
                                                                   عمادة الدراسات العميا
                                                                جامعة القدس

 

 

 

 

األنشطة  ))أثر تدريس المختبر باستخدام برنامج يستند إلى الدمج بين 
            في فيم طمبة ((التعمم والكتابة من أجل  االستقصائية العممية

 لممفاىيم الفيزيائية واتجاىاتيم العممية الصف العاشر

 

 

 

 عماد شحدة محمد أبوشرار

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطين -القدس 

 م 2012 –ه 1431



األنشطة  ))أثر تدريس المختبر باستخدام برنامج يستند إلى الدمج بين 
            طمبةفي فيم  ((التعمم والكتابة من أجل  العمميةاالستقصائية 

 لممفاىيم الفيزيائية واتجاىاتيم العممية الصف العاشر

 

 

 إعداد:

 عماد شحدة محمد أبوشرار

  فمسطين –كمية العموم التربوية  –بكالوريوس العموم وأساليب تدريسيا 

 

 قباجة محمد زياد: الدكتورإشراف 

 

في أساليب  استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستيرقدمت ىذه الدراسة 
 كمية العموم التربوية/ جامعة القدس  من التدريس

  

 رسالة ماجستير

 

 م 2012 –ه1431



 

 

 إجازة الرسالة

 األنشطة االستقصائية العممية ))أثر تدريس المختبر باستخدام برنامج يستند إلى الدمج بين 

 في فيم طمبة الصف العاشر  ((والكتابة من أجل التعمم  

 لممفاىيم الفيزيائية واتجاىاتيم العممية 

 اسم الطالب: عماد شحدة محمد أبوشرار

 21612540الرقم الجامعي: 

 محمد قباجة زيادالمشرف: الدكتور 
 

ن قبل أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم م م2018/6 / 30نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
 :وتواقيعهم

   :التوقيع       لدكتور زياد محمد قباجة   ا  رئيس لجنة المناقشة  .1

 :التوقيعالدكتور محسن محمود عدس              ممتحنًا داخميًا  .2

 : التوقيع   الشمالي    أحمدالدكتور محمود         خارجياً ممتحنًا . 3

  

 فمسطين –سالقد

 م  2012 –ه1431

 جامعـة الــقــدس

 عـمادة الـدراسـات العـميـا

 تدريسالبرنامج أساليب 



 اإلىداء 

 

                                                                  نا األبرار                                                                                                                   ئ.  شيدا.............. اً يعإلى من ىم أشرف منا جم

 أسرانا البواسل  ......................... أسرى الحرية واألملإلى 

 أبي الحبيب رحمو اهلل .. ............إلى من عممني العطاء دون مقابل 

 أمي الحنونة حفظيا اهلل ...............إلى من عممتني حب العمل والوفاء 

 زوجتي الغالية  .....فكانت لي النور. إلى من عاشت معي التجربة بحموىا ومرىا

 ياتي وأخو انإخو   .......................إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة

 . أبنائي...... محمد –البراء  -أمير   –مرام  عنوان سعادتي و  ربيع حياتي وقرة عيني إلى

 عزاء أل.... طالبي ا.....................من أجد أماميم ذاتي ويجدون في مستقبميم .....إلى 

 ... معممي األفاضل............................رسم مالمحي برياح العمم الطيبة ... واعادأإلى من 

 الييم جميعًا أىدي ىذا الجيد العممي المتواضع

 

 الباحث                                                                              

 عماد أبوشرار

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار

أقر أنا مقدم الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير, وأنيا كانت نتيجة 
أبحاثي الخاصة باستثناء ما أشير إليو حيثما ورد, وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم 
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 الشكر والتقدير:

سيدنا محمد عميو وعمى آلو أفضل الصالة المرسمين  إمام الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى
 .والتسميم

  
 19سورة النمل اآلية 

لى كمية أ لى تقدم بالشكر العميق إلدارة جامعة القدس وا  العموم التربوية وعميدتيا وجميع األساتذة فييا وا 
عمادة الدراسات العميا وعميدىا حيث وفرت لنا فرصة االلتحاق ببرنامج الدراسات العميا فميم فائق 

 االحترام والتقدير.

ستاذي ومعممي الدكتور زياد قباجة لما قدمو لي من متابعة أتقدم بالشكر الجزيل إلى أويسرني أن 
شراف عمى رسالتي ودعمو المتواصل إلقبول ابرشاد وتوجيو عمى مدار سنوات الدراسة, ولتفضمو ا  و 

  حتى رأت رسالتي النور. 

محسن عدس, والدكتور محمود الشمالي  كما واتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة: الدكتور
 .بناءةالحظات واقتراحات ثرائيا بما قدموه من ما  عمى تفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة, و 

والشكر موصول إلى السادة المحكمين من أساتذة جامعات ومشرفين ومعممين لمساىمتيم في تحكيم 
 أدوات الدراسة, ولكل ما قدموه من اقتراحات كان ليا دور في اثراء الرسالة. 

