التفاعل الصفي  أداةاختبار التحصيل، إعداد وحدة دراسية مبرمجة على السبورة التفاعلّية،  :وهي

 .ثباتهاالتأكد من صدقها و األدوات و  إعدادالتي تم فيها  لإلجراءاتفيما يلي عرض و . اللفظي
 

 :التحصيلاختبار  1.1.1
  :اآلتية راءاتاإلجوفق  إعدادهتم 

صل الثاني للصف من كتاب العلوم العامة الف" الكهرباء في حياتنا"تحليل المحتوى العلمي لوحدة  -
 .العلمية التي يتضمنها المحتوى المبادئالتعميمات و السادس األساسي وحصر المفاهيم و 

ألغراض اختبار ّور تصنيف بلوم المط مستويات اعتماد حيث تم: عداد االختبار في صورته األوليةإ -
TIMSS  وهي 2..2المطبق في العام ،(TIMSS ,2007:) 

التي تعد المنطلق  واإلجراءاتوتشير إلى المعرفة بالحقائق والمفاهيم واألدوات : مستوى المعرفة .أ 
 .األساسي للعمليات العقلية العليا

ف المطروحة ويتطلب يتمثل هذا المستوى في التطبيق المباشر للمعرفة في المواق: مستوى التطبيق .ب 
قياسه أن يتمكن الفرد من أن يقارن ويطابق ويصّنف بهدف تفسير معلومات عملية على ضوء الحقائق 

 .والمفاهيم والعمليات والتعميمات التي سبق تعّلمها

ويشمل أنماطًا من العمليات العقلية تتضمن القدرة على التفكير (: االستدالل)مستوى التفكير  .ج 
وقوانين يمكن   الذي يتضمن التفكير الحدسي واالستقرائي المبني على أنماط أو نماذجالمنطقي المنظم 

 .أن تستخدم للوصول إلى حل مسألة غير اعتيادية
 

المعرفة، )لمستويات بلوم المطّور  جدول مواصفات لالختبار التحصيلي وفقاً تم إعداد قد و  
مستويات األهداف سبي لكل من المحتوى و ي الوزن النيراع( 2الملحق رقم )( التطبيق، االستدالل

 .(2رقم  الملحق)األربعة  البدائلسؤال من نوع االختيار من متعدد ذي ( .2)وصياغة 
 

 صدق االختبار 
االختصاص عة من المحكمين من ذوي الخبرة و تم التحقق من صدق االختبار بعرضه على مجمو  -

 ذلك لمراجعةو  (.2رقم  ملحق)و ( 1لحق رقم م)معلمي فيزياء من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين و 
بداء رأيهم فيهافقرات االختبار و   .الحكم عليها وا 
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 معامالت الصعوبة والتمييز

معامل التمييز لفقرات االختبار بعد تطبيقه على عّينة استطالعية ام الباحث بتحديد درجة الصعوبة و ق
 : النتائج كما يأتي فجاءت (4ق رقم ملح) (102)الجدول ، كما يوضح طالباً ( 20)مكّونة من 

 .كانت جميع األسئلة واضحة للطالب -

 .كانت مّدة االختبار مناسبة -

 : ل سؤال باستخدام المعادلة اآلتيةتم حساب معامل الصعوبة لك -
 %..1 ×س = معامل الصعوبة 

 ن                   

 .عدد الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة : حيث س 
 .الطالبمجموع  :ن       
 :يأتيأما معامل التمييز فقد تم حسابه كما  -

 .تم ترتيب أوراق االختبار تصاعديا حسب الدرجات .1

أقل من ) دنياو ( 1200أعلى من أو تساوي )مجموعتين عليا  إلىتم تقسيم أوراق الطالب  .2
1200). 

ولئك الذين حصلوا تم حصر عدد الطالب الذين أجابوا عن كل سؤال إجابة صحيحة، من بين أ .2
 .على درجات عليا

أجابوا عن كل سؤال إجابة صحيحة، من بين أولئك الذين حصلوا تم حصر عدد الطالب الذين  .4
 .على درجات دنيا

 .تم طرح الخطوة الثالثة من الخطوة الرابعة  .0

 .يقسم الناتج على عدد أفراد إحدى المجموعتين .1
 ص  -س= و بهذا يكون معامل التمييز  .2

 ن                               
 .صحيحة إجابةعدد طالب الفئة العليا في التحصيل الذين أجابوا على السؤال : حيث س 

 .عدد طالب الفئة الدنيا في التحصيل الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة :ص     
 .مجموع طالب إحدى المجموعتين :ن      

اعتماد فقرات  تم( 4 ملحق رقم)االختبار ت التمييز لفقرات وبناًء على جدول درجات الصعوبة ومعامال
ذا كانت قيم (..0. – 02.)االختبار، ألن الفقرة تعد جّيدة إذا تراوحت معامالت الصعوبة بين  ، وا 

 (....2عودة، ) 02.تمييزها أكبر من 
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  االختبارثبات 
خارج مجتمع الدراسة و طالبًا من ( 20) ُطبق االختبار على عّينة استطالعّية مكّونة من

ب معامل الثبات احس، و أسبوعينستطالعّية نفسها بعد عينتها، ثم ُأعيد تطبيق االختبار على العّينة اال
 ( ..0.2.)، حيث بلغ (Test – Retest)بطريقة 

 

  االختبارزمن 
دقيقة، بحساب المتوسط الحسابي ( .4)البالغ زمن اإلجابة عن أسئلة االختبار و تم حساب 

 .ن الذي استغرقه طالب العّينة االستطالعيةللزم
 

 الدراسّيةإعداد الوحدة  1.1.1
الجزء  للصف السادس األساسي من كتاب العلوم العامة" الكهرباء في حياتنا"اختار الباحث وحدة  -

 .تنفذ على السبورة التفاعلّيةتجارب العلمية التي تصلح لتصمم و ذلك ألنها غنّية بالالثاني، و 

مشّوق على السبورة  بأسلوببرمجتها بتحليل الوحدة وحصر التجارب العلمية و  قام الباحث -
 ( .اللمس)التفاعلّية، بحيث يقوم الطالب بأداء التجارب باستخدام أصابعه 

 

كيفّية تدريس الوحدة المصممة من خالله  يوضح (9ملحق رقم ) لمعّلملباعداد دليل الباحث  قام -
 :اآلتيةل المراحل على السبورة التفاعلّية، من خال

 

 :المرحلة األولى
 .تحديد األهداف التعليمّية للدرس -

 .األدوات الالزمة لتنفيذ الدرستحديد المواد و  -

 .تمهيد الدرس -
 

 :المرحلة الثانية
التجارب  إجراءاألجوبة العلمية لها بعد  إيجادالدروس على هيئة أسئلة يتوجب على الطالب تقديم  -

 .على السبورة التفاعلّية 
 

 :المرحلة الثالثة
أوراق عمل مخصصة لكل و  التقويم باستخدام أسئلة تفاعلية على السبورة التفاعليةالتغذّية الراجعة و  -

 .(.1ملحق رقم ) درس
 دليل المعّلم للوحدةو  عرض الباحث كل من الوحدة التعليمّية المبرمجة على السبورة التفاعلية -

أساليب وي االختصاص في مادة الفيزياء و ذمجموعة من المحكمين من  على (9ملحق رقم )
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بتها للغرض الذي أعدت من الرأي في مدى مناس إلبداءو  (11رقم  ملحق)التدريس في التربية 
 .اقتراح أي تعديالت يوصون بهاأجله، و 

التعديالت  إجراءب، (11ملحق رقم )و (2ملحق رقم ) القتراحات التي قدمها المحكمونخذ باتم األ -
دليل المعّلم اعتماد و  لتأخذ صورتها النهائّية للتطبيق، لوحدة التعليمّية المبرمجةا علىالمناسبة 

 .(9ملحق رقم )
 

 :أداة قياس التفاعل الصفي اللفظي 1.1.1
 

وهي أداة التفاعل الصفي اللفظي المعتمدة في األدب التربوي  أدواتقام الباحث باستخدام إحدى  -
حيث أنها ( Ned Flanders)االسم نسبة إلى واضعها  وقد ُسميت بهذا ،(1 رقم ملحق) فالندرز

يمكن مالحظتة بدرجة ثبات أعلى من السلوك غير اللفظي،  نكون أ قطتهتم بتحليل السلوك اللفظي ف
لتفاعل اقّسم أداة وتُ .  وهي تفترض أن السلوك اللفظي ألي فرد يعتبر عّينة ممثلة لسلوكه الكلي

سلوك المعّلم، وسلوك المتعّلم، والسلوك المشترك، : رئيسة هي إلى ثالثة أقسام هذه الصفي اللفظي
وقد قام الباحث باالطالع .  ويندرج تحت هذه األقسام الرئيسة عشرة أنماط من التفاعل الصفي اللفظي

عدة أداة فالندرز المُ  على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعّلقة باستخدام هذه األداة، وقد اعتمد
سلوكّية موزعة على أربعة أنماط من  عشر فئة إلى ستة ُقسمت ، والتي(4..2الفرا، ) في دراسة

استجابة )، وكالم المعّلم غير المباشر(مبادرة المعّلم) وهي كالم المعّلم المباشرالسلوك اللفظي 
( الفوضىالهدوء و )انقطاع التواصل ، و (مبادرةاستجابة و )م المتعلمين وتفاعلهم ، وكال(المعّلم

 .استخدمت األداة نظام جمع التكرارات السلوكّية المالحظة لكل فئةو 
 

قام الباحث بتدوين األحداث المتسلسلة من التفاعل الصفي  يثاألداة، ح تقسيم( 1رقم )الملحق ويبّين 
اللفظي كل ثالث ثواني أو عند تغير السلوك في مصفوفة األداة، ومن ثم استخرج النسب المئوّية 

تكشف التفاعل  تيلات المختلفة من التفاعل اللفظي، وتحليل المصفوفات وصواًل للنتائج األنواع العبار 
    .(19.1وفالندرز،  أمدون) اللفظي بين المعّلم والطلبة داخل حجرة الدراسة

 

 داةصدق األ
على مجموعة من المحكمين من المقننة  قام الباحث بعرض أداة قياس التفاعل الصفي اللفظي -

ُطلب منهم إبداء ، و (0رقم  ملحق)التربية أساليب التدريس في و  اص في مادة الفيزياءذوي االختص
  .اقتراح ما يرونه مناسباً بتها للغرض الذي أعدت من أجله، و الرأي في مدى مناس

 (.1ملحق رقم )لعدم وجود أي تعديالت عليها  واعتمادها من المحكمين المقننة استرجاع األداةتم  -
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 ثبات األداة
حصص علوم للصف  تصوير عن طريقتحقق الباحث من ثبات األداة :  لثبات عبر الزمنا -

حساب معامل و الصفي اللفظي  ورصد التفاعل على مدار أسبوعين في المدرسة السادس األساسي
وهو على درجة عالية من االرتباط مما يدل على ثبات  )0..0( بلغ قيمته حيث، االرتباط بينهما

 .األداة

 ظاتهالمقارنة بين مالح تحقق الباحث من ثبات األداة أيضًا عن طريق:  بر األشخاصالثبات ع -
يجاد معامل االرتباط بينو  ومالحظة معّلم آخر شاهد الحصص ، حيث بلغ قيمته نتائج كل منهما ا 

 .وهو على درجة عالية من االرتباط مما يؤكد على ثبات األداة( .0.8)

  
 إجراءات الدراسة 3.3

 

تدائي االب السادسمن كتاب العلوم المقرر على تالميذ الصف " الكهرباء في حياتنا"حدة اختيار و  .0
يعود السبب في اختيار هذه الوحدة الحتوائها على موضوعات مناسبة ، و (الفصل الدراسي الثاني)

 .يمكن للتالميذ تعلمها من خالل التجارب العملية على السبورة التفاعلية

  ."رباء في حياتناالكه"تحليل محتوى وحدة  .7

 .الوحدة بأسلوب تفاعلي ليتم عرضها على السبورة التفاعلّيةتصميم تجارب  .6

" الكهرباء في حياتنا"يهدف إلى مساعدته في تدريس وحدة ( 9ملحق رقم )إعداد دليل للمعّلم  .2
 .لطالب الصف السادس االبتدائي في المجموعة التجريبّية

 .(2 ملحق رقم) ثباته تأكد من صدقه والصفات و تصميم اختبار للوحدة وفق جدول الموا .5

 الدراسةمع  لتتالءماللفظي تفاعل الصفي لل درزأداة فالنإلعداد  الرجوع إلى األدبيات السابقة .3
 .اثباتهو  اتأكد من صدقهالو 

لتسهيل تطبيق الدراسة في المدرسة تسهيل المهمة من جامعة القدس، لالحصول على كتاب  .2
 .(12رقم  ملحق)و (12 ملحق رقم)

عدد كاٍف لتوافر و  لحم إلمكانية التعاون مع الباحث بيت-التجربة في كلّية تراسنطة للبنينإجراء  .8
 .من الشعب

 .بطريقة قصدّية لسهولة تطبيق الباحث لدراسته كونه معلم في الكلّية الدراسة عّينةاختيار  ..

في الفصل ( الضابطةة و التجريبيّ ) اس القبلي من خالل تحصيل كل من المجموعتيناتخاذ القي .00
 حيث   في مادة العلوم مجموعتي الدراسةتحصيل لمعرفة مدى تكافؤ  الدراسي األول

الطالب في  تللوقوف على داللة الفرق بين متوسطي عالما( T-test( )ت)تم استخدام اختبار 
 (.7.6)كما يظهر في الجدول( التجريبية والضابطة)المجموعتين 
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ي عالمات المجموعتين التجريبية للفرق بين متوسط( ت)تبار اخ نتائج :(7.6)الجدول
 الضابطة في التحصيل في مادة العلوم العامة في الفصل الدراسي األولو 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرّية

مستوى 
 الداللة

 .1001 29042 20 التجريبية
.0212 4. .0201 

 100211 .02.. 20 الضابطة
 

وبانحراف ( 29042)أن المتوسط الحسابي للعينة التجريبية بلغ ( 202)يتبّين من الجدول 
وبانحراف ( .02..)، في حين أن المتوسط الحسابي للعّينة الضابطة بلغ (.1001)معياري قيمته 
ستوى الداللة ظر إلى مالنبقًا ظاهرّية، و و ، وهذا يدل على عدم وجود فر (100211)معياري قيمته 

وبالتالي ( 0.0.)قيمة أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية فهي ذات ( 0201.)التي بلغت المحسوبة و 
فهي غير دالة إحصائيًا، مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي الطلبة إحصائيًا في تحصيلهم السابق في 

 .ل البدء بتدريس الوحدةمادة العلوم قب

؛ بناًء على تحصيلهم في الفصل في التحصيل القبلي بعد التأكد من تكافؤ المجموعتين .00
 .باستخدام القرعة ستجرى عليه التجربة بطريقة عشوائية صف الذيتم تعيين ال الدراسي األول،

من خالل استخدام أداة فالندرز لقياس التفاعل الصفي اللفظي، وذلك  علىالقبلي التدرب  .07
 .تخدام أشرطة الفيديوالمصّورة باس بعض حصص العلوم علىتطبيق األداة 

بمعدل عشر  –من كتاب العلوم للصف السادس األساسي " الكهرباء في حياتنا"وحدة  تدريس  .06
باستخدام السبورة التفاعلية للمجموعة التجريبية، وتدريس نفس الوحدة لتالميذ  -حصص دراسية

 .المجموعة الضابطة وفق األساليب التقليدية والمعتادة في التدريس

لكال ( أثناء تدريس الوحدة)باستخدام أداة فالندرز التفاعل الصفي اللفظي  وتسجيل مالحظة .02
كانت مدة و رطة الفيديو التي التقطها الباحث من خالل أش( التجريبّية، والضابطة)المجموعتين 

 ،ثوان ثالثوتم تسجيل كل استجابة لفظية في داخل الحصة كل ، دقيقة 65التسجيل في كل حصة 
م تفريغ بطاقات المالحظة ورصدها وحساب النسب المئوية المتعلقة بكل فئة سلوكية لفظية وبعد ذلك ت

 :وذلك على نحو التالي ،تدور في الحصة


 = نسبة كالم المعلمين  -0
 8-0مجموع التكرارات الفئات من 

×000  
 03-0مجموع التكرارات الكلي من 



 =نسبة كالم المتعلمين  -7
 07-. مجموع تكرارات من

×000  
 03-0مجموع التكرارات الكلية من 
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 =نسبة حديث المعلم المباشر  -6
 2-0من  الفئاتمجموع تكرارات 

×000  
 8-0من  الفئاتمجموع تكرارات 

 

 =نسبة حديث المعلم غير المباشر -2
 8-5مجموع تكرارات األعمدة من 

×000  
 8-0مجموع تكرارات األعمدة من 

  

 =نسبة حديث المتعلمين لحديث المعلم  -5

 07-.مجموع الفئات من

×000 







 
 8-0مجموع تكرارات الفئات من 

 5مجموع تكرار الفئة  =نسبة المدح والثناء والتعزيز  -3
×000  

 8-0مجموع تكرارات الفئات من 

  

 =نسبة الهدوء البناء  -2
 02-06مجموع تكرارات الفئات من 

×000  
 03-06جموع تكرارات الفئات من م

 

 =نسبة الفوضى والشغب  -8
 03-05مجموع تكرارات الفئات من 

×000  
 03-06مجموع تكرارات الفئات 

 

إجراء القياس البعدي للتحصيل بتطبيق االختبار المصمم للوحدة الدراسّية على كل من  .05
 (. التجريبية، والضابطة)المجموعتين 