ما قدموه من دعم تقدم بعظيم امتناني وتقديري لمدراء المدارس التي تم تطبيق الدراسة فييا لكل أو 
بداعيما في تطبيق الدراسة وفق إالسيد أحمد عمى  عايدة وتعاون, ولممعمم محمود رجوب والمعممة

  , ولممعمم أسامة الرجوب والمعممة إبتسام أبوشرار لقياميما بالمراجعة والتدقيق المغوي لمدراسة.غراضياأ

وأخص بالذكر األستاذ  تمام ىذه الرسالةوأخيرًا أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي إل
, داعيًا اهلل سبحانو وتعالى أن يوفقنا حسام الدرابيع لدعمو الفني المتواصل وزمالئي في مدرسة الصديق

   وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. جميعًا إلى ما يحبو ويرضاه

 الباحث 



 

 

 الممخص:

األنشطة  ))برنامج يستند إلى الدمج بين  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر تدريس المختبر وفق
في فيم طمبة الصف العاشر لممفاىيم الفيزيائية  ((االستقصائية العممية والكتابة من أجل التعمم 

ولتحقيق أىداف الدراسة طبقت خالل الفصل الثاني من العام الدراسي , واتجاىاتيم العممية
مجتمع الدراسة الذي يتكون  طالبًا وطالبة من( 121م, عمى عينة قصدية مكونة من )2017/2018

( طالبًا وطالبة, 3145طمبة الصف العاشر المسجمين في مديرية جنوب الخميل والبالغ عددىم ) من
درست  ,حداىما تجريبيةإ ان:حيث توزع أفراد العينة عمى أربع شعب في مدرستين, في كل مدرسة شعبت

, درست بالطريقة االعتياديةلعممية, واألخرى  ضابطة ستقصائية ابطريقة الدمج بين األنشطة اال
وتكونت أدوات  التجريبي لمناسبتو ألغراض الدراسة,استخدم الباحث المنيج التجريبي والتصميم شبو 

التجاىات واألداة الثانية ىي اختبار ا ,األداة األولى اختبار فيم المفاىيم الفيزيائية الدراسة من أداتين:
  ا بالطرق المناسبة, وطبقت األدوات عمى مجموعتي الدراسةما وثباتيمحقق من صدقيتم التالعممية, و 

) التجريبية والضابطة( في المدرستين قبل البدء في المعالجة وبعدىا, وفي تحميل النتائج تم استخدام 
 (.  ANCOVAالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل التغاير المصاحب الثنائي ) 

حصائيًا في فيم طمبة إد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج تمثمت في اآلتية: وجود فروق دالة وق
الصف العاشر لممفاىيم الفيزيائية تبعًا لمتغير طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية والتي درست 

ظيرت النتائج وجود بطريقة الدمج بين األنشطة االستقصائية العممية والكتابة من أجل التعمم, كما أ
وكانت النتائج  ,في فيم طمبة الصف العاشر لممفاىيم الفيزيائية تبعًا لمتغير الجنس اً حصائيإوق دالة ر ف

 حصائيًا تبعًا لمتفاعل بين الطريقة والجنس.إعدم وجود فروق دالة و  ح اإلناث,لصال

في االتجاىات العممية لدى طمبة الصف العاشر تبعًا  اً حصائيإوجود فروق دالة  كما أظيرت النتائج
لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة الدمج بين األنشطة  لمتغير الطريقة وكانت

حصائيًا في االتجاىات العممية إعدم وجود فروق دالة و  مم,االستقصائية العممية والكتابة من أجل التع
 تبعًا لمتفاعل بين الطريقة وجود فروق دالة إحصائياً ر الجنس, و لمتغي لدى طمبة الصف العاشر تبعاً 

 .المجموعة التجريبية إناثوالجنس وكانت ىذه الفروق لصالح 

األنشطة االستقصائية العممية والكتابة  ))بناًء عمى النتائج توصي الدراسة باستخدام برنامج الدمج بين 
ة، والعمل عمى تضمين برنامج الدمج في برامج في تدريس مختبرات العموم كاف ((من أجل التعمم 

 تدريب المعممين المنخرطين في الخدمة.
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Prepared by: Emad Abu sharar 
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Abstract: 

The study aimed at investigating the effect of  using program depends on incorporating      

(( PRACTICAL INQUIRY ACTIVITIES via WTL )) strategy in science lab to 10
th

 

graders` understanding of physics concepts and Their scientific trends . The study was 

applied during the second semester of the academic year 2017/2018, on purposeful  sample 

consisted of (121) students  (male and female) selected from the population of the study in 

the Directorate of South Hebron (3145) 10
th

 graders students. The sample was divided into 

four groups in two schools. Each school has two groups (experimental and control). The 

researcher used the experimental method and semi-experimental design for the purpose of 

the study .                                                                                                                                  

The study used two instruments: the understanding of physics concepts test and the 

scientific trends test, Content validity and reliability were established for all tests through 

appropriate methods. The instruments of the study were applied to both experimental and 

control groups in both schools before and after applying the experiment, For statistical 

analysis: means, standard deviations and (2-way ANCOVA)test were used.                           

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

mean scores of 10
th

 graders understanding of the physics concepts due to teaching method  

in favor of the experimental group, there were statistical differences of 10
th

 graders 

understanding of the physics concepts due to the gender in favor of females, and there were 

no statistically significant differences due to the interaction between teaching method and 

gender.                                                                                                                                       

And there were  statistically significant differences in the mean scores of 10
th

 graders’ 

scientific trends due to teaching method in favor of experimental group, there were no 

statistically significant in mean scores of 10
th

 graders’ scientific trends due to the gender, 

and there were statistically significant differences of 10
th

 graders’ scientific trends due the 

interaction between  method and gender variables, in favor of the females of the 

experimental group.                                                                                                                   

Based on these findings, the study recommended the use of  program depending on the 

incorporating (Practical Inquiry Activities via WTL) strategies in all teaching science labs, 

and incorporating such approach for in-service teachers  training programs.                           
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة: 1.1
يعيش العالـ في ىذه األياـ عصرًا تتسارع فيو العموـ المعرفية والتطبيقية في جميع المجاالت, وتبذؿ 
فيو الدوؿ كثير مف الجيود, وتكرس الطاقات والثروات؛ مف أجؿ بناء مجتمعات حضارية راقية تتفاعؿ 

مواجية تحديات المستقبؿ, وقد أكدت ىذه الدوؿ المكانة المتميزة لمتربية مع متغيرات العصر, وتتأىب ل
التي تحتؿ الصدارة في منظومة االستراتيجيات التنموية؛ الرتباطيا بالعنصر البشري الذي يعد مف أىـ 

 (.2012العناصر األساسية إلحداث التنمية, والرتباطيا بمجاالت الحياة المختمفة )موسى, 

اليدؼ الرئيس لتدريس العمـو في جميع مراحؿ التدريس ىو إيجاد متعمـ  ( أف2011ويرى خطايبة )
ؽ ذلؾ عندما نعتبر العمـو عممية يويمكف تحق ,وعمى درجة مرتفعة مف الكفاءة واألداء مثقؼ عممياً 

شيء يقـو بو المتعمـ وليس شيئًا يعمؿ لو, وعمى الرغـ مف أىمية  بمثابةتعمـ العموـ  ويكوففاعمة, 
بدوف امتبلؾ المتعمـ لمخبرات العقمية المناسبة, وعمى المعمـ  غاياتياألنشطة اليدوية إال أنيا ال تحقؽ ا

المبلحظة  لتعمـوالمتعمـ اعتماد االستقصاء العممي محورًا لتعميـ العموـ أكثر مف كونيا عممية 
 .واالستدالؿ والتجريب

 ؛العممي المتسارع, يتضح الدور الياـ لممعمـ عندما نتحدث عف استراتيجيات التدريس في زمف التقدـ
نظرًا لممركز األساسي الذي يحتمو في النظاـ التعميمي الذي يؤكد عمى ضرورة االىتماـ بالمتعمـ, 

جميع جوانبيا  فيمحورًا لمعممية التعميمية التعممية, والعمؿ عمى تنمية شخصيتو بشكؿ متكامؿ وجعمو 
تقاف إاالجتماعية, ىذا األمر وضع المعمـ أماـ تحد كبير حيث لـ يعد الجسمية والعقمية واالنفعالية و 

وفؽ المدرسة التقميدية التي  ,المعمـ لممادة التعميمية وتمقينيا لممتعمميف كافيًا لتحقيؽ حاجات المتعمميف
 يمثؿ المعمـ فييا وسيمة نقؿ لممعمومات مف مصادرىا إلى المتعمميف, بؿ أصبح المعمـ منسقًا ومشجعاً 
 اً ومحفزًا لممتعمميف, وىذا يتطمب مف المعمـ أف يكوف متمتعًا بشخصية متكاممة مستقرة ومنفتحة, ومعد
إعدادًا جيدًا عمميًا وثقافيًا ومينيًا, حتى يكوف قادرًا عمى فيـ احتياجات المتعمميف وخصائص نموىـ, 
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رشادىـ وتوفير األجواء المناسبة  تعمميـ  فاعمة وتشويقيـ وحفزتسييؿ مشاركتيـ اللوعمى توجيييـ وا 
عدادىـ لمواجية مطالب الحياة في عصر سريع التغير,  وتنمية ميوليـ وقدراتيـ, وتمبية احتياجاتيـ, وا 

يتطمب مف المعمـ أف يكوف قادرًا عمى استخداـ أفضؿ الوسائؿ واألساليب لتقديـ المادة التي يدرسيا  مما
ضافة إلى قدرتو عمى تنمية نفسو وتجديد معموماتو بشكؿ يتبلءـ مع احتياجاتيـ وخصائصيـ, باإل

 (.2003)الحيمة,  باستمرار ومتابعة المستجدات, واالنفتاح عمى المعرفة والثقافة العممية

لكف واقع الحاؿ يشير إلى أف التعميـ في المدارس ال يقوـ بدوره بالشكؿ المأموؿ, وال يؤسس لممارسات 
التعميـ المدرسي عف واقع الحياة, فنمط التعميـ المدرسي الذي ذات معنى, وأنو يوجد غربة في نظاـ 

يركز عمى الحفظ والتمقيف لممعارؼ بيدؼ التغطية السطحية لممعارؼ المحتشدة في الكتب تحت 
والكثير  ,ال يعيف معظـ المتعمميف عمى األداء الجيد ,عناويف مجتزأة مف سياقيا ومنفصمة عف الواقع

    (.2007)جبر وكشؾ,  تو الكامنةمنيـ يفشؿ في تحقيؽ قدرا

وبالرغـ مف أىمية األنشطة العممية بشكؿ عاـ والتجارب المخبرية بشكؿ خاص في تحقيؽ أىداؼ تعمـ 
وتعميميا, يؤكد األدب التربوي عمى أنو يوجد قصور واضح في استخداـ األنشطة المخبرية العموـ 