 .والخلوص بالنتائج الجتها إحصائياً ومع رصد البيانات .03

 .التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة تقديم .02
 

 متغّيرات الدراسة 1.1
 

 :المتغّيرات المستقّلة: أوالً 
 (.االعتيادّية، السبورة التفاعلّية)الوسائل التعليمّية المستخدمة  .1
 

 :المتغّيرات التابعة:ثانيا
ت الطلبة على االختبار المعد للمادة التعليمّية التي أعدها تم قياسه من خالل إجابا: التحصيل .1

 .الباحث

 .ها الباحثفالندرز التي طّور  أداةاسه من خالل تم قي: التفاعل الصفي اللفظي .2
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  تصميم الدراسة 1.1
 

ة حيث تم اختيار العّينة قصديًا وتم تعيين اتبع الباحث التصميم شبه التجريبي في هذه الدراس
 :الضابطة عشوائياً لتجريبية و المجموعات ا

 

 بعدي قياس -معالجة –قياس قبلي : المجموعة التجريبّية .1

O1 X O2 

 قياس بعدي – معالجةبدون  –قياس قبلي : المجموعة الضابطة .2

O1  O2  
 

 :توضيحا لهذا التصميم شبه التجريبي، فقد تم بالخطوات اآلتّيةو 
 .لضمان تكافؤ المجموعتين التجريبّيةالضابطة و  بلي ألفراد المجموعتينالحصول على التحصيل الق -

 بمعدل عشر حصص دراسية، وتم مالحظةأفراد المجموعة التجريبّية فقط تطبيق المعالجة على  -
 .وتسجيل التفاعل الصفي اللفظي للمجموعتين أثناء تطبيق المعالجة

 .البعدي اختبار التحصيلإجراء  -
 

 اإلحصائيةالمعالجة  1.1
 

ُرصدت وُأدخلت في عت البيانات و التحقق من صحة فرضياتها ُجملة الدراسة و أسئعن  لإلجابة
حيث ُحسبت  (. SPSS)للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةاسُتخدم برنامج الرزم و  اآلليالحاسب 

تم و  ،تي الدراسة على اختبار التحصيلاالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعالمتوسطات الحسابّية و 
  .تحصيل الدراسيفي ال للعينات المستقلة لمعرفة أثر استخدام السبورة التفاعلّية (ت)اختبار  استخدام

للنسبة الحرجة وذلك لمعرفة الفروق بين النسب المئوية للمجموعتين ( Z)كذلك تم حساب قيمة 
 .التجريبّية والضابطة المتحصل عليها باستخدام أداة قياس التفاعل الصفي اللفظي
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 الفصل الرابع

_____________________________________________________________ 
 :نتائج الدراسة

 

عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة التي هدفت إلى معرفة أثر  يتناول هذا الفصل
استخدام السبورة التفاعلية في زيادة التحصيل والتفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة الصف السادس 

العلوم مقارنة بالوسائل التعليمّية التقليدية، وبعد تطبيق إجراءات الدراسة وجمع  األساسي في مادة
اإلحصائية الوصفية واالستداللية المطلوبة، وفيما يلي عرض للنتائج  التحليالتاستخدمت  ،بياناتها

 .بالتسلسل حسب األسئلة
 

 للدراسة عن السؤال األول باإلجابةالنتائج المتعلقة  1.1
 

 حصيل طلبة الصف السادسلتفاعلية في تدريس العلوم على تالسبورة اتخدام ثر اسما أ
 في محافظة بيت لحم؟ األساسي

 

 :صفرية اآلتيةانبثق عن السؤال الفرضّية ال
بين متوسطات درجات ( α ≤ .0.0)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 .تعزى للتدريس باستخدام السبورة التفاعلّية لتحصيلالمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار ا
 

والختبار هذه الفرضية، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات طالب 
وللوقوف على داللة الفرق بين .  المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي

ينات المستقلة، وذلك بعد التأكد من تكافؤ للع( ت)المتوسطين الحسابيين تم استخدام اختبار 
وكانت النتائج كما في .  في الفصل الدراسي األول المجموعتين في معدل عالماتهم في مادة العلوم

 (.104)الجدول 
 

للفرق بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طالب مجموعتي الدراسة ( ت)نتائج اختبار  (104)الجدول 
 يفي اختبار التحصيل البعد

 

 مستوى الداللة درجة الحرّية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 0.1..20 ...1404 20 التجريبية

202.2 4. .0..2 
 221..20 ...1102 20 الضابطة

 

أن هناك فروقًا ظاهرية بين متوسطي عالمات المجموعتين ( 104)يالحظ من الجدول 
في اختبار التحصيل، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التجريبية والضابطة 

بانحراف ( ...1102)، وللمجموعة الضابطة (0.1..20)بانحراف معياري قيمته ( ...1404)
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عند  إحصائيةأن هذا الفرق ذو داللة ( 104)كما يتبّين من الجدول (.  221..20)معياري قيمته 
ح المجموعة التجريبّية، حيث بلغت مستوى الداللة المحسوبة لصال( α ≤ .0.0) مستوى الداللة 

تقبل وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية و ( 0...) اإلحصائيةوهي أقل من مستوى الداللة ( 2..0.)
الستخدام السبورة التفاعلية في  الفرضية البديلة بوجود فروق دالة إحصائية في تحصيل الطلبة تعزى

 .التجريبية التدريس ولصالح المجموعة
 

 للدراسة تعلقة باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج الم 1.1
 

ما أثر استخدام السبورة التفاعلّية في تدريس العلوم على التفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة 
 لسادس األساسي في محافظة بيت لحم؟الصف ا

 

 :انبثق عن السؤال الفرضية الصفرّية اآلتية
النسب المئوية  في( α ≤ .0.0) إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة 
 .تعزى للتدريس باستخدام السبورة التفاعلّيةالتفاعل الصفي اللفظي  للمجموعتين الضابطة والتجريبية في

النسب المئوية للمتوسطات الحسابّية ألشكال التفاعل ة، تم حساب والختبار هذه الفرضي
تجريبّية والمجموعة الضابطة باستخدام أداة قياس التفاعل الصفي الصفي اللفظي في المجموعة ال

اللفظي المنبثقة عن أداة فالندرز، كما تم إيجاد داللة النسب المئوّية وذلك بحساب النسبة الحرجة 
المعروفة عند التوزيع الطبيعي ( الجدولّية)المعيارّية ( Z)ومقارنتها بقيمة ( المحسوبة Zقيمة )
 (.204)، فكانت النتائج كما يوضحها الجدول (0.0.)تو عند مس( 1091±)

 

ألنماط السلوك ( ت)االنحرافات المعيارية و نتائج اختبار بية و المتوسطات الحسا (204)الجدول 
 اللفظي حسب المجموعة

 

 أنماط التفاعل اللفظي
 النسبة المئوية للمتوسطات الحسابية

 الداللة عند المستوى (Z)قيمة 
 المجموعة الضابطة تجريبيةالمجموعة ال

 دالة .20.1 0200 4400 نسبة كالم المعلمين .1
 دالة 90292 10220. 40020 نسبة حديث المعّلم المباشر .2
 دالة- .01. 190120 040.20 نسبة حديث المعلم غير المباشر .2
 دالة- 40400 110120 .2.00 نسبة كالم المتعلمين .4
 دالة- ..404 220.20 14.375 نسبة حديث المتعلمين لحديث المعلم .0
 دالة- 9..0. 90220 410120 نسبة المدح و الثناء والتعزيز .1
 دالة- 20992 41020 22020 نسبة الهدوء البناء .2
 دالة 20921 .0200 .220120 نسبة الفوضى و الشغب ..
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تدني النسبة المئوية لحديث المعّلم في المجموعة التجريبّية حيث ( 204)ويتضح من الجدول 
مما يدل على  ،%(0200)بينما بلغت نسبة حديث المعّلم في المجموعة الضابطة %( 4400)ت بلغ

وُيالحظ استخدامه للوسائل التقليدّية،  أثناءأن المعّلم استحوذ على النصيب األكبر من وقت الحصة 
استخدام التي درست بو حديث المعّلم في المجموعة التجريبية ارتفاع نسبة حديث المتعلمين إلى أيضًا 

وهذه نسبة عالية تدل على أن المعّلم قد أتاح للتالميذ  %(140120)بلغت السبورة التفاعلية حيث 
والتي  فرصة المشاركة والتحدث داخل الغرفة الصفية أكثر مما هو عليه في المجموعة الضابطة

رنة مع النسبة وهي نسبة متدنّية بالمقا %(220.20) درست باألساليب التقليدّية حيث بلغت النسبة
 تنسبة حديث المتعلمين في المجموعة التجريبية بلغ ُيالحظ أيضا أنو ، ذاتها في المجموعة التجريبية

وقت على إتاحة يدل  وهذا%( 110120)بينما بلغت هذه النسبة لدى المجموعة الضابطة %( 2.00)
بّية بشكل يفوق ما هو حاصل في المجموعة التجري أكثر للتالميذ في المشاركة والتفاعل الصفي اللفظي

 .في المجموعة الضابطة والتي استخدمت الوسائل التقليدّية
 

في المجموعة التجريبّية كما يتضح من الجدول أيضًا أن نسبة حديث المعّلم غير المباشر 
مجمل من %( 01)وهذه نسبة تتجاوز %( 04.320)والتي درست باستخدام السبورة التفاعلية بلغت 

ومحفزًا للتالميذ، بينما ُيالحظ أن  م وبالتالي تدل على أن سلوك المعّلم كان سلوكًا ايجابياً حديث المعلّ 
نسبة حديث المعّلم غير المباشر في المجموعة الضابطة والتي درست باألساليب التقليدّية قد بلغت 

سلبيًا غير وهذه نسبة متدنية، وبالتالي فهي تدل على أن سلوك المعّلم كان سلوكًا %( 02.220)
 (.0232آمدون وفالندرز، )وغير محفز للتالميذ  ايجابي

  

، (Z)دراسة داللة النسب المئوية للمجموعتين التجريبّية والضابطة وذلك بحساب قيمة وبعد 
ألثر استخدام تعزى  ، يتضح من خالل النتائج وجود فروق دالة إحصائياً (2.4)وبالنظر إلى الجدول 
زيادة نسب التفاعل الصفي اللفظي لحديث المعّلم غير المباشر إلى حديثه بشكل  السبورة التفاعلّية في

 كالم المتعلمينو  عام، وحديثه المباشر إلى حديثه بشكل عام، وحديث التالميذ إلى حديث المعّلم،
لها على التوالي ( Z)بلغت قيم حيث  والتعزيز، ونسبة الهدوء البّناءبشكل عام، ونسبة المدح والثناء 

وهي جميعها دالة إحصائيًا ألنها أكبر ( -2.222، -3.312، -4.400، -4.43، 2.222، -3.21)
بغض النظر عن إشارة ( 1.10)عند مستوى الداللة ( ±0.22)الحرجة والتي تساوي ( Z)من قيمة 

 .الموجب أو السالب
 

ت الثناء وعباراارتفاع نسبة استخدام المعّلم لكلمات ( 2.4)من الجدول ا يتضح أيضًا مك
، بينما بلغت في %(42.020)في المجموعة التجريبّية حيث بلغت النسبة  مع تالميذهوالتشجيع 

، هذا وباإلضافة إلى زيادة نسبة الهدوء البّناء من أجل التفكير وقّلة %(2.220)المجموعة الضابطة 
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%( 22.20)وء البناء أظهرتها نتائج العّينة التجريبّية حيث بلغت نسبة الهدالفوضى والشغب والتي 
وقتهم بالتفكير والعمل  وملءالطالب  انشغالوهذا يدل على %( 22.0201)ونسبة الفوضى والشغب 

العّينة  جنتائعلى السبورة التفاعلّية األمر الذي قلل من نسبة الفوضى والشغب، في حين أظهرت 
سبة قليلة عند مقارنتها وهي ن%( 42.20)الضابطة عكس ذلك حيث بلغت نسبة الهدوء البّناء قيمة 

وهي نسبة عالّية بالمقارنة %( 02.01)مع النسبة ذاتها في العّينة التجريبّية،  ونسبة الفوضى والشغب 
 .على قّلة االنشغال الفعلي للدراسة داخل الغرفة الصفّيةمع العّينة التجريبّية تدل 

 

ة ورفع مستوى التفاعل الصفي يتضح دور السبورة التفاعلّية في زيادة تحصيل الطلبومما سبق 
الذين يمتلكون هذا النوع اللفظي بين المعّلم وتالميذه داخل الغرفة الصفّية، مما يدعو لتحفيز المعلمين 
يجابي  .من السبورة في غرفتهم الصفّية أن يستخدموها في تدريسهم بشكل فّعال وا 

 

 :يمكن تلخيص نتائج الدراسة كما يلي
ائية في تحصيل الطلبة تعزى الستخدام السبورة التفاعلّية ولصالح وجود فروق ذات داللة إحص .0

 .المجموعة التجريبّية

في التفاعل الصفي اللفظي تعزى الستخدام السبورة التفاعلّية  إحصائيةة وجود فروق ذات دالل .2
 .ولصالح المجموعة التجريبّية
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 :الفصل الخامس
______________________________________________________________ 

 :مناقشة النتائج والتوصيات
 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام السبورة التفاعلّية في زيادة التحصيل 
 .والتفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة الصف السادس األساسي

 
 

 للدراسة لنتائج المتعّلقة بالسؤال األولمناقشة ا 0.5
 

بورة التفاعلّية في تدريس العلوم على تحصيل طلبة الصف السادس ما أثر استخدام الس
 ؟ األساسي في محافظة بيت لحم

 

أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فرق جوهري بين متوسطي عالمات طالب عّينة الدراسة في 
درسوا اختبار التحصيل البعدي لصالح الطالب الذين درسوا باالستعانة بالسبورة التفاعلية مقابل الذين 

مما يدل على أن التعليم باستخدام السبورة التفاعلّية له أثر إيجابي في تحسين .  بالوسائل التقليدية
 .مستوى التحصيل

 

على سلوك المتعلمين  ملموساً  ويمكن رد هذه النتيجة إلى أن السبورة التفاعلّية قد أجرت تغيراً 
من متلقيين إلى مشاركين فّعالين في العملّية  لواأثناء استخدامهم لها بطريقة فعالة، حيث أنهم تحوّ 

التربوية، ناهيك عن استثمار وقت الحصة بشكل منظم من خالل توجيهات المعّلم، حيث أتاح لمعظم 
 . الطالب المشاركة الفّعالة الهادفة مما أثار دافعيتهم للتعلم

 

ة تواكب التطور حديث تفاعلّية بصرية وكون أن السبورة التفاعلّية وسيلة تعليمية سمع
فقد وّظفها الباحث مستخدما برنامجًا  ،التكنولوجي الذي يحاكي اهتمامات الطالب ويجذب انتباههم

تفاعليًا مالئمًا للفئة العمرّية المستهدفة يقوم بخلق جّوًا للعمل في مختبر افتراضي للقيام بإجراء التجارب 
لديهم القدرة على تطبيق المعلومات عملّيا،  والحصول على معلومات بطريقة مسلّية و مشوقة، فتعززت

وربط ما هو مألوف لديهم بما هو جديد، فزاد من اهتمامهم باالكتشاف لتعّلم المفاهيم العلمّية، وزاد من 
قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة لفترة أطول، كما جعلت المادة المجردة والصعبة أكثر 

جميع الطلبة، فقلل تشتت المتعلمين وزاد من نسبة االنتباه والتركيز بتوفير  متعة وأكثر ارتباطًا بخبرات
أشياء محسوسة، خاصًة للطالب الذين يعانون من ضعف التركيز والحركة الزائدة،  وحّسن من عملّية 

ومن هذا المنطلق وجدوا الطالب .  تنظيم المعلومات وربطها، مما ساعد على تذكرها واسترجاعها
بشكل كامل عن تعلمهم، مما أدى إلى تعّمق فهمهم   مسئولينحور العملّية التعلمية التعليمية أنفسهم  م
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أبو العينين  دراسة للمادة الدراسية المطروحة و تفّوقهم على المجموعة الضابطة وهذا يتفق مع كل من
 ،Swan, Schenker & Kratcoski (2008) ودراسة ،(2..2)الجوير ودراسة ، (2.11)

، حيث أوضحوا أن الطالب Zittle (2004) ودراسة ،Dhindsa & Emran (2006) ةودراس
 دراسة يظهرون تحسنًا في التحصيل عند تدريسهم باستخدام السبورة التفاعلّية وتعارض ذلك مع

Riska (2010)  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لنمو التحصيل والتي أظهرت نتائجها
ويعزى ذلك إلى ، والذين حصلوا على الشروحات باستخدام السبورة التفاعلّية الرياضي للطلبة الموهوبين

 .طبيعة مجتمع الدراسة التي تناولتها والمتمثل بالطلبة الموهوبين
 

 للدراسة مناقشة النتائج المتعّلقة بالسؤال الثاني  1.1
 

للفظي لدى طلبة ما أثر استخدام السبورة التفاعلّية في تدريس العلوم على التفاعل الصفي ا
 ؟ الصف السادس األساسي في محافظة بيت لحم

 

بّينت نتائج تحليل التفاعل الصفي اللفظي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة 
في ضوء و لصالح المجموعة التجريبّية مقارنة بالمجموعة الضابطة، و المجموعتين التجريبّية والضابطة 
 . على التفاعل الصفي اللفظي م السبورة التفاعلّية قد أثر إيجابياً هذه النتائج يمكن القول أن استخدا

 

 تالسبورة التفاعلّية قد خاطب اأوجدته البيئة التعليمّية التخيلّية التيوتدل هذه النتيجة على أن 
فاعلّية كل من االنتباه والتركيز لديهم، مما جعل الحصة أكثر  تاهتمامات الطالب واستعداداتهم وزاد