مب عمييا طابع غجارب العممية في المختبر, حيث يفي األساليب المتبعة في تنفيذ الت ؿوممارستيا, وخم
العرض العممي بشكؿ عاـ, ومعظـ أنشطة العمؿ المخبري في المدارس تتـ مف خبلؿ القياـ بخطوات 
محددة ومألوفة, تتمثؿ في تحديد اليدؼ وتنفيذ خطوات التجربة وأخذ المبلحظات, ومف ثـ المناقشة 

ائيا ىو التأكيد عمى صحة المعمومات التي قاـ المتعمموف جر إواالستنتاج, ويكوف اليدؼ العاـ مف 
 (.2011)خطايبة,  جراء التجربةإبحفظيا قبؿ 

 النظرية البنائية وأفكارىا ومبادئيا تمؾإف األفكار والمبادئ السابقة تتفؽ إلى حد كبير مع افتراضات 
( أف البنائية Wheatley, 1991) يتميويبيف و  التي تركز عمى دور المتعمـ الفاعؿ في بناء المعرفة,

وال يستقبميا بشكؿ تقـو عمى مبدأيف: حيث يؤكد المبدأ األوؿ عمى أف المتعمـ يقوـ ببناء المفاىيـ بنفسو 
 سمبي, ويؤكد المبدأ الثاني عمى دور المتعمـ في اكتشاؼ العالـ المحيط مف خبلؿ خبراتو السابقة.

ذاتيًا مف خبلؿ  ينابناء المع بعممية عقمية نشطة مف أجؿ الفمسفة البنائية عمى أف المتعمـ يقوـ وتؤكد
وىذا يعني أف التعمـ مف وجية نظر البنائية  بشكؿ سمبي مف المعمـ, ايستقبمي أنو الو  ,جيازه المعرفي

عممية فردية تتطمب تفاعؿ المعرفة السابقة مع الخبرات الجديدة في سياؽ يساعد المتعمـ عمى بناء 
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وعندما تتشكؿ البنى المعرفية عند المتعمـ  (.1993؛ سركز وخميؿ,  1998ادو, أبوج) المعرفة بنفسو
 ألنيا ؛ألف المتعمـ يتمسؾ بالمعرفة المتكونة عندهوذلؾ  ؛مع أنيا قد تكوف خاطئة فإنيا تقاوـ التغيير

 ةاختيار العديد مف التجارب واألنشط تبدو مقنعة لو, وىذا يتطمب مف المعمـ لمظواىر تقدـ تفسيرات
 (. 2003)الخوالدة,  ليـ مدى صحة المعرفة ودقتيا في التفسيرالتي تبيف  لممتعمميف

ف معالجة إ, حيث معضمة رئيسة في المعرفة البنائيةأف ىناؾ  عمى تجمع العديد مف الدراساتو 
المعمومات بمعزؿ عف سياؽ التفاعبلت االجتماعية والتوجييات الخارجية لممتعمـ يؤدي إلى تفسيرات 

وتؤكد  (., 1991Streibel) تكوف مفاىيـ بديمة عند المتعمـ ىذا يتسبب فيئة عف العالـ و خاط
التعمـ فإنو  لحدوث( عمى أف أي تفكير في العالـ الواقعي والمعرفة Suchman, 1987ماف )خسو 

, وليس عمى أساس التفاعؿ القائـ ياؽ واألحداث المتضمنة في الموقؼالبد أف يحدث في حدود الس
 .ط والبرامج المعرفية العقمية فقطستخداـ الخطعمى ا

, والنظرية المعرفية االجتماعية يتفقاف عمى أف التعمـ ىو عممية ذلؾ فالنظرية المعرفية البنائية وعمى
ه البنى والعمميات ة البنائية ترى أف المسؤوؿ عف ىذي, ولكف المعرفئية, لتكويف أبنية معرفية جديدةبنا

لمعرفية االجتماعية فترى أف الخطط والتمثيبلت تبنى عف طريؽ التفاعؿ المباشر , أما اهىو العقؿ وحد
, وأف الخبرات التعميمية ينبغي أف تقدـ ـ مع األحداث التعميمية الموقفيةبيف المتعمميف أثناء تفاعمي
عف  ألف الميمات التعميمية ليست منعزلة ؛قية مف خبلؿ سياؽ العالـ الحقيقيلممتعمميف في مواقؼ حقي

 .(2003 ,ًا ىامًا منيا ) خميسسياؽ الحياة ولكنيا تشكؿ جزء

ألف المتعمـ في  ؛تؤدي إلى تعمـ قوامو الفيـأتي االستقصاء في مقدمة استراتيجيات التدريس التي وي
موقؼ االستقصاء يكوف نشطًا, ويكتسب تعممًا فعااًل ومثمرًا, ويعد االستقصاء مف أكثر أساليب 

فرصًا حقيقية لممارسة  ليـألنو يوفر  ؛اعمية في تنمية التفكير العممي لدى المتعمميفالتدريس الحديثة ف
 سموؾ العالـ في بحثو, وتوصمو إلى النتائج وفطرؽ العمـ وعممياتو بشكؿ فعمي, حيث يسمؾ المتعمم

 واالعتماد (. وىذا يساعدىـ عمى استمرارية التعمـ الذاتي2000؛ قطامي وقطامي,  2003)الحيمة, 
, وتطوير نفسيـأعمى النفس, ويولد عندىـ شعورًا باإلنجاز واحتراـ الذات, مما يؤدي إلى بناء الثقة في 

 (.1996زيتوف, ) بداعيةإلاتجاىاتيـ واىتماماتيـ العممية ومواىبيـ ا
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ويعد االستقصاء الحثي)المحفز( الذي طوره سوخماف مف أفضؿ نماذج التعمـ باالستقصاء مناسبة 
 ألنو يقوـ عمى ؛نشطة العممية في تعميـ العموـ بشكؿ عاـ, وفي تدريس المختبر بشكؿ خاصلتنفيذ األ

شد انتباه المتعمميف, واستثارة دافعيتيـ لمتعمـ مف خبلؿ طرح موقؼ محير عمى شكؿ مشكمة تحتاج إلى 
حدوثو بشكؿ  وفمع ما يتوقع المتعمم ىذا الموقؼ عمى شكؿ حدث متناقض ويتـ طرححؿ, 
في التوصؿ شعور داخمي بالرغبة الشديدة  عندىـ ولدتي وبالتالي (,2007مرعي والحيمة, ).طبيعي

, ويتـ ذلؾ مف خبلؿ انخراطيـ في تنفيذ األنشطة (Friedl,1997) لممعرفة البلزمة لحؿ ىذا التناقض
تقصائية أكدت نتائج العيد مف الدراسات التربوية عمى أىمية األنشطة االس, و العممية بطريقة استقصائية
     حصيؿ المعرفة العممية مثؿ دراسة: التعمـ, وعمى فعاليتيا في تو  التعميـ العممية في تحسيف عممية

؛  2005؛ الزعبي,  2009؛ البريكي,  2009؛ عايش,  2014؛ قباجة وعدس,  2014ابراىيـ, ) 
Hofstein et al., 2005  ؛Brears et al., 2011.) 

ي تركز عميو الفمسفة البنائية, تأتي الكتابة مف أجؿ التعمـ كأحد مداخؿ وضمف إطار التعمـ لمفيـ الذ
التدريس التي تركز عمى تفعيؿ دور المتعمـ في تحصيؿ المعرفة مف خبلؿ استخداـ المغة وأدواتيا في 

(. فالبيئة التفاعمية Bazerman, 2005تعزيز الفيـ وتشكيؿ البنية المعرفية مف خبلؿ عممية الكتابة )
وتجعمو يفكر فيما يكتب, وبالتالي  ,عند المتعمـ األفكار توفرىا الكتابة لممتعمـ تعمؿ عمى تنظيـ التي

لممعرفة ومف ثـ التعبير عنيا بطريقتو  وتحث المتعمـ عمى التفكير في فيمتصبح الكتابة أداة لمتفكير 
المعرفة الجديدة  وـ باسترجاع معرفتو السابقة حوؿ الموضوع, وصياغتيا لمتعبير عفقالخاصة, في

 (.2012بصورة مترابطة وىذا يشكؿ معنى لما تعممو )عمر ومناظر, 

األسس النظرية التي تقوـ عمييا  (Bereiter & Scardamalia, 1987برايتر وسكارداماليا ) بيفو 
الكتابة مف أجؿ التعمـ مف خبلؿ توضيح الفرؽ بيف نموذج الكتابة كنقؿ لممعرفة الذي يركز عمى 

 لكتابة بيدؼ الحفظ واالسترجاع, ونموذج الكتابة كتحوؿ في المعرفة الذي يشمؿ التفكيرتوظيؼ ا
 في المعمومات.  والتأمؿ

إلى أف الميمات الكتابية تعمؿ عمى تعزيز التعمـ في جميع المباحث, وبناًء عميو  ويشير األدب التربوي
اة لمتفكير وتعمـ المباحث المختمفة أصبح كثير مف الباحثيف يركزوف عمى أىمية استخداـ الكتابة كأد

(.(Tynjala et al., 2001 أجريت العديد مف الدراسات التربوية بيدؼ استقصاء أثر الكتابة  وليذا
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في تحسيف عممية التعميـ والتعمـ مف خبلؿ دراسة أثرىا عمى مجموعة مف المتغيرات, مف أجؿ التعمـ 
 (.2006؛ عرار,  2007؛ الرجعي,  Atasoy, 2013؛  Weston et al., 2016مثؿ دراسة: )

ولعؿ مف الفائدة دمج األنشطة االستقصائية العممية مع الكتابة مف أجؿ التعمـ في تدريس المختبر, 
نو مف الممكف توظيؼ الكتابة بشكؿ فاعؿ كمدخؿ لمتعمـ في مراحؿ نموذج سوخماف لؤلحداث إحيث 

 تقصائية العممية في المختبر.المتناقضة عند قياـ المتعمـ بتنفيذ األنشطة االس

يعد اكتساب المفاىيـ العممية وتنميتيا عند المتعمميف مف أىـ أىداؼ تدريس العموـ في المراحؿ  
التعميمية المختمفة, ومف أساسيات العمـ التي تفيد في فيـ الييكؿ العاـ لمعمـ, وفي توضيح كيفية انتقاؿ 

ممية بالشكؿ الصحيح عند المتعمميف يتطمب توظيؼ أثر التعمـ, وليذا فإف اكتساب المفاىيـ الع
استراتيجيات تدريس مناسبة تضمف سبلمة تكويف المفاىيـ العممية واالحتفاظ بيا, وتوظيفيا بشكاؿ 

 (.1996زيتوف, فاعؿ في الحياة )