والطلبة أكثر تفاعاًل فيها، حيث أنه تماشى مع حاجاتهم وميولهم وأوجد ارتباطًا واقعيًا بالواقع  متعة،
العملي حولهم فحقق األهداف التعليمّية المنشودة، ورفع من كفاءتهم، فزاد من دافعيتهم في جميع 

اج، والتنافس المستويات وعزز لديهم روح حب العمل، والتجربة، واالكتشاف، واالنهماك، واالستنت
اإليجابي مما أدى إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم، وتنمّية اتجاهات إيجابية نحو التعلم والذي انعكس في 
استجابتهم ومبادراتهم والتي ظهرت من خالل تقديمهم لمعلومات إضافّية، ومبادرات خالقة في التطبيق 

م الناقد واإلبداعي، وزيادة المشاركة الصفّية العملي للتجارب التفاعلّية في الغرفة الصفّية، وتنمّية تفكيره
القراءة، أو الترديد الجماعي، وهذا وحة من قبل المعلم أو الزمالء، و في اإلجابة عن األسئلة المطر 

المتعلمين  النشغالأسهم في رفع نسبة كالم المتعلمين بالنسبة للمعّلم، وزيادة ضبط الحصة الذي يعزى 
لهدوء البناء الهادف من أجل التفكير، مما قلل من نسبة تشتت وفوضى بالمشاركة على السبورة أو ا

خلق  أدى إلى المتعلمين وأتاح للمعّلم فرصة توزيع التفاعل ومراعاة الفروق الفردّية بين المتعلمين، مما
بيئة صفية تفاعلّية متمركزة حول المتعّلم موجهة من قبل المعّلم الذي اقتصر دوره على تعزيز الطالب 

بداعاتهم وتوظيفها في تفسير ظواهر طبيعّية متعددة، وهذا يعزز ما و  الثناء على أفكارهم واكتشافاتهم وا 
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حيث اتفقت  أظهرته النتائج اإلحصائية عن زيادة التفاعل الصفي اللفظي لطلبة المجموعة التجريبّية
ر إيجابي للسبورة دّلت نتائجهم إلى وجود تأثي حيث( 2.12) جواد وآخرون دراسة هذه النتيجة مع

 .التفاعلّية على الطالب في غرز السلوكيات اإليجابّية للتفاعل الصفي
 

 توصيات ومقترحات الدراسة 2.5
 

 :قديم التوصيات والمقترحات اآلتيةفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن ت
 

 :توصيات لمركز المناهج
 :يوصي الباحث مركز المناهج بما يلي

ع المناهج وبرمجتها بأسلوب تفاعلي، وتسجيلها على أقراص مضغوطة يتم توزيعها حوسبة جمي .0
 .على المدارس، ليستخدمها المعّلم على السبورة التفاعلّية

إدراج السبورة التفاعلّية في كتاب دليل المعّلم كوسيلة تعليمّية جديدة تتناغم مع استراتيجيات  .3
 .التدريس الحديثة في التعليم المبرمج

 
 :صيات لوزارة التربية والتعليمتو 

 :يوصي الباحث وزارة التربية والتعليم بما يلي
توفيرها في كافة المدارس ألثرها اإليجابي على التفاعل العمل على السبورة التفاعلّية و تبني استخدام  .0

 .الصفي ومستوى التحصيل العلمي

ورة التفاعلّية كوسيلة تعليمّية سمع توجيه المشرفين التربويين والمعلمين إلى أهمّية استخدام السب .3
بصرّية حديثة لما لها من أثر في زيادة التحصيل والتفاعل الصفي اللفظي بين المعّلم وتالميذه داخل 

 .الغرفة الصفّية

 
 :توصيات لمدراء المدارس الخاصة والحكومّية

 :يوصي الباحث مدراء المدارس الخاصة والحكومّية بما يلي
لما لها أثر إيجابي على زيادة ( إن ُوجدت)بورة التفاعلية داخل الغرف الصفّية تفعيل استخدام الس .0

 .التفاعل الصفي ومستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة

عقد دورات تأهيلّية للمعلمين بهدف تطوير مهاراتهم الحاسوبّية في كيفّية استخدام السبورة التفاعلّية  .3
 .لّية تعمل باستخدام هذا النوع من السبورةوتحويل المناهج الدراسية إلى أنشطة تفاع
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 :توصيات للمعلمين
 :يوصي الباحث المعلمين بما يلي

استخدامها بشكل فّعال في تحضير الدروس السعي نحو  أهمّية السبورة التفاعلّية وو  تقدير قيمة .0
 .التعليمّية بشكل تفاعلي

 .روس بشكل تفاعليب على كيفّية استخدام السبورة التفاعلّية ومنهجة الدالتدر  .3

توظيف السبورة التفاعلّية بجدّية، ألنها تعمل على زيادة التحصيل عن طريق مساعدتهم على  .2
االحتفاظ بالمعلومات، وتعميق الفهم، وتسهيل التعّلم ذي المعنى، وتنمية مهارات التفكير مما يؤدي 

 .إلى زيادة التفاعل الصفي ودافعيتهم نحو التعّلم

 
 

 :توصيات للباحثين
إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمّية الجديدة التي تتناول أثر استخدام السبورة التفاعلّية  .0

 .مختلفة ومباحث أخرى يةصفستويات على م

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمّية الجديدة التي تتناول أثر استخدام السبورة التفاعلّية  .3
 .عيةافالدك؛ مختلفةعلى متغيرات 
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مكتبة الفالح  .اإلدارة المدرسّية واإلشراف التربوي -التفاعل الصفي(. 2110. )رمزي، عبد القادر
 .للنشر والتوزيع، الكويت

 

استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية (. 2112. )السرطاوي، عادلو سعادة، جودة، 
 .دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان. لطبعة األولى، اوالتعليم

 

دار البازوري العلمية . ، الطبعة األولىاالتصال وتكنولوجيا التعّلم(. 2110. )سالمة، عبد الحافظ
 .للنشر والتوزيع، عمان

 

دار ومكتبة . ، الطبعة الثانيةتكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية(. 2112. )السيد علي، محمد
 .القاهرة. راءاإلس

 

في تدريس العلوم على " قبعات التفكير الست"أثر استخدام (. 2112. )العقيل، محمدو الشايع، فهد، 
تنمية التفكير االبداعي والتفاعل الصفي اللفظي لدى طالب الصف السادس االبتدائي في مدينة 

 .الملك سعودمركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة . الرياض
 

، الطبعة طرق تدريس العلوم للمرحلة االساسية(. 2112. )عياش، آمالو الصافي، عبد الحكيم، 
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان. االولى

 

الثانوية للسلوك التدريسي إدراك طالب وطالبات المدارس (. 0222يناير، . )الصباطي، ابراهيم
، مجلة دراسات نفسية .رات الجنس والخلفية الثقافية والمستوى الدراسيلمعلمي العلوم في ضوء متغي

 .القاهرة ،(رانم)رابطة األخصائيين النفسيين المصرية  .العدد األول ،المجلد السابع

 

مؤسسة الوراق . ، الطبعة األولىالتكنولوجيا الحديثة والتربية والتعليم(. 2112. )الصوفي، اسماعيل
 .نللنشر والتوزيع، عما

 

 .دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان. ، الطبعة االولىالمعلم الناجح(. 2112. )العامري، عبداهلل

 

دراسة مقارنة النماط التفاعل اللفظي لدى الطالب (. 0222. )عبد المنعم، منصور، الشهراني، عامر
في المدرسة  المعلمين تخصص علوم واجتماعيات بكلية التربية بأبها وعالقة ذلك بتحصيل طالبهم

 (رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض. المتوسطة
 

دار قنديل للنشر . التفاعل الصفي أساسياته، تطبيقاته، مهاراته .(2..2)عبد الهادي، وآخرون 
 .والتوزيع، عمان
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لطالبات الصف األول ثانوي  تقويم التفاعل الصفي في مادة اللغة العربية(. 2112. )العتيبي، نورا
جامعة الخرطوم، . العشري بالرياض في المملكة العربية السعودية بأستخدام نظام فالندرز

 .الخرطوم

 

، الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين االطار الفلسفي واالطار التطبيقي(. 2112. )عسقول، محمد
 .الناشر مكتبة آفاق، غزة. الطبعة الثانية

 

التفاعل الصفي في حصة اللغة االنجليزّية كما يراه طلبة الثانوية  عناصر(.  2112. )زعقل، فوا
، قسم أساليب التدريس، كلّية العلوم التربوية، جامعة النجاح فلسطين/العامة في مدينة نابلس
 .الوطنّية، نابلس، فلسطين

 

 .مل للنشر والتوزيع، عماندار األ .القياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2111. )عودة، أحمد
 

تقويم االداء التدريسي اللفظي الصفي لمعلمي مرحلة التعليم االساسية (. 2114. )الفرا، اسماعيل
برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس، رام . الدنيا من متخرجي الجامعات الفلسطينية

 .اهلل
 

جامعة الملك سعود، . الحديثة في اإلتصال والتعليم المدخل إلى التقنيات(. 0233. )فالتة، مصطفى
 .الرياض

 

، دراسة ميدانية التفاعل الصفي بين األستاذ والتلميذ في المرحلة الثانوية(. 2101. )قادري، حليمة
 .بثانويتين من مدينة وهران، جامعة وهران

 

 .عماندار الشروق للنشر والتوزيع، . سيكولوجية التدريس(. 2110. )قطامي، يوسف
 

 .جامعة دمشق، دمشق. أصول التدريس(. 0220. )القال، فخر الدين، وناصر، يونس

 

دار الشروق للنشر . ، الطبعة الثانيةالتكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم(. 2110. )الكلوب، بشير
 .والتوزيع، عمان



 ،ية مركز التقنيات التربويةكلية الترب .كيفية استخدام السبورة التفاعلية .(2113). عايشة ،الكندري
 .جامعة الكويت

 

 .جامعة القدس المفتوحة، فلسطين. التربية العملية(. 0222. )مرعي، توفيق، مصطفى، شريف
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دائرة التربية في الجامعة . ، الطبعة الثانيةقاموس التربية وعلم النفس(. 0221. )النجار، فريد
 .االمريكية، بيروت

 

 .دار الفرقان، عمان. علم النفس التربوي(. 0230. )رون، وآخيدمجنشواتي، عبد الال
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 المالحق
 

 (0) ق رقمملح
 
 

 سيتحكيم فقرات اختبار التحصيل في مادة العلوم العامة للصف السادس االسا
 
 

 ة/المحترم___________________________ة/حضرة السيد
 

باستخدام السبورة التفاعلية في أثر تدريس العلوم "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
. "التحصيل والتفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة الصف السادس في محافظة بيت لحم

من جامعة  ليب التدريست الحصول على درجة الماجستير في أساوذلك استكمااًل لمتطلبا
 .القدس

 
ثر استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل والتفاعل الصفي لذا ومن أجل اختبار أ

اه فيكم من خبرة عملية وعلمية، نهذا االختبار ونظرًا لما عهد اللفطي لقد اعد الباحث
وحذف ما  ضافةوابداء الرأي في فقراته، وا  يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار 

 .ترونه مناسباً 
 
 

 مع الشكر والتقدير
 

 الباحث
 مصلح عامر
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 (3)رقم  ملحق
 

 "الكهرباء في حياتنا " الوحدة الثامنة  جدول المواصفات
 

فقرة مقسمة حسب تصنيف بلوم المطّور الى ثالث  .2يتكّون امتحان الوحدة من 
ى التطبيق، من مستو % 20، ومن مستوى التذكر% 20يث يشمل على مستويات، ح

من مستوى االستدالل حسب تقسيمات امتحان التيمس لمادة العلوم، حيث تم % .2و
تم التوصل الى أن المجموع الكلي لعدد كل مستوى بعدد فقرات االمتحان و  ضرب نسبة

المجموع الكلي لعدد األسئلة على مستوى أسئلة، و  2ساوي األسئلة على مستوى التذكر ي
 1و المجموع الكلي لعدد األسئلة على مستوى االستدالل يساوي  أسئلة 2التطبيق يساوي 

تم حساب عدد األهداف الكلي لكل فصل من فصول الوحدة و استخراج ثم ، و من أسئلة
 . نسبة األسئلة لكل مستوى من المستويات لكل فصل

 
اسماء الدروس لكل فصل من فصول الوحدة، وعدد والجدول التالي يوضح 

عدد األسئلة حسب مستويات بلوم لكل فصل من فصول لكل درس و  االهداف المخصصة
- :الوحدة 

ول
 األ

صل
الف

 
عدد  الدرس

 الحصص
عدد 
 األهداف

 عدد األسئلة
 التذكر

1 
 التطبيق

1 
 االستدالل

1 
 2 1 .التكهرب بالدلك : األول 

4 4 4 

 2 1 .أنواع الشحنات الكهربائية: الثاني 
 2 1 .شاف الكهربائيطرق شحن الك: الثالث 
نوع الشحنة الكهربائية المتولدة على : الرابع

 4 1 .جسم ما

 2 1 .المواد الموصلة و المواد العازلة: الخامس
 4 1 .البرق و الرعد : السادس 
 11 11 1 :المجموع 
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ني
الثا

صل 
الف

 

عدد  الدرس
 الحصص

عدد 
 األهداف

 التذكر
1 

 التطبيق
1 

 لاالستدال 
1 

 2 1 .مكونات الدارة الكهربائية : األول 

2 2 2 
 4 1 .الدارة الكهربائية و التيار الكهربائي : الثاني 
 2 1 .طرق التوصيل في الدارة الكهربائية : الثالث 
 2 1 .التماس الكهربائي : الرابع 

 1 11 1 :      المجموع 
 11 11 11 :المجموع الكلي  
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 )2(رقم  ملحق
 "الكهرباء في حياتنا"لوحدة مادة العلوم اختبار تحصيل بعدي في 

 الصف السادس االساسي
 

 : ..../ ..../.......التاريخ    ____________:اسم الطالب
 .دقيقة 43: الزمن      )     (الشعبة 

 
 
 
 
مؤقتة من الزمن ئها فترة تولد الشحنات الكهربائية على األجسام الدالكة و المدلوكة و بقا .1

:يسمى 
 .الكهرباء المتحركة  .أ 
 .الكهرباء الساكنة .ب 

 .الكشاف الكهربائي  .ج 
.الدارة الكهربائية .د 

 
-:أداة ذات رأس مدبب تساعد في معرفة نوع الشحنة الكهربائية التي يمتلكها الجسم  .2

 .مانعة الصواعق  .أ 
 .مولد فاندي غراف .ب 

 .الكشاف الكهربائي  .ج 
.القرص الفلزي .د 

 
مسار المغلق الذي يتكون من مواد موصلة وتتحرك عبره الشحنات الكهربائية ُنطلق على ال .3

  -:ب 
 .التيار الكهربائي .أ 
 .الكهرباء المتحركة .ب 

 .الكهرباء الساكنة .ج 
 .الدارة الكهربائية .د 

 
 
 -:نسمي خاصية إكساب األجسام الدالكة و المدلوكة القدرة على جذب الدقائق الصغيرة ب  .4

 .الكهرباء الساكنة  .أ 
  .حن بالتأثير الش .ب 

 .التكهرب .ج 
 .الشحن باللمس .د 

 

 .متعدد، أجب عنها جميعهاجميع أسئلة الورقة من نوع اختيار من 
 عالمة( 31: )مجموع العالمات

 

3ع صفحة يتب  
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توصيل المصابيح الكهربائية على نفس الخط بحيث يمر التيار الكهربائي فيها بنفس المسار  .3
 -:سمى بالتوصيل على ي

 .التوازي .أ 
 .التوالي .ب 

 .التعامد .ج 
.التجاور .د 

 
 
  -:عندما ندلك قضيب من الزجاج بقطعة من الحرير فإنه سوف .2

 .موجبة  ُيشحن بشحنة .أ 
 .سالبة ُيشحن بشحنة .ب 

 .يبقى متعادل كهربائيًا  .ج 
 .يكسب شحنات  .د 

 
 
  -:أي من الرسومات اآلتية تمثل شحن الجسم بالتأثير  .7
 
 
 
 
 
 
 
 
- :إذا إنقطع سلك التوهج في المصباح الكهربائي فإن الدارة الكهربائية تعتبر   .8

 .مغلقة و يضيء مصباحها  .أ 
 .مفتوحة و يضيء مصباحها  .ب 

 .مغلقة و ال يضيء مصباحها .ج 
 .مفتوحة و ال يضيء مصباحها .د 

 
 -:يفقد الجسم الشاحن جزءًا من شحنته إذا استخدم لشحن جسم آخر عن طريق  .9

 .اللمس .أ 
 .لكالد .ب 

 .تأثيرال .ج 
 .التقريب .د 

 
 
 

 د ج ب أ

2ع صفحة يتب  
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أراد أحمد أن ُيغلق الدارة الكهربائية المجاورة ليضيء مصباحها، ساعده في اختيار المادة  .12
حتى يضيء ( ب)و ( أ)الجّيدة التوصيل للكهرباء التي يجب أن يربطها بين النقطتين 

  -:المصباح
 

 .الكوارتز .أ 
 .السيليكون .ب 

 .األلمنيوم .ج 
 .الكربون .د 

 
 -:احب انتقال الشحنات الكهربائية بين غيمتين مشحونتينصوت مرتفع يص .11

 .البرق .أ 
 .الرعد .ب 

 .الصاعقة .ج 
.المطر .د 

 
في الصورة المجاورة كرتان معدنيتان متالمستان، قّرب منهما قضيب مشحون بشحنة سالبة  .12

 في هذه الحالة ؟( ب)و ( أ)و لكن لم يالمسهما، فما شحنة كل من الكرة 
 .ة سالب( ب)و ( أ)شحنة الكرة  .أ 
 .موجبة( ب)و ( أ)شحنة الكرة  .ب 
 .موجبة ( ب)سالبة و ( أ)شحنة الكرة  .ج 
 .سالبة ( ب)موجبة و ( أ)شحنة الكرة  .د 