تشكؿ القاعدة الضرورية لمسموؾ المعرفي عند اإلنساف كالمبادئ ( أف المفاىيـ 2003) الحيمةويرى 
قوانيف, وتشكؿ جزءًا أساسيًا مف أجزاء المعرفة اإلنسانية وتعد ىدفًا تربويًا ىامًا في كافة مراحؿ التعمـ وال

والتعميـ في المجتمعات اإلنسانية, ويرى كثير مف الباحثيف في مجاؿ التربية أف تعمـ المفاىيـ يعد ىدفًا 
 .وغاية أساسية مف غايات التربية في كافة مراحميا ومستوياتيا

وتؤثر تطبيقاتو  ألنو يتناوؿ مفاىيـ ذات صمة بحياة اإلنساف, ؛ويعد عمـ الفيزياء مف العموـ اليامة
ألنو يتكوف مف مجموعة مف  ؛بأنو ذو طبيعة مفاىيمية العممية في جميع مجاالت الحياة, كما ويتميز

وعمـ الفيزياء ىو العمـ  .(2010التي تمثؿ المبنات األساسية لفيـ طبيعة ىذا العمـ )العربيد,  المفاىيـ
الطبيعي الذي ييتـ بدراسة الظواىر الطبيعية بيدؼ وصفيا, وتفسيرىا, والتنبؤ بحدوثيا مف أجؿ 
ضبطيا والتحكـ فييا لتسييؿ حياة اإلنساف وتحقيؽ الرفاىية لو, ويعتبر عمـ الفيزياء القاعدة األساسية 

 (.2010, والفمؾ, والجيولوجيا )إسماعيؿ, التي تبنى عمييا العمـو الطبيعية األخرى كالكيمياء

( نتائج العديد مف الدراسات التربوية التي تؤكد عمى وجود العديد مف 2005ويمخص القادري )
بسبب طبيعة المفاىيـ الفيزيائية التي تتسـ الصعوبات في اكتساب المتعمميف لممفاىيـ الفيزيائية, 

رياضية متقدمة, ومف ىذه الصعوبات ما يعود إلى طبيعة بمتغيراتيا الكثيرة, واحتوائيا عمى معالجات 
المتعمـ مف حيث تدني مستوى نموه الذىني, ووجود الكثير مف المفاىيـ البديمة عنده, ومنيا ما يعود 
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إلى المعمـ بسبب استخدامو ألساليب تدريس تركز عمى التمقيف في شرح المفاىيـ, واستخداـ المختبر 
صحة المعمومات في مقرر يغمب عميو الطرح المباشر لممعمومات وكثرة  التأكيدي بيدؼ التأكد مف

حقيقي, وىذا تسبب في نفور ال يافي سياق الفيزيائية المسائؿ الرياضية دوف االىتماـ بمعالجة المفاىيـ
صبحت معرفتيـ مجزأة وذات طبيعة غير عممية أ, و المتعمميف مف مادة الفيزياء, وتدني تحصيميـ فييا

صعوبة بالغة في توظيؼ  وترتب عمى ذلؾالمفاىيـ البديمة, والسطحية في فيـ المفاىيـ,  تكثر فييا
وىذا الوضع لمتربية الفيزيائية يتعارض مع أىداؼ التربية المتعمميف لممفاىيـ الفيزيائية في الحياة, 

لعممية في الحياة الفيزيائية, التي تسعى إلى جيؿ مثقؼ عمميًا وتكنولوجيًا, وقادر عمى اتخاذ القرارات ا
العممية, ولتحقيؽ ىذه األىداؼ فإنو ينبغي عمينا مواجية المشكمة عمى أسس عممية قائمة عمى 
التخطيط والمتابعة بعيدًا عف العشوائية واالرتجالية, مف خبلؿ تطوير قدرات المتعمميف عمى االستدالؿ 

قاـ العديد مف  وليذا(,  (Hogan & Maglienti, 2001العقمي وبناء المفاىيـ الفيزيائية بشكؿ سميـ
الباحثيف بإجراء دراسات تربوية ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة لتنمية 

؛ قباجة,  2015؛ الغزو,  2016جوابرة,  )المفاىيـ الفيزيائية لدى المتعمميف, ومف ىذه الدراسات:
 (.2005حياصات, ؛ ال Campbell, 2006؛  Selcuk et al., 2008؛  2014

يتبيف مما سبؽ أىمية استخداـ استراتيجيات تدريس تعمؿ عمى تفعيؿ دور المتعمـ بيدؼ اكتساب 
المفاىيـ الفيزيائية بشكؿ صحيح وتحقيؽ التعمـ مف أجؿ الفيـ, ولعؿ تدريس مختبر الفيزياء وفؽ 

يكوف لو دور في جؿ التعمـ برنامج يستند إلى الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أ
    فيـ المتعمميف لممفاىيـ الفيزيائية والتغمب عمى كثير مف الصعوبات التي تقؼ حائبًل دوف تحقيؽ ذلؾ.