 
 -:شرارة كهربائية تنتج عن انتقال الشحنات الكهربائية من الغيمة المشحونة إلى األرض  .13

  .البرق  .أ 
 .الرعد .ب 

 .التماس الكهربائي .ج 
. الصاعقة .د 

 
 -:بقطعة من الحرير فإنها سوف عندما ندلك مسطرة البالستيك .14

 .موجبة  ُتشحن بشحنة .أ 
 .سالبة ُتشحن بشحنة .ب 

 .تبقى متعادلة كهربائيا  .ج 
 .تفقد شحنات  .د 

 
 
 
 
4ع صفحة يتب   
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 :يمكن في الحالة  ما أقلتكون شدة اإلضاءة في المصباح  .13
 
 
 
 
 
 
 

 -":البرق و الرعد" إحدى العبارات اآلتية صحيحة فيما يتعّلق بظاهرة  .12
 .يظهر الرعد قبل البرق  .أ 
 .تنتقل الشحنات الكهربائية الموجبة بين الغيمتين المتصادمتين .ب 
بفعل الرياح العاصفة تنفصل القطرات السالبة أسفل الغيمة، و القطرات الموجبة أعلى  .ج 

 .ةالغيم
 .تحمل الغيوم في األيام العادية شحنات سالبة أكثر بقليل من الشحنات الموجبة  .د 

 
أي من األدوات االتية يمكن إستخدامها إلعادة ورقتي الكشاف الكهربائي المشحونتين  .17

 بشحنة سالبة الى وضعهما الطبيعي ؟
 .قطعة حرير مشحونة .أ 
 .قطعة صوف مشحونة .ب 

 .قضيب بالستيك مشحون  .ج 
.حونقلم حبر مش .د 

 
 
 

 

 -:هي تنطفىءفي الدارة الكهربائية المجاورة فالمصابيح التي ( 1)أتلفت منال المصباح رقم  .18
 .فقط ( 7)المصباح  .أ 
 .فقط ( 2)و ( 6)المصباحين  .ب 
 .فقط ( 2)و ( 7)المصباحين  .ج 
 (.2)و ( 6)و ( 7)المصابيح  .د 
 
 

 ج د ب أ

5ع صفحة يتب  
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في الدارة الكهربائية ( 2)أقوم بمساعدة زياد في اختيار الطريقة المناسبة إلضاءة المصباح  .19
  -:التالية  

 ( .أ)إغالق المفتاح  .أ 
 ( .ب)إغالق المفتاح  .ب 
 ( .ب)و ( أ)إغالق المفتاحين  .ج 
 ( .ج)و ( ب)إغالق المفتاحين  .د 
 
 
 -:أّي من الُجمل اآلتية أقرب للسالمة عند التعامل مع الكهرباء  .22
 .أمسك أسالك الكهرباء وأرجلي عارية  .أ 
 .ربائي التالف قبل تبديلهأفتح دارة المصباح الكه .ب 
 .أشبك أكثر من جهاز كهربائي على نفس المقبس .ج 
 .أحافظ على نظافة المقبس الكهربائي بتنظيفه بقطعة قماش رطبة .د 

 
 

 بالتوفيق والنجاح
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 ( 4)ملحق رقم 
  -:فجاءت النتائج كما يأتي 
 .معامالت التمييز لفقرات االختباردرجة الصعوبة و ( : 102)جدول 

 

 معامل التمييز درجة الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز درجة الصعوبة لسؤالرقم ا
1 .021 .01. 11 .022 .0.1 
2 .044 .00 12 .022 .021 
2 .021 .01. 12 .022 .021 
4 .04. .040 14 .01 .00 
0 .021 .022 10 .001 .004 
1 .021 .022 11 .022 .022 
2 .01 .009 12 .01. .022 
. .002 .04. 1. .021 .01. 
9 .002 .00 19 .01. .01. 

1. .21 .022 2. .012 .04. 
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 (5)ملحق رقم 
 

تحكيم اداة مالحظة التفاعل اللفظي الصفي باستخدام نظام المالحظة المباشرة في 
 .الصفوف الستة االولى من التعليم االساسي

 
 ة/لمحترما___________________________ة/حضرة السيد

 
أثر تدريس العلوم باستخدام السبورة التفاعلية في "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

". التحصيل والتفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة الصف السادس في محافظة بيت لحم
من جامعة  درجة الماجستير في أساليب التدريسوذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على 

 .القدس
 

ثر استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل والتفاعل الصفي ار ألذا ومن أجل اختب
ونظرًا لما . اللفطي لقد استخدم الباحث اداة فالندرز لمالحظة التفاعل اللفظي الصفي

تكم التكرم بتحكيم هذه األداة، اه فيكم من خبرة عملية وعلمية، يرجى من حضر نعهد
 .ضافة وحذف ما ترونه مناسباً وا  
 
 

 لتقديرمع الشكر وا
 

 الباحث
 مصلح عامر
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 (6)ملحق رقم 
 

أداة مالحظة لتحليل التفاعل الصفي باستخدام نظام المالحظة المباشرة للصفوف الستة 
 األولى من التعليم األساسي

 
أمام )/( تحتوي هذه األداة على ستة عشرة فئة سلوكية، يقوم المالحظ بوضع شرطة 

أو عند تغير  ثواني ثالثف وذلك كل السلوك المناسب في حالة حدوثه داخل الص
ولمدة خمس وثالثين دقيقة، وتترك الخمس دقائق األولى، ويدل عدد الشرطات  السلوك

على درجة حدوث السلوك وبمقارنته بأنواع السلوك والتفاعل الصفي األخرى يتم معرفة 
 .نسبة تكراره في الحصة أو المدة المحددة منها




 
  :الدرس  :الفصل  :الوحدة
  :التاريخ  :عدد الطالب  :الصف

 المجموع عدد تكرارات كل فئة سلوكية فئات السلوك اللفظي أنواع السلوك اللفظي
كالم المعّلم  .أ 

مبادرة )المباشر 
 ( المعلم

   .يشرح و يعطي معلومات و أفكار .0
   .يعطي توجيهات و أوامر و ارشادات  .2
   .ينقد تصرفات غير مرغوبة  .2
   .يّوجه أسئلة  .4

كالمالمعلّمغير.ب

استجابة )المباشر 
 (المعّلم

   ( .المكافأة و التعليق، و التغذية الراجعة) الثناء و التعزيز  .0
   .قبول مشاعر المتعلمين و عواطفهم  .2
   .قبول أفكار المتعلمين و تعليقاتهم  .2
   .االجابة عن أسئلة المتعلمين .3

كالمالمتعلمين.ج

ة  استجاب)تفاعالتهم و
 (ومبادرة

   .اجابة المتعّلم عن سؤال شفاهة أو كتابة .2
   .استجابة المتعّلم بالقراءة أو الترديد الجماعي خلف المعّلم .01
   .سؤال المتعّلم أو اعطاء معلومات مبادرة منه .00
   .اجابات المتعلمين القرانهم .02

انقطاع التواصل .د
 (الهدوء و الفوضى)

 

   .الهدوء البناء الهادف .02
   .هدوء المتعلمين من أجل التفكير .04
   (اجابة جماعّية/ أنا يا أستاذ ) فوضى المتعلمين  .00
   .شغب وارتباك .02
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 (7)ملحق رقم 
 

في مادة المصصمة على السبورة التفاعلية تحكيم المحتوى العلمي للوحدة الدراسية 
 العلوم العامة للصف السادس االساسي

 
 ة/المحترم___________________________ة/حضرة السيد

 
أثر تدريس العلوم باستخدام السبورة التفاعلية في "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

. "التحصيل والتفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة الصف السادس في محافظة بيت لحم
من جامعة  درجة الماجستير في أساليب التدريسوذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على 

 .القدس
 

حصيل والتفاعل الصفي ثر استخدام السبورة التفاعلية في التمن أجل اختبار ألذا و 
ونظرًا هذه الوحدة المبرمجة ليتم استخدامها على السبورة التفاعلية عد الباحث اللفطي لقد أ

يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم الوحدة اه فيكم من خبرة عملية وعلمية، نلما عهد
 .فيهاوابداء الرأي  على السبورة التفاعلية التعليمية المبرمجة المصصمة

 
 مع الشكر والتقدير

 
 الباحث

 مصلح عامر
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 (8) ملحق رقم
 

 "الكهرباء في حياتنا" الخاصة بوحدة  وراق العملليل المعلم وأدتحكيم 
 

 ة/المحترم___________________________ة/حضرة السيد
 

وم باستخدام السبورة التفاعلية في أثر تدريس العل"يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
". التحصيل والتفاعل الصفي اللفظي لدى طلبة الصف السادس في محافظة بيت لحم

من جامعة  ت الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريسوذلك استكمااًل لمتطلبا
 .القدس

 
. د الشرحعنوراق العمل يسترشد بها ة ومجموعة من أ/دلياًل المعلموقد أعد الباحث 

دلياًل رجى من حضرتكم التكرم بتحكيم ونظرًا لما عهداه فيكم من خبرة عملية وعلمية، ي
 .فيهاوابداء الرأي وراق ة ومجموعة من أ/المعلم

 
 

 مع الشكر والتقدير
 

 الباحث
 مصلح عامر
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 ( 9)ملحق رقم 
 

 ة/دليل المعلم
 "الكهرباء في حياتنا"

 -:األهداف العامة للوحدة 

جراء النشاطات التعليمية الواردة في "الكهرباء في حياتنا"الطالب بعد دراسته لوحدة  يتوقع من  هاوا 
- :باستخدام السبورة التفاعلية أن يصبح قادرا على أن

ول 
 األ

صل
الف

 /
كنة

سا
ء ال

هربا
الك

 

 -:يستنتج تعريفا اجرائيا لكل من المفاهيم التالية .1

 .الرعد -البرق –المواد العازلة –الموصلةالمواد  –رالتأثيو  اللمسو  الدلكالتكهرب ب –الكهرباء الساكنة –التكهرب)

 . تولد الشحنات الكهربائية عند دلك جسمين ببعضهما  ستنتجي .2

 .يمّيز بين الشحنات المتولدة على كل من األجسام الدالكة و المدلوكة  .2

 .يستنتج العالقة بين الشحنات الكهربائية  .4

 .يرّكب كشافا كهربائيا  .0

 .زاء الكشاف الكهربائييعدد أج .1

 .يمّيز بين طرق شحن الكشاف الكهربائي .2

 .يمّيز بين نوع الشحنات المتولدة على جسم ما باستخدام الكشاف الكهربائي ..

 .يبّين كيفية حدوث البرق و الرعد   .9

 .الية عمل مانعة الصواعق ذكري ..1

ي 
لثان

ل ا
فص

ال
 /

ركة
متح

ء ال
هربا

الك
 

 -:فاهيم التاليةيستنتج تعريفا اجرائيا لكل من الم .1

 (.الكهرباء المتحركة –الدارة الكهربائية  –التيار الكهربائي ) 

 .دارة كهربائية يرّكب  .2

 .يتعّرف رموز الدارة الكهربائية .2

 .بائية المغلقة و المفتوحةر يمّيز بين الدارة الكه .4

 .يعّرف خصائص المسار الذي يسلكه التيار الكهربائي .0

 .دارة الكهربائيةيكتشف طرق توصيل المصابيح في ال .1

 .توزيع التيار  –طريقة التوصيل  –شدة اإلضاءة : قارن بين التوصيل على التوالي والتوازي من حيث ي .2
 .يكتشف كيفية حدوث التماس الكهربائي ..

 .يبني موقفا ايجابيا للسالمة و األمان من أخطار الكهرباء .9
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 الخطة الزمنية للوحدة 
 الساكنة  الكهرباء: الفصل األول          

 عدد الحصص اسم الدرس
 حصة .التكهرب بالدلك .1
 حصة .أنواع الشحنات الكهربائية .2
 حصة .الكشاف الكهربائيطرق شحن  .2
 حصة .نوع الشحنة الكهربائية المتولدة على جسم ما  .4
 حصة .المواد الموصلة و المواد العازلة .0
 حصة .و الرعد البرق .1

 حصص 1: المجموع  
 

 الكهرباء المتحّركة : لثاني الفصل ا         
 عدد الحصص اسم الدرس

 حصة .مكونات الدارة الكهربائية .1
 حصة .الدارة الكهربائية و التيار الكهربائي .2
 حصة .طرق التوصيل في الدارة الكهربائية .2
 حصة .التماس الكهربائي .4

 حصص 4: المجموع  
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 "الكهرباء في حياتنا" وحدة 
 الفصل األول

 التكهرب بالدلك: الدرس األول 
- :األهداف التعليمية

  ." التكهرب " ظاهرة  الطالب صفأن ي .1

 ." التكهرب بالدلك" أن يعطي الطالب تعريفا اجرائيا لمفهوم  .2

- :استراتيجيات و طرق التدريس
 -( :1)مقدمة بتنفيذ النشاط  .1

يتم في هذا النشاط عرض فالش تعليمي تفاعلي لفتاة تحتاج 
تكليف باستخدام المشط البالستيكي، و  افلتمشيط شعرها الج

باالمتثال أمام السبورة التفاعلية للقيام بهذه العملية  البالط
على كل ( على هيئة نمش)تكّون الشحنات الكهربائية لمالحظة 

الجاف الى  الشعرانجذاب و  من المشط البالستيكي و الشعر
ء اجرا، و المشط البالستيكي بعد فترة زمنية من دلكهما معا 

 .المناقشة لما حدث
 -: " التكهرب بالدلك"  (2)تنفيذ النشاط  .2

  في هذا النشاط يتم عرض مجموعتين من األدوات: -
 قطعة صوف، يقضيب زجاج بالستيك،ك، مسطرة يقلم حبر بالست :المجموعة األولى تشمل ،

 .قطعة حرير

 شفاف يحتوي  وعاء –وعاء شفاف يحتوي على قصاصات من الورق : المجموعة الثانية تشمل
 .مطحونوعاء شفاف يحتوي على سكر أبيض  –على فلفل أسود مطحون 

على جذب المواد من  قادرةاألولى  المواد من المجموعة جعلكيف ن: " تيطرح السؤال الرئيسي اآل .2
 " . المجموعة الثانية ؟ 
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أن دلك  لىإلتوصل اختبارها عمليا باستخدام السبورة التفاعلية لبوضع الفرضيات و  البيقوم الط .4
 قضيب الزجاج بقطعة الحرير،بقطعة الصوف، و ( قلم الحبر ، والمسطرة ) واد البالستيكية الم

و ( تظهر حولها على هيئة نمش) المدلوكة شحنات كهربائية ُيكسب كل من األجسام الدالكة و 
 .الدلكبالتكهرب هذا يعرف بالصغيرة من المجموعة الثانية، و  تكسبها خاصية جذب الدقائق

 .(1)عمل الورقة  تعبئة الجدول في من خالل، تسجيل النتائج التي حصلوا عليهابتكليف الطالب  .0

 .كتابته على السبورة لى مفهوم التكهرب بالدلك ، و إ الطالب توصل .1

( 1)تكليف الطالب بحل األسئلة المتبقية من ورقة العمل درس بمراجعة المفاهيم الرئيسية و غلق ال .2
 .السبورة التفاعليةباالستعانة ب

- :الوسائل التعليمية 
  السبورة التفاعلية. 