( إلى أف النظـ التربوية تركز عمى تدريس الميارات في المجاؿ المعرفي أكثر 2003ويشير الحيمة )
تنمية االتجاىات العممية, بالرغـ مف األىمية الكبيرة مف تركيزىا عمى الجوانب االنفعالية مثؿ تعميـ و 

ف ما حيث إنو يترؾ أثرًا واضحًا فيما يتعممو المتعمـ وعمى طبيعة ذلؾ التعمـ, إليذا المجاؿ, حيث 
 عمى المواقؼ. التي يصدرىا حكاـفي األيحممو المتعمـ مف اتجاىات تؤثر في سموكو, و 

عمى أف تكويف االتجاىات العممية وتنميتيا يعد مف األىداؼ ويجمع األدب التربوي في تدريس العموـ 
وذلؾ ألف االتجاىات تعمؿ كموجيات يمكف االعتماد عمييا في التنبؤ  ؛األساسية لتدريس العموـ

بالسموؾ العممي, وكذلؾ توجو المتعمميف إلى استخداـ طرؽ العمـ وعممياتو ومياراتو بطريقة عممية في 
 (.1998 البحث والتفكير )زيتوف,
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ويظير اىتماـ األدب التربوي في تنمية االتجاىات العممية لدى المتعمميف مف خبلؿ تناوؿ الكثير مف 
؛  2017تجاىات العممية وربطيا مع غيرىا مف المتغيرات مثؿ دراسة: )العنزي, لبلالدراسات التربوية 

     (.Freedman, 1997؛  Chang & Mao, 1999؛  2014؛ قباجة,  2016مفمح, 

نيا إتكويف االتجاىات العممية وتنميتيا بالشكؿ السميـ عند المتعمميف, حيث  العمؿ عمى ونظرًا ألىمية
تجعميـ قادريف عمى تقبؿ الحقائؽ العممية بموضوعية والميؿ نحو النزعة التجريبية, وتكسبيـ حب 

نفتاح العقمي, والنظرات االستطبلع واالستفسار, والعقمية الناقدة, والقدرة عمى تعميؽ الحكـ, واال
      أثر تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى الدمج بيف تأتي ىذه الدراسة لتقصي و  االنسانية,

لممفاىيـ في فيـ طمبة الصؼ العاشر  ((والكتابة مف أجؿ التعمـ  االستقصائية العمميةاألنشطة  ))
  .الفيزيائية واتجاىاتيـ العممية

 راسة:مشكمة الد    2.1

عداد جيؿ قادر عمى مواجية التحديات التي يفرضيا إأىمية تبيف لمباحث مف خبلؿ خبرتو في التدريس 
نتائج االختبارات الموحدة التي تقوـ بيا وزارة التربية  كما وتبيفالتقدـ المتسارع في جميع مناحي الحياة, 

( عدـ 2011, 2007, 2003عواـ)في األ TIMSSوالتعميـ ونتائج االختبارات العالمية مثؿ اختبار 
كفاية طرؽ التدريس التقميدية في تدريس العمـو بشكؿ عاـ وفي تدريس المختبر العممي بشكؿ خاص 

يقتصر عمى مشاىدة  اً , حيث يكوف دور المتعمـ سمبي(2012)موسى,  تحقيؽ مثؿ ىذه المخرجاتل
المتعمـ بتنفيذ النشاط وفؽ خطوات  المعمـ اثناء تنفيذ األنشطة العممية, أو في أحسف األحواؿ يقوـ

محددة مسبقًا بطريقة تحاكي تنفيذ الوصفات في كتب الطبخ, وىذا بدوره ينعكس بشكؿ سمبي عمى قدرة 
حوؿ الوصؼ السطحي  يدورالمتعمـ عمى بناء المعرفة بشكؿ سميـ والتوصؿ إلى الفيـ العميؽ, و يبقيو 

كثير مف ادًا إلى التوصيات المنبثقة مف نتائج لبعض المشاىدات, بناًء عمى ىذا التصور واستن
بأىمية توظيؼ واستخداـ استراتيجيات تدريس حديثة وفؽ المنحى البنائي لما ليا مف  الدراسات التربوية
معنى يستمر ويدـو  يكساب المتعمـ ميارات وعمميات العمـ وكذلؾ في تحقيؽ تعمـ ذإأثر فاعؿ في 

مشكمة الدراسة في تقصي أثر  انبثقتكفاءة عالية في الحياة, مف ىنا يستطيع المتعمـ توظيفو بفاعمية و 
األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف  ))تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى الدمج بيف 

 في فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية واتجاىاتيـ العممية. ((أجؿ التعمـ 
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 أهداف الدراسة:   1.3

األنشطة  ))برنامج يستند إلى الدمج بيف  باستخداـىذه الدراسة إلى تقصي أثر تدريس المختبر  دفتى
, وبياف في فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية ((االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ 

               نيما. فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بي
, وبياف فيما إذا جاىات العممية لدييـوكذلؾ استقصاء أثر تدريس المختبر وفؽ ىذا البرنامج في االت

  .كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما

 حاولت الدراسة اإلجابة عمى األسئمة اآلتية: أسئلة الدراسة:   1.3

 والذي ٌنص: السؤال األول 

األنشطة االستقصائية العممية والكتابة  ))ما أثر تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى الدمج بيف 
في فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ  ((مف أجؿ التعمـ 

 الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما؟ 

  السؤال الثبنً والذي ٌنص:

العممية والكتابة  األنشطة االستقصائية ))ما أثر تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى الدمج بيف 
في االتجاىات العممية لطمبة الصؼ العاشر؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ  ((مف أجؿ التعمـ 

 الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما؟ 

 فزضٍبت الدراسة:    1.3

 ة الدراسة تـ صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية:مع أسئم انسجاماً 