  (.1)عمل الورقة 

- :باستخدام السبورة التفاعلية  الختامي التقويم
على ورقة  جابة في المكان المناسبأنفذ كل من األنشطة التالية على السبورة التفاعلية، ثم أدّون اال

- ( :1)العمل 

هّيا  ،ألنه يرتدي جرزة صوفية و فوقها معطف مصنوع من النايلونَشَعَر هيثم بعدم االرتياح  .1
 نساعده

 -:جيب عن األسئلة التاليةنو من ثم على نزع معطفه  

 ؟معطف هيثم انتزاعالحظ أثناء نماذا  .أ 

 ما السبب في ذلك ؟ .ب 

 سمي هذه الظاهرة ؟نماذا  .ج 

 .لهذه الظاهرة  تعريفا اجرائياً  يعطهيا ن .د 

فيف حتى يسيل تيار ماء أفتح صنبور الماء بشكل خ .1
قطعة  –قطعة حرير ) أستخدم األدوات التالية ثم  ،خفيف
لسحب تيار بطريقة مناسبة (  مسطرة بالستيكية –صوف 
 .دون أن يتم مالمسته الماء 
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 أنواع الشحنات الكهربائية: الدرس الثاني
- :األهداف التعليمية

من األجسام الدالكة و لدة على كل المتو  الكهربائية ز الطالب بين نوعي الشحناتأن يميّ  .1
 .المدلوكة

 .حدوث التنافر أو التجاذب بين األجسام المشحونة سبب ر الطالبأن يفسّ  .2

 .للكهرباء الساكنة اجرائياً  أن يعطي الطالب تعريفاً  .2

- :استراتيجيات و طرق التدريس
اء االقتراحات الالزمة ذلك بتكليف الطالب باعطجعة واستثارة التعلم السابق و االقيام بالتغذية الر  .1

تكليفهم أيضا باعطاء تعريف ك، و لى عملية الدلإاألجسام شحنة كهربائية، للتوصل  الكساب
 .هرب بالدلكاجرائي لعملية التك

هل تختلف الشحنات الكهربائية المتكّونة على األجسام بعد عملية : " طرح السؤال الرئيسي التالي .2
 " .الدلك ؟

على " أنواع الشحنات الكهربائية" ق يتم تكليف الطالب باجراء نشاط لالجابة عن السؤال الساب .2
 .السبورة التفاعلية

 صوف، قطعة حرير،  تاقطع) تية ستفيد من األدوات اآلأ
في الكشف عن مدى ( كي، مسطرة بالستيقضيب زجاج

تشابه أو اختالف الشحنات المتولدة على قضيب الزجاج و 
حنة كهربائية، و أختبر ك بعد اكسابهما شيمسطرة البالست

 .طعة البالستيك المعّلقة بالحامل بعد شحنهاذلك على ق

 لى عمليةإباستخدام السبورة التفاعلية للتوصل  اختبارها عملياً ب بوضع الفرضيات و اليقوم الط .4
من ثم شحن مسطرة مل عن طريق دلكها بقطعة الصوف، و شحن قطعة البالستيك المعّلقة بالحا

ى بدلكها بقطعة الصوف االضافية و البالستيك األخر 
مالحظة حالة ها من قطعة البالستيك المعّلقة و تقريب

تكرار العملية بدلك قضيب ، و  تحصلالتنافر التي 
الزجاج بقطعة الحرير و مالحظة حالة التجاذب التي 

 . تحصل 
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كل من  على ماذا تتوقع أن تكون أنواع الشحنات الكهربائية: "طرح السؤال الرئيسي التالي  .0
 " .؟  األجسام السابقة قبل و بعد عملية دلكها

لكن بظهور الشحنات الطالب باعادة النشاط السابق، و  لالجابة عن السؤال السابق، يتم تكليف .1
شحن أثناء عملية الدلك يُ و  ا في البدايةحيث تكون متعادلة كهربائيبالكهربائية على األجسام، 

نة سالبة والزجاج شحن الحرير بشحموجبة، بينما يُ  الصوف بشحنةك بشحنة سالبة و يالبالست
يتضح ذلك بانتقال الشحنات السالبة بين األجسام أثناء اجراء الطالب لعملية بشحنة موجبة، و 

 .الدلك 

الثاني من ورقة من خالل تعبئة الجدول األول و النتائج التي حصلوا عليها بتسجيل تكليف الطالب  .2
 (.2)العمل 

" الكهرباء الساكنة " ما حدث في التجارب السابقة الى مفهوم  الل مناقشةمن خ الطالب توصلي ..
 .و كتابته على السبورة

باإلجابة عن األسئلة المتبقية من ورقة العمل والتأكد من صحة تكليف الطالب غلق الدرس ب .9
 .األجوبة باالستعانة بالسبورة التفاعلية 

- :الوسائل التعليمية
 السبورة التفاعلية. 

  ( .2)العمل ورقة 

- :باستخدام السبورة التفاعليةالختامي التقويم 
 -:أختار االجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات االتية . 1

 -:الكهرباء الساكنة هي .1

 .المدلوكة القدرة على جذب الدقائق الصغيرةاألجسام الدالكة و  إكساب .أ 
 .ن الزمنها فترة مؤقتة مئبقالشحنات الكهربائية على األجسام و تولد ا .ب 

 .ن عبر الموصالت لنقل الطاقةيّ حركة الشحنات الكهربائية في اتجاه مع .ج 

 .مسار مغلق يتكون من مواد موصلة .د 
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 -:ب  اك كهربائيا يتم دلكهيالبالست مسطرةلشحن  .1

 .قطعة صوف  .أ 

 .قطعة حرير .ب 

 .ىاخر  يةبالستك مسطرة .ج 

. يقضيب زجاج .د 
- :لشحن قضيب الزجاج كهربائيا يتم دلكه ب  .1

 .صوف قطعة  .أ 

 .قطعة حرير .ب 

 . يكيقضيب بالست .ج 

 . ي اخرقضيب زجاج .د 

 -:سيحدث بينهما  متشابهةعند تقريب جسمين مشحونين بشحنة كهربائية  .1

 .تجاذب .أ 

 .تنافر .ب 
 .معا ( ب)و ( أ) .ج 

 .ال شيء  .د 
 -:عند تقريب جسمين مشحونين بشحنة كهربائية مختلفة سيحدث بينهما  .1

 .تجاذب .أ 

 .تنافر .ب 

 .معا ( ب)و ( أ) .ج 

 .ال شيء  .د 
 -:عند دلكها بقطعة من الصوف  ______________ُتشحن مسطرة البالستيك بشحنة  .1

 .متعادلة .أ 

 .موجبة .ب 

 .سالبة  .ج 

.معا( ج)و ( ب) .د 
 -:عند دلكه بقطعة من الحرير  ______________ُيشحن قضيب الزجاج بشحنة  .1

 .سالبة .أ 

 .متعادلة .ب 

 .معا( ب)و ( أ) .ج 

 .موجبة .د 
 -: تمتلك األجسام قبل دلكها شحنات .1

 .لبةسا .أ 

 .متعادلة .ب 

 .معا ( ب)و ( أ) .ج 

.موجبة .د 
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سالبة ( أ)مشحونة بطريقة الدلك، فاذا علمت أن شحنة القضيب ( أ ، ب ، ج )ثالث قضبان  .1
 -:في كل حالة مما يأتي اذا ( ج)و ( ب)فما شحنة كل من القضيب 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

o  ُ؟ ( ج)من القضيب ( ب)ّرب القضيب ماذا تتوقع أن يحدث اذا ق 

 
 
 
 
 
 

o  ُو حدث تجاذب ( ب)من القضيب ( أ)ّرب القضيب ق. 

o  ُو حدث تنافر ( ج)من القضيب ( أ)ّرب القضيب ق. 

 

.موجبة/ سالبة (: ج)شحنة  .موجبة/ سالبة  (:ب)شحنة    

.يتجاذبان .يتنافران   
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 نوع الشحنة الكهربائية المتولدة على جسم ما:  ثالثالدرس ال
- :االهداف التعليمية 

 .أن يرّكب الطالب أجزاء الكشاف الكهربائي  .1

 .أن يعّين الطالب أجزاء الكشاف الكهربائي  .2

 .باستخدام الكشاف الكهربائي الكهربائية ز الطالب نوع الشحنةأن يميّ  .2

 .كشاف الكهربائي أن يذكر الطالب وظيفة ال .4

- :طرق و استراتيجيات التدريس 
 -:كتغذية راجعة للحصة السابقة  التالي طرح السؤالمقدمة ب .1

 ضع كلمة تجاذب أو تنافر في المكان المناسب أقرأ العبارات التالية ثم أ: -
 :           .يحدث بينهما  بنفس الشحنة ينمشحون ينعند تقريب جسم .1

 :           .يحدث بينهما  بشحنة مختلفةن ين مشحونيعند تقريب جسم .2
الكشاف تركيب ( " 1) تكليف الطالب بتنفيذ نشاط .2

 -:"  الكهربائي

كلف يُ جزاء الكشاف الكهربائي مبعثرة، و في هذا النشاط تظهر أ
كشاف الكهربائي بالشكل عادة تجميع أجزاء الإالطالب بالعمل على 

اعادة ترتيب أسماء أجزاء ُيكلف الطالب ببعد االنتهاء الصحيح، و 
 .الكشاف الكهربائي المبعثرة في مكانها الصحيح

كيف يمكننا جعل ورقتي : "بعد تكرار النشاط السابق عدة مرات يتم طرح السؤال الرئيسي التالي  .2
 ".؟ ( تتباعدان ) الكشاف الكهربائي تتنافران 

نوع الشحنة الكهربائية المتوّلدة "  (2)لالجابة عن السؤال السابق يتم تكليف الطالب بتنفيذ نشاط  .4
 " .على جسم ما 

 طرة بالستيك متعادلة كهربائيا، في هذا النشاط يتم عرض مس
كشاف كهربائي متعادل وقطعة صوف متعادلة كهربائيا، و 

ك كهربائيا، بحيث يقوم الطالب بعدة محاوالت للتوصل إلى دل
ف مالمستها بقرص الكشامسطرة البالستيك بقطعة الصوف و 

الكهربائي حيث تتفرغ الشحنات السالبة في ورقتي الكشاف 
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 . الكهربائي للتتنافر الورقتان 

 ".؟ة الكهربائية التي يحملها جسم ماكيف يمكننا معرفة نوع الشحن: "طرح السؤال الرئيسي التالي .0

المتولدة نوع الشحنة الكهربائية ( " 2) تنفيذ نشاطتكليف الطالب لالجابة عن السؤال السابق يتم  .1
 -: على السبورة التفاعلية" على جسم ما

  في هذا النشاط يتم عرض األدوات التالية :
 يقضيب زجاج –ك مشحونةيمسطرة بالست)

 -قطعة صوف -قطعة حرير -غير مشحون
كشاف كهربائي مشحون بشحنة سالبة وورقتيه 

 ( . يد -منقرجتان
جميع الطرق الممكنة العادة ورقتي الكشاف  أستخدم األدوات التالية ألجد: " طرح السؤال التالي

من ثم أحدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الكشاف متنافرتين إلى وضعهما الطبيعي، و الكهربائي ال
 . " الكهربائي

لى عملية دلك قضيب إتوصل على السبورة التفاعلية لل اختبارهاب بوضع الفرضيات و اليقوم الط .2
من ثم تالمس قضيب الزجاج يشحن الزجاج بالشحنة الموجبة، و  الزجاج بقطعة الحرير حتى
 .، أو تفريغ الشحنات في األرض بلمس اليد لقرص الكشاف الكهربائيبقرص الكشاف الكهربائي 

ما نوع الشحنة الكهربائية التي : " طرح السؤال التالي بعد تكرار النشاط السابق عدة مرات يتم  ..
 .و مناقشتهم في كيفية التوصل إلى إجابتهم" امتلكها الكشاف الكهربائي ؟ 

عبئة الجدول األول من ورقة العمل من خالل ت النتائج التي توصلوا اليها بتسجيلتكليف الطالب  .9
(2 ). 

في " أستنتج" من خالل ما سبق الى وظيفة الكشاف الكهربائي و تدوينها عند  الطالب توصل ..1
 ( .2)ورقة العمل 

التأكد من صحة و ( 2)لة المتبقية من ورقة العمل حل األسئغلق الدرس بتكليف الطالب ب .11
 .ا باالستعانة بالسبورة التفاعليةأجوبته
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- :الوسائل التعليمية 
 السبورة التفاعلية. 

  (2)ورقة العمل . 

- :باستخدام السبورة التفاعلية الختامي التقويم 
 -:أختار االجابة الصحيحة في كل من الجمل االتية  .1

مشحون من كشاف كهربائي مشحون، فلوحظ أن ورقتي الكشاف بقيتا منفرجتين، ب جسم رّ قُ  .1
 -:هذا يعني أن

 .الجسم مشحون بشحنة مشابهة لشحنة الكشاف الكهربائي .أ 

 .الجسم مشحون بشحنة مختلفة عن شحنة الكشاف الكهربائي .ب 

ن، فهذا اذا علمت أن ورقتا الكشاف الكهربائي قد انطبقتا عند تقريب قضيب الزجاج المشحو  .1
 -:يعني أن الكشاف الكهربائي

 .مشحون بشحنة موجبة  .أ 

 .مشحون بشحنة سالبة .ب 

 .يمتلك شحنات متعادلة  .ج 

 .غير مشحون  .د 

- :ُيستخدم الكشاف الكهربائي في .1
 .معرفة في ما إذا كان الجسم مشحون أم ال .أ 
 .معرفة نوع الشحنة التي يحملها الجسم .ب 

 .معا ( ب( + )أ)  .ج 

 .ال شيء مما ذكر .د 

 

تيب قطع الكشاف الكهربائي، ثم ضع اسم كل جزء من أجزاءه في مكانه الصحيح داخل أعد تر  .1
 . الفترة الزمنية المحددةمع مراعاة انهائك للمهمة قبل انتهاء ال            
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 الكشاف الكهربائيطرق شحن : رابعالدرس ال
- :األهداف التعليمية 

 .الشحن بالتأثيرالشحن باللمس و  ا إجرائيا لكل منأن يستنتج الطالب تعريف .1

 .أن يستنتج الطالب كيفية شحن الكشاف الكهربائي باللمس  .2

 .أن يستنتج الطالب كيفية شحن الكشاف الكهربائي بالتأثير .2

 -: من حيث التأثيرن شحن الكشاف الكهربائي باللمس و الطالب بي قارنأن ي .4

 .طريقة الشحن  .أ 

 .ونزوال الشحنة أو بقائها على الجسم المشح .ب 

- :استراتيجيات و طرق التدريس
 -:كتغذية راجعة للحصة السابقة  مقدمة بتكليف الطالب بإكمال الجملة التالية .1

   و__________ _____: لمعرفةُيستخدم الكشاف الكهربائي____________________. 

 -:على السبورة التفاعلية " طرق شحن الكشاف الكهربائي( " 1)نشاط  تنفيذ .2

 قطعة صوفو قطعة حرير، و ك، يمسطرة بالست) اط يتم عرض األدوات التالية في هذا النش، 
 . ( كشاف كهربائيو 

مستخدما مسطرة : " يتم طرح السؤال الرئيسي التالي
البالستيك أجد طريقتين لجعل ورقتي الكشاف الكهربائي 

 ( ".تتنافران)تتباعدان 
اختبارها على يقوم الطالب بوضع الفرضيات و  .0

لتوصل ل هربائي في السبورة التفاعلية،الكشاف الك
، التأثيرالكهربائي باللمس و  كشافلى طرق شحن الإ

وما يحدث لشحنات الجسم الشاحن بعد  –كيفية حدوثها )و الفرق بين طريقتي الشحن من حيث 
 ( .وما يحدث لورقتي الكشاف الكهربائي بعد ابعاد الجسم الشاحن –عملّية الشحن 

 ( .4)النتائج التي تم التوصل اليها في الجدول األول من ورقة العمل  تكليف الطالب بتدوين .1

 -:طرق شحن الكشاف الكهربائي ( "2)تنفيذ نشاط  .2
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  غير  يقضيب زجاج –مشحونةغير ك يمسطرة بالست)و في هذا النشاط يتم عرض األدوات التالية
 -قطعة صوف -قطعة حرير -مشحون

كشاف كهربائي مشحون بشحنة سالبة 
 ( يد  -نييه منقرجتوورقت

أستخدم األدوات " : و طرح السؤال التالي 
عادة إل التالية ألجد جميع الطرق الممكنة

لى إ المتنافرتين ورقتي الكشاف الكهربائي
 ".وضعهما الطبيعي 

ك مسطرة البالستيك التأثير في دلمما سبق تعلمه عن الشحن باللمس و يقوم الطالب باالستفادة  ..
رص الكشاف الكهربائي تارة يبها من قرص الكشاف الكهربائي تارة ولمسها بقتقر بقطعة الصوف و 

مالحظة الحالة التي تستمر فيها الكشاف الكهربائي في الحالتين و  مالحظة انطباق ورقتيأخرى و 
سة اليد باالضافة إلى امكانية مالم. انطباق ورقتي الكشاف بعد زوال المسطرة قطعة الصوف

توضيح كيفية تفرغ الشحنات السالبة عبر اليد إلى األرض لتنطبق ي و بقرص الكشاف الكهربائ
 .ورقتي الكشاف الكهربائي 

ة المتبقية من ورقة غلق الدرس بمراجعة المفاهيم األساسية و تكليف الطالب باالجابة عن األسئل .9
 . التأكد من صحة األجوبة باالستعانة بالسبورة التفاعلية و (  4)العمل 

 

- :يمية الوسائل التعل
  السبورة التفاعلية. 

  (.4)ورقة العمل 

- :باستخدام السبورة التفاعلية  ختامي التقويم
هما لمعرفة فيما اذا كانت المسطرة استخدم ،كشاف كهربائيو  مسطرة بالستيكيةيك لد .1

 .، ثم فّسر اجابتك ال ممشحونة أ البالستيكية

  هل المسطرة مشحونة ؟________________________. 

 سير التف :________________________________________________. 
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 مسطرةتم مالمستهما ب( أ)تي كرتان معدنيتان متالمستان، في الحالة في الشكل اآل .2
مسطرة بالستيكية مشحونة ب منها رّ قُ ( ب)في الحالة بشحنة سالبة و  ةمشحون يةكيبالست

 -:ات في كل حالة المسها، ما شحنة الكر تو لكن لم  بشحنة سالبة أيضا

 
 
 
 
جبة و م/ سالبة )شحنة الكرة البرتقالية ، ( متعادلة/ موجبة / سالبة )شحنة الكرة الخضراء ( : أ)الحالة 

 ( متعادلة/ 
/ جبةو م/ سالبة )شحنة الكرة احمراء ( متعادلة/ موجبة / سالبة )شحنة الكرة الصفراء ( : ب)الحالة 

 ( متعادلة

سود بجانب كل عبارة من العبارات التالية لتحديد طريقة الشحن التي امأل ال      باللون األ .2
 -: تصفها العبارة 

 الشحن باللمس الشحن بالتأثير العبارات 

   .يفقد الجسم الشاحن جزء من شحنته 

   .ابتعاد الجسم الشاحن  بعديحتفظ الكشاف الكهربائي بشحنته 

   .  الكهربائي يعاد ترتيب الشحنات الكهربائية للكشاف
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 المواد الموصلة و المواد العازلة: الدرس الخامس 
- :األهداف التعليمية

 .بين المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء أن يمّيز الطالب عملياً  .1

 -:أن يستنتج الطالب تعريفا لكل من .2

 .المواد الموصلة  .أ 

 .المواد العازلة   .ب 

- :طرق و استراتيجيات التدريس 
  -:و تكليفهم بإكمال الجملة اآلتية مقدمة باستدعاء خبرات الطالب السابقة  .1

 ريقتين هما يمكن شحن الكشاف الكهربائي بط : ________________
 .________________و

 ".عبرها ؟ الكهربائية هل جميع المواد تسمح بانتقال الشحنات: " طرح السؤال الرئيسي التالي .2

على  "المواد العازلة المواد الموصلة و "  سابق يتم تكليف الطالب بتنفيذ نشاطلالجابة عن السؤال ال .2
 -:السبورة التفاعلية 

 أسالك فلزية من النحاس  –كشافان كهربائيان : ) النشاط يتم عرض األدوات التالية في هذا– 
 .(قطعة من الصوف  – يكبالست مسطرة –قطعة خشب  –خيط  –األلمنيوم  –الحديد 
 " . تسمح بنقل الشحنات الكهربائية عبرها  تاليةأحدد أي المواد ال: "ؤال الرئيسي التالي طرح الس

 
 
 
 
 
 
 
لى شحن الكشاف إعلى السبورة التفاعلية للتوصل  اختبارها عمليافرضيات و اليقوم الطالب بوضع  .4

 هربطو  ، باستخدام مسطرة بالستيكية مشحونة بعد دلكها بقطة الصوف،الكهربائي االول باللمس
مالحظة ما يحدث لورقتي و  باستخدام األدوات المتوافرة في النشاط،بالكشاف الكهربائي الثاني 
 ( .0)في كل حالة، و تدوين النتائج في الجدول األول من ورقة العمل  الكشاف الكهربائي الثاني



 

 92 

و " اد العازلةالمو "و " المواد الموصلة" من خالل النشاط السابق الى مفهوم كل من الطالب توصل  .0
 .كتابتهما على السبورة

التأكد من صحة أجوبتها و ( 0)قية األسئلة في ورقة العمل بحل بتكليف الطالب غلق الدرس ب .1
  .باالستعانة بالسبورة التفاعلية

- :الوسائل التعليمية
 السبورة التفاعلية. 

  (. 0)ورقة العمل 

- :باستخدام السبورة التفاعلية الختامي التقويم 

 -:العبارة من العمود األول ثم أختار المصطلح العلمي المناسب وأضعه في العمود الثاني أقرأ .0

 

 

 

 المصطلح العلمي العبارة

 .الموادالتيتنتقلعبرهاالشحناتالكهربائيةبصعوبة.0

 .الموادالتيتنتقلعبرهاالشحناتالكهربائيةبسهولة.2

 

 -:الى مواد موصلة أو مواد عازلة  تية في الجدولأصّنف البطاقات اال  .1

 ( .زجاج ، سلك نحاس، حديد، األلمنيوم، خيط، قطعة خشب، قضيب بالستك، قطعة صوف) 
 المواد العازلة المواد الموصلة 

  
  
  
  

 
 
 
 
 

 المواد العازلة المواد الموصلة
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 و الرعد البرق: الدرس السادس
- :األهداف التعليمية

 .أن يستنتج الطالب كيفية حدوث البرق  .1

 .لب كيفية حدوث الرعدأن يستنتج الطا .1

 .الدور الذي تقوم به مانعة الصواعق  الطالب أن يذكر .2

 .أن يذكر الطالب أهمية الرأس المدبب في مانعة الصواعق .4

- :طرق و استراتيجيات التدريس 
 للكهرباءالمواد العازلة ة فيما يتعّلق بالمواد الموصلة و مقدمة باستثارة التعلم السابق لدى الطلب .1

 -:ب بإكمال الجملة التالية بتكليف الطال

 تسمى المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها بالمواد_ ، مثل ______________
ا تسمى المواد التي ال تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها بالمواد ، بينم_______________ 
 ._______________، مثل _______________

 " . ؟  الرعدو  البرقظاهرة حدث تكيف : " ي التلطرح السؤال الرئيسي ا .2

باستخدام  "البرق والرعد"  شاطنالتحقق منها من خالل اجراء يقوم الطالب بوضع الفرضيات و  .2
 -:التفاعلية  السبورة

  غيمتان (موجبة و  سالبة) شحنات كهربائية : ما يلي في هذا النشاط يتم عرض ،. 
الرياح تهب بعد االنتهاء من هذه المهمة بنجاح تان كهربائيا، و ليتم تكليف الطالب بجعل الغيمتان متعاد

- :ما يلي الطالب ليالحظ و تقريبهما من بعض  متانالشحنات الكهربائية داخل الغي لوم بفصقالتي ت
 .انتقال الشحنات السالبة من الغيمة األولى الى الثانية  .أ 

 .وميض قوي  .ب 

 .صوت الرعد  .ج 
 

 
 

إلى ب وصول بعض الشحنات الكهربائية البعد مدة زمنّية يالحظ الطأثناء حدوث البرق والرعد، و  .4
 .بواسطة مانعة الصواعق تفرغها في األرضالعمارات، و إحدى 

 .مالحظة ماذا سيحدث و تزاع مانعة الصواعق تكليف الطالب بان .0
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حل ليف الطالب بالتفريق بين البرق والرعد والصاعقة وكيفية حدوث كل منها ، و غلق الدرس بتك .1
 .باالستعانة بالسبورة التفاعلية( 1)ورقة العمل 

- :الوسائل التعليمّية 
  السبورة التفاعلية. 

  (.1)ورقة العمل 

- :سبورة التفاعلية باستخدام ال الختامي التقويم
 -:و الرعد حسب مراحل حدوث عملية البرق  بالتسلسل أقوم بترتيب البطاقات االتية .1

 البطاقات الرقم

 .لقطرات الموجبة أعلى الغيمة ، والقطرات السالبة أسفل الغيمةتتجه ا 

 .متعادلة كهربائيا الغيومقطرات الماء في في البداية تكون  

 .ئ محدثة صوتا عاليا هو صوت الرعدتمدد الهواء بشكل مفاجتؤدي الحرارة الى  

 .لى الثانيةإبة من الغيمة األولى تنتقل الشحنات الكهربائية السال 

 .تعمل الرياح في األيام العاصفة على فصل الشحنات الكهربائية في الغيمة 

 .تقترب سحابتان من بعضهما البعض 

 .ء على شكل شرارة تعرف بالبرقحبها ضو اتتولد حرارة هائلة يص 

 

بينما كان سعيد يتجّول في المدينة شاهد عمال البناء يقومون بتمديد عصاة فلزية ذات  .1
رأس مدبب من أعلى البناية حتى أسفل سطح األرض، فطرأ لديه مجموعة من األسئلة 

 -:ساعده في االجابة عليها 

 ماذا تسمى هذه األداة ؟ 

 ة ؟لماذا تستخدم هذه األدا 

 ما فائدة الرأس المدبب ؟ 
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 الفصل الثاني
 الكهرباء المتحركة

 مكونات الدارة الكهربائية: الدرس األول

- :االهداف التعليمية
 .أن يعدد الطالب أجزاء الدارة الكهربائية  .1

 .أن يمّيز الطالب رموز كل جزء من أجزاء الدارة الكهربائية  .2

  -:طرق و استراتيجيات التدريس 
لصورة دارة كهربائية كما في الشكل   Puzzleباجراء لعبة تعليمية على شكل، يتم  (1)نشاط  .1

 .كليف الطالب باعادة ترتيب القطع في فترة زمنية معّينة ت، و اآلتي

 -:بعد ترتيب قطع الصورة ، يتم طرح السؤال التالي  .2

 ". أذكر أجزاء الدارة الكهربائية " 

لدارة الكهربائية وتكليف الطالب بالتوفيق بين اسم كل يتم عرض رموز ا حيث ،( 1)نشاط  تنفيذ .2
  .جزء من أجزاء الدارة الكهربائية و رمزه

 
 
 
 
 
 
 

 

تكليف الطالب باستخدام عرض صورة لدارة كهربائية، و  في هذا النشاط يتم حيث، (1)نشاط  تنفيذ .4
 .رموز الدارة الكهربائية في بناء دارة كهربائية بالرموز 
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و التأكد من صحة االجابة باالستعانة بالسبورة ( 2)رس بتكليف الطالب بحل ورقة العمل غلق الد .0
 .التفاعلية

  -:الوسائل التعليمية 
  السبورة التفاعلية.   ( . 2)ورقة العمل 

- :التقويم باستخدام السبورة التفاعلية 
- :االجابة الصحيحة في كل من العبارات االتية  أختار .1
 : يمثل             الرمز         .1

 
 .     القاطعة الكهربائية .أ 
 .        المصباح الكهربائي .ب 

 .  سلك التوصيل .ج 
 .   البطارّية  .د 

 
 :الرمز                       يمّثل  .2

 

 .القاطعة الكهربائية  .أ 

 .المصباح الكهربائي .ب 

 .سلك التوصيل .ج 

 .البطارية .د 

 
 :الرمز                       يمثل .2

  

 .الكهربائية القاطعة  .أ 

 .المصباح الكهربائي .ب 

 .سلك التوصيل .ج 

 .البطارية .د 

 
 :الرمز                         يمثل  .4
 

 .القاطعة الكهربائية  .أ 

 .المصباح الكهربائي .ب 

 .سلك التوصيل .ج 

 .البطارية .د 
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 -:التالي الرسم  في مكانه المناسب علىرمز كل جزء من أجزاء الدارة الكهربائية  أضع  .1

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 .ال              داخلجزاء الدارة الكهربائية بجانب كل رمز من رموزها أ اءسمأ ضعأ .1
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 .التيار الكهربائيالدارة الكهربائية و : درس الثانيال
- :األهداف التعليمية

 -:أن يستنتج الطالب تعريفا لكل من  .1

 .الدارة الكهربائية  .أ 

 .التيار الكهربائي  .ب 

 .ز الطالب بين الدارة الكهربائية المفتوحة و الدارة الكهربائية المغلقة أن يميّ  .2

 .أن يرّكب الطالب دارة كهربائية مغلقة .2

 .أن يتتبع الطالب مسار التيار الكهربائي في دارة كهربائية مغلقة  .4

- :طرق و استراتيجيات التدريس 
 .ربائية و رموزها مقدمة بتقديم تغذية راجعة للطالب بمراجعة أجزاء الدارة الكه .1

 ".ماذا نعني بقولنا دارة كهربائية مغلقة أو مفتوحة ؟ " طرح السؤال الرئيسي التالي  .2

 -:على السبورة التفاعلية "الدارة الكهربائية"  لالجابة عن السؤال السابق يكلف الطالب بتنفيذ نشاط .2

 مصابيحها بسبب وجود  التي ال تضيء في هذا النشاط يتم عرض مجموعة من الدوائر الكهربائية
باكتشاف الخلل و  بالو تكليف الط خلل ما فيها

 .المصباح الكهربائي اصالحه ليضيء 
رّكب كل من خالد و سعيد و ماجد  :سؤال النشاط .4

و سليم الدوائر الكهربائية االتية و لكن لم يضيء 
المصباح الكهربائي في أي منها ، أصلح الخلل 

 -:مصباحها يضيء حتى في كل داة كهربائية 

 
العمل  النتائج في الجدول األول من ورقةيضع الطالب الفرضيات و يقومون باختبارها و تدوين  .0

(.. ) 

خر بتكليف الطالب بصنع دارة آتنفيذ نشاط  .1
كهربائية يضيء مصباحها مستخدما األدوات 

متفاديا ( مصباح مفتاح، بطارية، أسالك،) لمعطاة ا
 .م تكليفهم برسمها على ورقة العمل من ث، و أخطاء الطالب السابقين
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 .كتابته على السبورةو " الدارة الكهربائية" لى مفهوم التوصل من خالل النشاط السابق ا .2

يالحظ الطالب بعد تركيب الدارة الكهربائية بشكل سليم أن التيار  ..
سير في األسالك و يضيء المصباح الكهربائي ينتقل من البطارية لي

 .ائري كما في الشكل دالبطارية في مسار يعود مرة أخرى الى و 

ما هو مسار التيار الكهربائي في الدارة : "طرح السؤال التالي  .9
 " .الكهربائية المغلقة ؟ 

 -:" التيار الكهربائي"  شاطنف الطالب بتنفيذ لالجابة عن السؤال السابق يكلّ  ..1

 تكليف الطالب باستخدام ممرات، و  شبهو يتم في هذا النشاط تقديم دارة كهربائية مغلقة فيها السلك ي
 .اصبعه ليقوم بتسيير التيار الكهربائي داخل الدارة الكهربائية المغلقة 

 .تكليف الطالب بتدوين حركة التيار الكهربائي على دفاترهم  .11

 .و كتابته على السبورة " التيار الكهربائي " من خالل النساط السابق الى مفهوم  الطالب توصل .12

و التأكد من ( .)كليف الطالب باالجابة عن األسئلة المتبقية من ورقة العمل غلق الدرس بت .12
  -:صحة أجوبتها باالستعانة بالسبورة التفاعلية 

  -:الوسائل التعليمية 
  السبورة التفاعلية. 

  ورقة العمل(. . ) 

 
 -:التقويم باستخدام السبورة التفاعلية 

- :المصطلح العلمي المناسب وأضعه في العمود الثانيأقرأ العبارة من العمود األول ثم أختار  .0

 

 

 المصطلح العلمي العبارة

 .مسارمغلقمكونمنموادموصلةوتتحركعبرهالشحناتالكهربائية.0

حركةالشحناتالكهربائيةفياتجاهمعينعبرالموصالتلنقلالطاقة.2

.الكهربائية

 

 
 

 الدارة الكهربائية التيار الكهربائي
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 -: مل التاليةختار االجابة الصحيحة في كل من الجأ .2
/ مغلقة )و ذلك ألنها دارة كهربائية ( اليضيء/ يضيء ) مصباح الدارة الكهربائية التالية  .1

 ( .مفتوحة

 
 

 
/ مغلقة )و ذلك ألنها دارة كهربائية ( اليضيء/ يضيء )مصباح الدارة الكهربائية التالية  .1

 ( .مفتوحة

 
 

  -:المسار الصحيح الذي يتبعه التيار الكهربائي هو  .1

 .المصباح  –السلك  –البطارية  .أ 

 البطارية  –المصباح  –البطارية  –السلك  .ب 

 السلك  –البطارية  –السلك  –المصباح  .ج 

 .البطارية –السلك  –المصباح  –السلك  –البطارية  .د 
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 طرق التوصيل في الدارة الكهربائية: الدرس الثالث
- :األهداف التعليمية

 .في الدارة الكهربائية لمصابيح الكهربائيةا قتي توصيلطريالطالب بين  قارنأن ي .1

 .أن يرّكب الطالب دارة كهربائية توصل فيها المصابيح على التوالي  .2

 .أن يرّكب الطالب دارة كهربائية توصل فيها المصابيح على التوازي .2

  -:طرق و استراتيجيات التدريس 
الدارة الكهربائية كتغذية تيار الكهربائي و ن المقدمة بمراجعة ما سبق تعلمه في الحصة السابقة ع .1

 -:تكليف الطالب بإكمال الجمل اآلتية ، و راجعة 

  بينما ال  ___________يضيء المصباح الكهربائي عندما تكون الدارة الكهربائية ،
 .___________ الكهربائية ة ر يضيء عندما تكون الدا

 يسير التيار الكهربائي في مسار ________________________________. 

هل يتم توصيل المصابيح الكهربائية في المنزل على التوالي أم على :" طرح السؤال الرئيسي التالي .2
 ".التوازي ؟

لتوجيه انتباه الطالب للفروق التي يجب  يتم عرض اختبار قبلي للدرس باستخدام السبورة التفاعلّية .2
  " .ابيح الكهربائيةطرق توصيل المص( " 1)مالحظتها أثناء تنفيذ نشاط 

- :االختبار القبلي 
- :أحدد فيما اذا كانت الصفات التالية تنتطبق على التوصيل على التوازي أم التوالي 

 .اضاءة المصباحين ضعيفة  .1

 .المصباحان يشكالن مع البطارّية حلقتين  .2

 .خرعند إزالة احد المصباحين أو تلف احدهما ينظفىء اال .2
 .حو عنصر واحدمربطي كل مصباح متجهان ن .4

 .طريقة التوصيل التي تستخدم في توصيل مصابيح المنازل  .0
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- ":طرق التوصيل في الدارة الكهربائية "  ( 1) نشاطتنفيذ 
 و ( كما في الشكل) يتم عرض دارتين كهربائيتين على التوالي و على التوازي  و في هذا النشاط

- :  ينها باالستعانة أسئلة االختبار القبليالكتشاف الفرق ب تعانة بهاستكليف الطالب باال
 

 
 
 
 
 
 

تكليف الطالب بتسجيل النتائج التي توصلوا اليها بتعبئتها في الجدول األول من ورقة العمل  .1
(9. ) 

 -" :طرق التوصيل في الدارة الكهربائية ( " 2)تنفيذ نشاط  .1

  مصابيح كهربائية  –طاريات ب –أسالك كهربائية ) و يتم في هذا النشاط عرض األدوات التالية– 
مصابيح و يتم تكليف الطالب ببناء دارتين كهربائيتين احداهما توصل فيها ال( مفاتيح كهربائية 

 .األخرى توصل فيها المصابيح الكهربائية على التوازيالكهربائية على التوالي و 

ريقتي توصيل للتفريق بين ط بعد اجراء النشاط السابق االتي بنائيالختبار تنفيذ اال  .1
- : المصابيح

ذا كانت تصف طريقة التوصيل على التوالي إت من العمود األول ثم أحدد فيما أقرا العبارا .أ 
 :أو التوازي

 التوصيل على التوازي التوصيل على التوالي العبارات
 .إضاءة المصابيح ال تتغير أو تضعف .1

 .المصباحان يشكالن مع المولد حلقة واحدة .2

 .احد المصابيح ال ينظفا المصباح األخرعند إزالة  .3

 .إضاءة المصباحين تضعف  .4

 .المصباحان يشكالن مع المولد حلقتين .3

عند إزالة احد المصباحين أو تلف احدهما ينظفا  .2
 .األخر الن التركيب يشكل حلقة واحدة 
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التأكد من صحة  و( 9)غلق الدرس و ذلك بتكليف الطالب باالجابة عن باقي أسئلة ورقة العمل  .1
 .األجوبة باالستعانة بالسبورة التفاعلية 

  -:الوسائل التعليمية 
  السبورة التفاعلية. 

 (. 9)ورقة العمل 

- : التقويم باستخدام السبورة التفاعلية 
 -:من خالل الشكل التالي أجب عما يلي  .1

o موصوالن على ( 2)و ( 1)ن االمصباح________________ . 

o موصوالن على ( 4)و ( 2)ن االمصباح________________ . 

o موصوالن على ( 4+  2)و ( 1) بيحالمصا________________ . 
o  موصوالن على ( 4+  2)و ( 2)المصابيح________________. 

 -:ب عن األسئلة التي تليهاي، ثم أج مجاورةأنظر الى الدارة الكهربائية ال .1

o  ؟ ( ب)أم ( أ)أكثر المصباح  ضاءتهاشدة أيهما 

__________________________________. 

o  ُماذا يحدث لكل من المصباحين( أ)زيل المصباح لو أ 

 ؟( ب،ج) 

__________________________________. 
o  ُ( .ب)و  (أ)ماذا يحدث الضاءة كل من المصباحين ( ج)زيل المصباح لو أ 

  ( : أ)المصباح______________. 
  ( : ب)المصباح______________. 

 
o في الدارة ، أي المصابيح مربوطة على التوالي ؟ 

 .________________________________________________:المصابيح 

o ح مربوطة على التوازي ؟يفي الدارة ، أي المصاب 

._________________________________________________: المصابيح 
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 التماس الكهربائي: الدرس الرابع
- :تعليميةاألهداف ال

 .حدوث التماس الكهربائي  كيفيةالطالب  كتشفأن ي .1

 " .التماس الكهربائي "أن يستنتج الطالب مفهوم  .2

 .أن يعدد الطالب طرق السالمة عند التعامل مع الكهرباء  .2

 .األمان من أخطار الكهرباءالطالب موقفا ايجابيا للسالمة و  أن يبني .4

  -:طرق و استراتيجيات التدريس 
 .راجعة كيفية توصيل المصابيح في الدارة الكهربائية كتغذية راجعة لما تم تعلمه في الحصة السابقةممقدمة ب .1

 " . لماذا يحدث التماس الكهربائي ؟ : " طرح السؤال الرئيس التالي .2

 .يقوم الطالب بوضع الفرضيات  .2

التماس  حدوث يةتكليف الطالب باكتشاف كيفلفالشات على السبورة التفاعلية و عرض مجموعة من ا .4
 . (.1)على ورقة العمل كتابة التعليق الكهربائي في كل منها و 

 
 

 
 
 

 

االجابة عن األسئلة المتبقية من ، و االرشادات والنصائح لتجنب حدوث التماس الكهربائي غلق الدرس بمراجعة .0
 (  . .1)ورقة العمل 

- :الوسائل التعليمية 
  السبورة التفاعلية. 

  ( . .1)ورقة العمل 

  -:الختامي لتقويم ا
 -:ُأكتب اجابة كل من األسئلة التالية على دفترك

 أعّرف التماس الكهربائي ؟ .1

 ؟متى يحدث التماس الكهربائي  .2
.أعدد بعض الطرق الواجب مراعاتها لتجنب حدوث التماس الكهربائي  .2
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 (01)ملحق رقم 
 أوراق العمل

 

 "التكهرب بالدلك "  1ورقة عمل 
   _________:التاريخ     ب      أ    الصف السادس       ___________:االسم

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- :األهداف
 
 
 

 -:أجيب عما يأتي:  المقدمة
 ا حاولت تمشيطه بمشط بالستيكي بقوة ؟ماذا يحدث لشعرك عندما يكون جافا إذ

 .__________________________________________________________:يحدث 
 

 " . التكهرب بالدلك " أقوم بتعبئة الجدول اآلتي أثناء القيام بنشاط  :أوال 

 المادة المدلوكة
 قبل الدلك بعد الدلك

 المادة
 جذبت جذبتال  جذبت جذبتال 

 قلم الحبر    

 المسطرة البالستيكية    

 قضيب الزجاج    
 المادة الدالكة

 قبل الدلك بعد الدلك
 المادة

 ذبجت جذبتال  ذبتج جذبتال 

 الصوف    

 الحرير    

 
 

  أستنتج أن:-  

  مع بعض المواد   ________________ و  ________________عند دلك األجسام مثل
   ________________واد الدالكة تكتسب خاصية كالصوف والحرير فإن األجسام المدلوكة والم

 .  ________________الدقائق الصغيرة مثل الورق والسكر والفلفل األسود وتسمى هذه الخاصية بـ 

 " .التكهرب " أصف ظاهرة  .0

 " . التكهرب بالدلك " أعطي تعريفا اجرائيا لمفهوم  .2
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 انتهت ورقة العمل

  -:، ثم أدّون االجابة في المكان المناسبأنفذ كل من األنشطة التالية على السبورة التفاعلية: ثانيا 
 

  -( :1)النشاط 
على  هّيا نساعده ،فوقها معطف مصنوع من النايلونالرتياح ألنه يرتدي جرزة صوفية و بعدم ا َشَعَر هيثم

 -:جيب عن األسئلة التاليةنو من ثم نزع معطفه 

 ؟ انتزاع معطف هيثمالحظ أثناء نماذا  .أ 
 .________________________________________________________:نالحظ 

 ؟ما السبب في ذلك  .ب 
 ._________________________________________________________:السبب

 سمي هذه الظاهرة ؟نماذا  .ج 
 .____________________________________________________: اسم الظاهرة 

 :تعريفا اجرائيا لهذه الظاهرة  يعطهّيا ن .د 
 ._______________________________________________________: التعريف

 
  -( : 1)لنشاط ا

 –قطعة حرير ) أستخدم األدوات التالية ثم  ،أفتح صنبور الماء بشكل خفيف حتى يسيل تيار ماء خفيف
 .دون أن يتم مالمسته لسحب تيار الماء بطريقة مناسبة (  مسطرة بالستيكية –قطعة صوف 

 
الطريقة 

______________________________________________________________:هي 

__________________________________________________________________. 
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 " أنواع الشحنات الكهربائية "  2ورقة عمل 
 __________:التاريخ            ب       أ الصف السادس               ___________:االسم

__________________________________________________________________________
- : األهداف

 
 
 
 

 -:سبق أن درست عن التكهرب فأكمل الجملة التالية:  المقدمة
 .________________ شحنات _____________ ___التكهرب هو اكتساب األجسام الدالكة و 

 " .أنواع الشحنات الكهربائية " أقوم بتعبئة الجداول اآلتية أثناء القيام بنشاط : أوال 
- :بعد عملية الدلك بل و أحدد شحنة كل مادة من المواد الموجودة في العمود األول ق: الجدول األول 
 بعد الدلك اشحنته قبل الدلك هاشحنت المواد

   كيالبالست مسطرة
   قضيب الزجاج
   قطعة الحرير
   قطعة الصوف

 
  -:أقرأ العبارات التالية من الجدول ثم أحدد ماذا يحدث في كل حالة : الجدول الثاني 

 يحدث العبارة

  .عند تقريب مسطرة بالستيك مشحونة كهربائيا من مسطرة بالستيك مشحونة كهربائياً  .1

  .كهربائياً  ةك مشحونيبالست مسطرةمن  مشحون كهربائياً  ياجزج تقريب قضيبعند  .1

  .عند تقريب مسطرة بالستيك غير مشحونة من مسطرة بالستيك غير مشحونة  .1

 
 -:أستخدم ما تعلمته لالجابة عما يلي 

  -:أعّرف ما يلي .0

 __________________________________________________: الكهرباء الساكنة  
_______________________________________________________________. 

 

 .جسام الدالكة والمدلوكةالكهربائية المتولدة على كل من األ ز بين نوعي الشحناتأميّ  .0

 .التجاذب بين األجسام المشحونةأفّسر سبب حدوث التنافر أو  .2

 .للكهرباء الساكنة اجرائياً  تعريفاً  أعطي .2
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- :أفسر ما يأتي  .3
- :يجذب قضيب الزجاج المدلوك بالحرير قصاصات الورق 

 ._______________________________________________________________: السبب 

 

  -:أجيب عن األسئلة التالية ثم أتحقق من اجابتي باالستعانة بالسبورة التفاعلية: ثانيا 

- :أختار االجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات االتية  .1
 -:ب  ايتم دلكه ك كهربائياً يالبالست مسطرةلشحن  .1

 .قطعة صوف  .أ 

 .قطعة حرير .ب 

 .ىخر أ مسطرة بالستيكية .ج 

. يقضيب زجاج .د 
- :يتم دلكه ب  لشحن قضيب الزجاج كهربائياً  .2

 .قطعة صوف  .أ 

 .قطعة حرير .ب 

 .يكيقضيب بالست .ج 

. ي اخرقضيب زجاج .د 
 -:ة سيحدث بينهمامتشابهعند تقريب جسمين مشحونين بشحنة كهربائية  .2

 .تجاذب .أ 

 .تنافر .ب 

 .معا ( ب)و ( أ) .ج 

 .ال شيء  .د 
 -:حونين بشحنة كهربائية مختلفة سيحدث بينهما عند تقريب جسمين مش .4

 .تجاذب .أ 

 .تنافر .ب 

 .معا ( ب)و ( أ) .ج 

 .ال شيء  .د 
 -:عند دلكها بقطعة من الصوف___________ ُتشحن مسطرة البالستيك بشحنة  .0

 .متعادلة .أ 

 .موجبة .ب 

 .سالبة  .ج 

 .معا( ج)و ( ب) .د 
 -:عند دلكه بقطعة من الحرير___________ قضيب الزجاج بشحنة  شحنيُ  .1

 .سالبة  .أ 

  .متعادلة .ب 

 .معا( ب)و ( أ) .ج 

 .موجبة .د 
 

 -: تمتلكاألجسامقبلدلكهاشحنات .2

 .سالبة .أ 

  .متعادلة .ب 

 .معا( ب)و ( أ) .ج 

 .موجبة .د 
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 انتهت ورقة العمل

سالبة فما ( أ)مشحونة بطريقة الدلك، فاذا علمت أن شحنة القضيب ( أ ، ب ، ج )قضبان  ثثال .1
 -:في كل حالة مما يأتي اذا ( ج)و ( ب)شحنة كل من القضيب 

 
 
 
 
 

 

 
 ( : ج)شحنة     ( : ب)شحنة 

 
 

      
 ؟( ج)من القضيب ( ب)ّرب القضيب ماذا تتوقع أن يحدث اذا قُ              

_____________________________________________________________________. 
 
 

 
 

 
 

 .تجاذب و حدث ( ب)من القضيب ( أ)ّرب القضيب قُ  .أ 

 .تنافر و حدث ( ج)من القضيب ( أ)ّرب القضيب قُ  .ب 
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 "سم ماالكهربائية المتولدة على ج نوع الشحنة"  3ورقة عمل 
 _________:التاريخ               ب      أ الصف السادس               ___________:االسم

_________________________________________________________________________ 
- : األهداف

 
 
 

 

 - :سبق أن درست أنواع الشحنات الكهربائية ، فأجب عن السؤال التالي :  المقدمة
- :في المكان المناسب  تنافرأو  تجاذبضع كلمة أقرأ العبارات التالية ثم أ

 .           :           يحدث بينهماس بشحنة متشابهةعند تقريب جسمان مشحونان  .1

 .                       :يحدث بينهماس بشحنة مختلفةمشحونان  جسمانعند تقريب  .2

 " . نوع الشحنة الكهربائية المتولدة على جسم ما" أقوم بتعبئة الجدول االتي أثناء القيام بنشاط  :أوال 

 الحالة يحدث

 
 عند مالمسة مسطرة البالستيك المشحونة كهربائياً  .0

 .بقرص الكشاف الكهربائي المشحون

 
 عند مالمسة قضيب الزجاج المشحون كهربائياً  .2

 .بقرص الكشاف الكهربائي المشحون

 
كشاف الكهربائي عند مالمسة اليد بقرص ال .2

 .المشحون 
 
 

- :أستنتج أن 
 .___________ومعرفة نوع  ____ _____معرفة فيما اذا كان الجسم ُيستخدم الكشاف الكهربائي ل

 
 
 

 .ربائي أجزاء الكشاف الكه أرّكب .1

 .أجزاء الكشاف الكهربائي  أعّين .2

 .باستخدام الكشاف الكهربائي الكهربائية لشحنةنوع ا أمّيز .2

 .أذكر وظيفة الكشاف الكهربائي  .4

.________________:شحنةالكشافالكهربائي  
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 ب أ

  -:أستخدم ما تعلمته لالجابة عما يلي : ثانيا 
ع شيييحنة ة، فميييا هيييو نيييو مشيييحونان بشيييحنة سيييالب(  3) و (  0) اذا علميييت أن الكشيييافان الكهربائييييان 

 . فّسر اجابتك؟ ( ب)القضيب و ( أ)القضيب 

 
 
 
 
 

        
 
 

                  (0  (                                                )3 ) 
 

 التفسير نوع الشحنة اسم القضيب
   (أ)القضيب 

   (ب)القضيب 

 
 -:ستعانة بالسبورة التفاعليةأجيب عن األسئلة التالية ثم أتحقق من إجابتي باال: ثالثا 

- :تية جمل اآلكل من الُ لأختار االجابة الصحيحة  .1
، هذا بنفس كمّية االنفراج فلوحظ أن ورقتي الكشاف بقيتا  رب جسم مشحون من كشاف كهربائي مشحونق    .1

 -:يعني أن

 .الجسم مشحون بشحنة مشابهة لشحنة الكشاف الكهربائي .ج 

 .حنة الكشاف الكهربائيالجسم مشحون بشحنة مختلفة عن ش .د 

 مشحون فهذا يعني ي الكشاف الكهربائي قد انطبقتا عند تقريب قضيب زجاج تاذا علمت أن ورقإ  .2

 -:أن الكشاف الكهربائي

 .مشحون بشحنة موجبة  .أ 

 .مشحون بشحنة سالبة .ب 

 .يمتلك شحنات متعادلة  .ج 

 .غير مشحون  .د 
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 انتهت ورقة العمل

  -:أحدد أجزاء الكشاف الكهربائي على الرسم التالي . 2
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 " طرق شحن الكشاف الكهربائي "  4ورقة عمل 
 _________:التاريخ ب         أ الصف السادس                 ___________:االسم

__________________________________________________________________________ 

- : فااألهد
 
 
 
 

 . -:ركيب الكشاف الكهربائي، فأكمل الجملة التالية سبق أن درست ت:  المقدمة
 ._________________و __________ ______: اف الكهربائي لمعرفة ُيستخدم الكش 

 " . طرق شحن الكشاف الكهربائي " أقوم بتعبئة الجدول االتي بعد القيام بنشاط  :أوال 
- :الجدول اآلتي  أقارن بين طريقتي شحن الكشاف الكهربائي كما هو مطلوب في

 الشحن بالتأثير الشحن باللمس وجه المقارنة الرقم

   كيف يحدث ؟  .1

1.  
ماذا يحدث لشحنات الجسم 

الشاحن بعد االنتهاء من عملية 
 الشحن ؟

  

1.  
ماذا يحدث لورقتي الكشاف 
الكهربائي بعد ابعاد الجسم 

 الشاحن؟

  

 
- :أعّرف ما يلي : ثانيا 

 .___________________________________________________: الشحن بالتأثير 
 .___________________________________________________: الشحن باللمس 

 
  -:أجيب عن األسئلة التالية باالستعانة بالسبورة التفاعلية، ثم أدّون االجابة في المكان المناسب:ثالثا 

 هما لمعرفة فيما اذا كانت المسطرة البالستيكية، استخدمكشاف كهربائيو  مسطرة بالستيكية يكلد .1
 . ، ثم فّسر اجابتكال ممشحونة أ

   هل المسطرة مشحونة ؟___________________ . 
  التفسير  :_________________________________________________. 

 

 .أستنتج تعريفا اجرائيا لكل من الشحن باللمس و الشحن بالتأثير .0
 .بين شحن الكشاف الكهربائي باللمس و التأثير نقار أ .2
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 انتهت ورقة العمل 

تم ( أ)، في الحالة فةلكن بألوان مختلومتشابهتان تماما و  تي كرتان معدنيتان متالمستانفي الشكل اآل .2
مسطرة بالستيكية رب منها ق  ( ب)في الحالة بشحنة سالبة و  ةمشحون بمسطرة بالستيكيةمالمستهما 

 -:المسها، ما شحنة الكرات في كل حالةتلكن لم و بشحنة سالبة أيضا  مشحونة

 

 
 

- ( :أ)الحالة 
 

 شحنة الكرة البرتقالية شحنة الكرة الخضراء 
 

- ( :ب)الحالة 
 

 حمراء لشحنة الكرة ا        شحنة الكرة الصفراء
 

 
 

ال     باللون األسود بجانب كل عبارة من العبارات التالية لتحديد طريقة الشحن التي تصفها  أمأل .2
 :العبارة

 للمسالشحن با تأثيرالشحن بال العبارات 
   . بعد عملّية الشحن يفقد الجسم الشاحن جزء من شحنته .1

ابتعاد الجسم  بعدلكشاف الكهربائي بشحنته يحتفظ ا .2
 .الشاحن 

  

   .يعاد ترتيب الشحنات الكهربائية للكشاف الكهربائي  .2
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 "المواد الموصلة والمواد العازلة"  3ورقة عمل 
 _________:التاريخ          ب        أ الصف السادس                  ___________:االسم

__________________________________________________________________________ 

  -: األهداف
 
 
 

 -:فأكمل الجملة التالية  طرق شحن الكشاف الكهربائي، درستسبق أن :  المقدمة
 .________________ و _____ _________: بائي بـطريقتين هما يمكن شحن الكشاف الكهر 

 " . المواد العازلة المواد الموصلة و " القيام بنشاط تي أثناء اآلأقوم بتعبئة الجدول  :أوال 
أكتب اسماء األدوات التي تم توصيلها بين الكشافين ثم أحدد فيما اذا كانت هذه األدوات  .أ 

- :موصلة أم عازلة للكهرباء 

 مواد عازلة مواد موصلة األدوات
0.    
3.    
2.    
4.    
5.    

 
- :أستنتج أن 

 .__________________________________________________ :المواد العازلة هي

 .__________________________________________________:المواد الموصلة هي 

 
- :أستخدم ما تعلمته لتفسير ما يلي  .ب 
  يصنع قرص الكشاف الكهربائي وساقه وورقتاه من مواد فلزية. 

_______________________________________________________________. 

 

 .عمليا بين المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء أمّيز .1

 .تعريفا لكل من المواد الموصلة و المواد العازلة  أستنتج .2

 

 خيط
 نحاس
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 انتهت ورقة العمل

  عندما تقف على كرسي خشبي وتلمس ساقا مشحونة فانها ال تفقد شحنتها. 

   ________________________________________________________________. 
 

  -:أجيب عن السؤال التالي ثم أتحقق من اجابتي باالستعانة بالسبورة التفاعلية: ثانيا 

 -: مواد عازلةموصلة أو مواد الجدول الى  داخل اآلتية الموادف أصنّ         

 ( .ك، قطعة صوفيزجاج ، سلك نحاس، حديد، ألمنيوم، خيط، قطعة خشب، قضيب بالست)   

 المواد العازلة المواد الموصلة 
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 "البرق و الرعد"  2ورقة عمل 
 _________:التاريخ           ب        أ الصف السادس                  ___________:االسم

__________________________________________________________________________ 

- :  األهداف
 
 
 
 

  -:عن المواد الموصلة و المواد العازلة فأكمل الجملة التالية  درست سبق أن: المقدمة 
، ______________ور التيـــــــــــار الكهربـــــــــــائي فيهـــــــــــا بـــــــــــالموادتســـــــــــمى المـــــــــــواد التـــــــــــي تســـــــــــمح بمـــــــــــر 

لكهربــــــــــــائي ، بينمــــــــــــا تســــــــــــمى المــــــــــــواد التــــــــــــي ال تســــــــــــمح بمــــــــــــرور التيــــــــــــار ا___ ________مثــــــــــــل 
 .____________، مثل ___________مواد فيها بال

 
- :أجيب عن األسئلة التالية ثم أتحقق من اجابتي باالستعانة بالسبورة التفاعلية

 
 -:و الرعد حسب مراحل حدوث عملية البرق  بالتسلسل يةتأقوم بترتيب البطاقات اآل .أ 

 البطاقات الرقم

 .ة أسفل الغيمةالقطرات السالب، و لقطرات الموجبة أعلى الغيمةتتجه ا 

 .متعادلة كهربائيا الغيومقطرات الماء في في البداية تكون  

 .ئ محدثة صوتًا عاليًا هو صوت الرعدتؤدي الحرارة الى تمدد الهواء بشكل مفاج 

 .لى الثانيةإبة من الغيمة األولى تنتقل الشحنات الكهربائية السال 

 .العاصفة على فصل الشحنات الكهربائية في الغيمةفي األيام  تيارات الهواء الصاعدةتعمل  

 .تقترب سحابتان من بعضهما البعض  

 .حبها ضوء على شكل شرارة تعرف بالبرقاتتولد حرارة هائلة يص 

 
 
 

 . والرعد كيفية حدوث البرق أستنتج .1

 .ي تقوم به مانعة الصواعقالدور الذ أذكر .2

 .أذكر أهمية الرأس المدبب في مانعة الصواعق  .2
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 انتهت ورقة العمل

  -:أستخدم ما تعلمته لإلجابة عن األسئلة التالية  .ب 
 -:أعّرف ما يلي  .1

: البرق  .أ 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

: الرعد  .ب 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

عمال البناء يقومون بتمديد عصاة فلزية ذات رأس مدبب من بينما كان سعيد يتجّول في المدينة شاهد  .1
 -:أعلى البناية حتى أسفل سطح األرض، فطرأ لديه مجموعة من األسئلة ساعده في االجابة عليها 

 
 ماذا تسمى هذه األداة ؟  .أ 

_____________________________________________________________. 

 لماذا تستخدم هذه األداة ؟  .ب 

_____________________________________________________________. 

 ما فائدة الرأس المدبب ؟  .ج 

_____________________________________________________________. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

119 

 

 "مكونات الدارة الكهربائية"  7ورقة عمل 
 _________:التاريخ            ب       أ الصف السادس                  ___________:االسم

__________________________________________________________________________ 

- :  األهداف
 
 

- :أتمّعن الصورة المجاورة ثم أجيب عن األسئلة التالية : أوال 
 .______________________: ماذا نسمي األداة في الصورة المجاورة  .أ 

 -:كونات هذه األداة أعدد م .ب 

1. __________________________________. 

2. __________________________________. 

2. __________________________________. 

4. __________________________________. 

- :أجيب عن األسئلة التالية ثم أتحقق من إجابتي باالستعانة بالسبورة التفاعلية: ثانيا 
- :ء الدارة الكهربائية في العمود األول لتتناسب مع ما تمثله الرموز اآلتية في العمود الثانيأكتب أجزا .أ 

 الرمز أجزاء الدارة الكهربائية
 

 
 

 
  
  

 
 .في مكانها الصحيح على الرسم التاليمن أجزاء الدارة الكهربائية أقوم برسم رمز كل جزء  . ب

 
 
 
 
 
 

 .أجزاء الدارة الكهربائية أعدد  .1

 .رموز كل جزء من أجزاء الدارة الكهربائية  أمّيز .2
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 .ال             داخلمن رموزها  جزاء الدارة الكهربائية بجانب كل رمزأ اءسمأأكتب  . ج
 
 
 
 
 

 انتهت ورقة العمل
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 "الدارة الكهربائية والتيار الكهربائي"  8ورقة عمل 
 _________:التاريخ            ب        أ الصف السادس      ___________:االسم

__________________________________________________________________________ 
 -: األهداف

 
 
 

 
- :سبق أن درست تركيب الدائرة الكهربائية فأكمل الجملة التالية :  المقدمة

 .______ _____و _ ________و ___ _______و __ _______تتكون الدائرة الكهربائية من 
 

- :أوال
 " .الدارة الكهربائية " أقوم بتعبئة الجدول االتي أثناء القيام بنشاط  .أ 

  .ب 
 
 
 

 دارة سليم دارة ماجد  دارة سعيد دارة خالد األسئلة
هل يضيء المصباح 

 في الدارة؟
    

 لماذا ؟
    

ماذا نسمي الدارة 
الكهربائية في هذه 

 الحالة ؟

    

 
 
 

 .الدارة الكهربائية المغلقة ين الدارة الكهربائية المفتوحة و ب أمّيز .1

 .دارة كهربائية مغلقة بأركّ  .2

 . مسار التيار الكهربائي في دارة كهربائية مغلقة أتتبع .2
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مسار  مبيناً األخطاء السابقة، و  م في ال              دارة كهربائية يضيء مصباحها متفادياً أرس. ب
 -:التيار الكهربائي باألسهم 

 
 
 
 
 
 

األجوبة الصحيحة ثم أتحقق من إجابتي باالستعانة بالسبورة / أضع دائرة حول اإلجابة : ثانيا
- :التفاعلية

 ( .مفتوحة/ مغلقة)و ذلك ألنها دارة كهربائية ( ال يضيء/ ضيء ي) مصباح الدارة الكهربائية التالية  .0
 
 

 

 ( .مفتوحة/ مغلقة )و ذلك ألنها دارة كهربائية ( ال يضيء/ يضيء )مصباح الدارة الكهربائية التالية  .7
 
 

 

  -:المسار الصحيح الذي يتبعه التيار الكهربائي هو  .6
 .المصباح  –السلك  –البطارية  .أ 
 . البطارية –المصباح  –البطارية  –السلك  .ب 
 .السلك  –البطارية  –السلك  –المصباح  .ج 
 .البطارية  –السلك  –المصباح  –السلك  –البطارية  .د 

 

 

 
 

 انتهت ورقة العمل
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 "طرق التوصيل في الدارة الكهربائية"  9ورقة عمل 
 _________:التاريخ           ب       أ الصف السادس                  ___________:االسم

__________________________________________________________________________ 
- :الهدف

 

 

 
- :سبق أن درست تركيب الدائرة الكهربائية ومسار التيار الكهربائي فأكمل ما يلي : المقدمة 

، بينما ال يضيء ___________ يضيء المصباح الكهربائي عندما تكون الدارة الكهربائية  .0
 .___________ ن الدارة الكهربائية عندما تكو 

 .______________________________________يسير التيار الكهربائي في مسار  .7
 

 " .طرق التوصيل في الدارة الكهربائية " أقوم بتعبئة الجدول اآلتي أثناء القيام بنشاط  :أوال 

 التوصيل على التوازي التوصيل على التوالي وجه المقارنة

   .ءة المصابيحشدة اضا

   ماذا يحدث عند نزع أحد المصابح؟

   كم حلقة تشكل المصابيح مع البطارية؟

 
- :أجيب عن األسئلة التالية ثم أتحقق من اجابتي باالستعانة بالسبورة التفاعلية: ثانيا 

- :من خالل الشكل المجاور أجيب عما يلي  .أ 
 .___ _____________موصوالن على ( 7)و ( 0)المصباحان  .0
 .________________ موصوالن على ( 2)و ( 6)المصباحان  .7
 .________________ موصوالن على ( 2+  6)و ( 0)المصابيح  .6
 .________________موصوالن على ( 2+  6)و ( 7)المصابيح  .2

 

 

 .  طريقتي توصيل المصابيح الكهربائية في الدارة الكهربائيةبين  قارنأ .0



 

124 

 

 انتهت ورقة العمل

- :أنظر الى الدارة الكهربائية المجاورة ، ثم أجيب عن األسئلة التي تليها .ب 

o ؟ ( ب)أم ( أ)ثر المصباح أيهما شدة اضاءته أك 
__________________________________. 

o  ؟( ب،ج)ماذا يحدث لكل من المصباحين ( أ)لو ُأزيل المصباح 
__________________________________. 

o  ( .ب)و ( أ)ماذا يحدث الضاءة كل من المصباحين ( ج)لو ُأزيل المصباح 
  ( : أ)المصباح______________. 
 ( : ب)ح المصبا______________. 
o في الدارة ، أي المصابيح مربوطة على التوالي ؟ 

 .__________________________________________________________: المصابيح 
o في الدارة ، أي المصابيح مربوطة على التوازي ؟ 

 .__________________________________________________________: المصابيح 
 

 -:أقرا العبارات من العمود األول ثم أحدد فيما اذا كانت تصف طريقة التوصيل على التوالي أو التوازي  .ج 

التوصيل على  العبارات
 التوالي

التوصيل على 
 التوازي

   .إضاءة المصابيح ال تتغير أو تضعف .1
   .المصباحان يشكالن مع المولد حلقة واحدة .2
   .ء المصباح االخرعند إزالة احد المصابيح ال ينطفى .3
   .إضاءة المصباحين تضعف  .4
   .المصباحان يشكالن مع المولد حلقتين .3
   .احين أو تلف احدهما ينظفىء االخرعند إزالة احد المصب .2
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 "التماس الكهربائي"  12ورقة عمل 
 _________:يخالتار                ب     أ الصف السادس                  ___________:االسم

__________________________________________________________________________ 
  -:األهداف 

 
 
 
 

- :سبق أن درست طرق توصيل المصابيح واألجهزة فأكمل الجملة االتية : المقدمة 
 .______________  و  ______________ توصل المصابيح الكهربائية بطريقتين هما     

 " . التماس الكهربائي " أقوم بتعبة الجدول االتي أثناء القيام بنشاط : أوال 
أكتب عبارات تحذيرية مناسبة لكل صورة من الصور الموجودة في العمود االول ألتجنب حدوث 

- :التماس الكهربائي
 عبارات التحذير الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -:أستنتج أن 
  التماس الكهربائي هو :______________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 .الكهربائي  ماسكيفية حدوث الت أذكر .0

 .أعّرف المقصود بالتماس الكهربائي  .2
 .طرق السالمة عند التعامل مع الكهرباء أعدد .2
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 انتهت ورقة العمل

 ئي نتيجة يحدث التماس الكهربا :_________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

 
- :أستخدم ما تعلمته في تفسير ما يلي  :ثانيا 
  .تغطى األسالك الكهربائية بمادة عازلة  .0

________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

 
 .  هزة الكهربائية في آن واحد انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل عدد كبير من األج .7

 
________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 
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 (00)ملحق رقم 
 :أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم

 

 التخصص االسم
 المادة المحكمة

االختبار  مكان العمل
 التحصيلي

الوحدة 
 المبرمجة

دليل المعلم 
 وأوراق العمل

اداة التفاعل 
 الصفي

ابراهيم .د
 الصليبي

مناهج واساليب 
 تدريس رياضيات

    ابو ديس/جامعة القدس 

ابراهيم .د
 عرمان

مناهج وتكنولوجيا 
 المعلومات

    ابو ديس/جامعة القدس 

 جامعة بيت لحم     فيزياءراة دكتو  جمال غبون.د

ن يحس.د
 سمامرة

 ابو ديس/جامعة القدس     دكتوراة فيزياء

مناهج وطرق  زياد قباجة.د
 تدريس العلوم

    ابو ديس/جامعة القدس 

 عفيف زيدان.د
مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

    ابو ديس/جامعة القدس 

غسان .د
 سرحان

دكتوراة تربية 
 علمية

    ابو ديس/جامعة القدس 

مناهج وتكنولوجيا  كامل هاشم.د
 المعلومات

    ابو ديس/جامعة القدس 

محسن .د
 عدس

مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

    ابو ديس/جامعة القدس 

 معين جبر.د
مناهج واساليب 
 تدريس رياضيات

    جامعة بيت لحم 

ماجستير أساليب  رينال البردويل
 تدريس

    مديرية التربية والتعليم 

عزام أبو 
 معلم فيزياء     ماجستير فيزياء صبيحة

محمد عالء 
 الدين

 كلّية تراسنطة للبنين     بكالوريوس فيزياء
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 (03)ملحق رقم 
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 (02)ملحق رقم 
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 :فهرس الجداول
 

 73 .درجة الصعوبة و معامالت التمييز لفقرات االختبار( : 1.1)جدول 
للفرق بين متوسطي عالمات المجموعتين ( ت)نتائج اختبار (: 2.3)الجدول

التجريبية و الضابطة في التحصيل في مادة العلوم العامة في الفصل الدراسي 
 األول

46 

للفرق بين المتوسطين الحسابيين لعالمات ( ت)نتائج اختبار (: 1.1)الجدول 
 49 بعديطالب مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل ال

( ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و نتائج اختبار ( 1.1)الجدول 
 51 ألنماط السلوك اللفظي حسب المجموعة
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 :فهرس المالحق
 

 24 (0)ملحق رقم 
 23 (3)ملحق رقم 
 27 (2)ملحق رقم 
 72 (4)ملحق رقم 
 73 (5)ملحق رقم 
 74 (6)ملحق رقم 
 73 (7)ملحق رقم 
 72 (8)ملحق رقم 
 77 (9)ملحق رقم 
 123 (01)ملحق رقم 
 127 (00)ملحق رقم 
 128 (03)ملحق رقم 
 129 (02)ملحق رقم 
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 :فهرس المحتويات
 

 أ اإلقرار
 ب الشكر والعرفان

 ج الملخص باللغة العربية
 د الملخص باللغة االنجليزية

 0 :الفصل األول
 1 المقدمة 0.0
 3 سةمشكلة الدرا 3.0
 4 أسئلة الدراسة 2.0
 4 فرضيات الدراسة 4.0
 4 أهداف الدراسة 5.0
 5 أهمية الدراسة 6.0
 5 حدود الدراسة 7.0
 6 تعريف المصطلحات 8.0

 8 :الفصل الثاني
 8 اإلطار النظري 0.3
 37 :الدراسات السابقة 3.3

 37 الدراسات السابقة المتعلقة بالتفاعل الصفي 0.3.3
 37 الدراسات العربية.0.0.3.3
 20 الدراسات األجنبية.3.0.3.3

 25 الدراسات السابقة المتعلقة بالسبورة التفاعلية 3.3.3
 25 الدراسات العربية 0.3.3.3
 27  الدراسات األجنبية 3.3.3.3

 29 التعقيب على الدراسات السابقة 2.3
 41 :الفصل الثالث

 41 منهج الدراسة 0.2

 41 راسةمجتمع الد 3.2

 41 عينة الدراسة 2.2
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 40 أدوت الدراسة 4.2
 40 اختبار التحصيل 0.4.2
 42 إعداد الوحدة الدراسية 3.4.2
 44 أداة قياس التفاعل الصفي اللفظي 2.4.2

 45 إجراءات الدراسة 5.2
 47 متغّيرات الدراسة 6.2
 48 تصميم الدراسة  7.2
 48 المعالجة اإلحصائية 8.2

 49 رابعالفصل ال
 49 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 0.4
 51 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 3.4

 52 الفصل الخامس
 52 مناقشة النتائج المتعّلقة بالسؤال األول 0.5
 54 مناقشة النتائج المتعّلقة بالسؤال الثاني  3.5
 55 توصيات ومقترحات الدراسة 2.5

 57 ائمة المصادر والمراجعق
 64 المالحق

 021 فهرس الجداول
 020 فهرس المالحق

 023 فهرس المحتويات
  