الفزضٍة الصفزٌة األولى والتً تنص:
حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروؽ ذات داللة  »

( بيف متوسطات طمبة الصؼ العاشر في اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية تبعًا α ≤ 0.05حصائية )اإل
«ا الجنس, والتفاعؿ بينيمو الطريقة,  لمتغير

 

 

الفزضٍة الصفزٌة الثبنٍة والتً تنص : 
حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروؽ ذات داللة  »

( بيف متوسطات طمبة الصؼ العاشر في مقياس االتجاىات العممية تبعًا α ≤ 0.05حصائية )اإل
 « والجنس, والتفاعؿ بينيمالمتغير الطريقة, 

 



 

9 

 

 أهمٍة الدراسة:   1.3

عمى توجيات المنحى البنائي في  اسات التربوية عمى أىمية تفعيؿ دور المتعمـ بناءً تؤكد كثير مف الدر 
التدريس والذي يركز عمى ضرورة أف يبني المتعمـ المعمومات بنفسو مستفيدًا مف خبراتو السابقة حوؿ 

 فعمىالموضوع , وبناًء عميو تظير أىمية ىذه الدراسة بمقدار ما يتحقؽ مف أىدافيا في عدة مجاالت, 

الدمج  كونيا مستندة إلىثراء لؤلدب التربوي إتكمف أىمية ىذه الدراسة بما تقدمو مف  الصعيد النظري
حيث تركز االستراتيجية األولى عمى الدور الفاعؿ لممتعمـ في تنفيذ  :بيف استراتيجيتيف في التدريس

عمى ىذا الدور مف خبلؿ توظيؼ األنشطة االستقصائية العممية في المختبر وتؤكد االستراتيجية الثانية 
أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ ما تقدمو مف مادة  تكمف أما عمى الصعيد العمميالكتابة مف أجؿ التعمـ, 

وتزودىـ بأدوات لقياس فيـ  مف معمميف ومشرفيف وغيرىـ, لمقائميف عمى العممية التعميميةتعميمية 
كما أنيا قد توجو ة عمى أمؿ استخداميا في دراسات جديدة, الطمبة لممفاىيـ الفيزيائية, واتجاىاتيـ العممي

عمى الصعيد البحثي و  القائميف عمى التعميـ إلى ضرورة إعداد المعمميف وفؽ األساليب التربوية الحديثة,
أثر تدريس المختبر المجاؿ أماـ دراسات أخرى الستقصاء  تفتح نتائج الدراسة أمؿ الباحث أفي

 ((األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ  ))إلى الدمج بيف  باستخداـ برنامج يستند
 .تتناوؿ ىذه الدراسات جوانب ومتغيرات أخرى لـ تتناوليا الدراسةبحيث 

 

 

 الدراسة: محددات   1.3

ىذه الدراسة في مدرسة الشييد ماجد أبوشرار الثانوية ومدرسة بنات دورا  تـ تطبيؽ: المحدد المكاني
  .ثانوية التابعة لوزارة التربية والتعميـ في مديرية جنوب الخميؿال

 ـ. 2017/2018ثاني مف العاـ الدراسي إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي ال تـ: المحدد الزماني

ىذه الدراسة عمى جميع طمبة الصؼ العاشر األساسي في المدارس التابعة  اقتصرت: المحدد البشري
 والتعميـ في مديرية جنوب الخميؿ. لوزارة التربية 

 ىذه الدراسة بالمفاىيـ والمصطمحات الواردة فييا.  تحددت: المحدد المفاىيمي
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 مصطلحبت الدراسة   1.3

ىي مواقؼ تعميمية منظمة ومخططة تثير عقوؿ الطمبة وتفكيرىـ  األنشطة االستقصائية العممية:
عميمية لممارسة طرؽ العمـ وعممياتو وقياميـ وتييء الفرص أماميـ مف خبلؿ محتوى المادة الت

 وصوؿ إلى نتائج معينةلمعممية  أـكانت عمميات عقمية نظرية  بخطوات وأداءات محددة سواءً 
 (.2005)الحياصات, 

كتابة غير رسمية تساعد المتعمميف عمى االنخراط في األنشطة ىي استراتيجية  الكتابة من أجل التعمم:
 (.kuta, 2008) وربطيا دراؾ المعموماتا  بشكؿ أصمي, و بة التعميمية بيدؼ الكتا

 يعرفو الباحث أنو :((األنشطة االستقصائية العممية والكتابة من أجل التعمم  ))برنامج الدمج بين 
برنامج متكامؿ يقوـ عمى تنفيذ األنشطة العممية في المختبر بطرؽ استقصائية تفعؿ مف دور المتعمـ 

فكاره بحيث يصبح قادرًا عمى تشكيؿ أادفة تساعد المتعمـ عمى التعبير عف وتتضمف أنشطة كتابية ى
 المعنى الصحيح مف أجؿ الوصوؿ إلى الفيـ. 

قاـ الباحث بإعداد دليؿ لممعمـ يشتمؿ عمى وحدة الحرارة مف مقرر الفيزياء لمصؼ العاشر, بشكؿ 
  ابة مف أجؿ التعمـ.  متناغـ مع برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكت

قدرة المتعمـ عمى تمثؿ المفاىيـ الفيزيائية في بنيتو المعرفية وقدرتو عمى فيم المفاىيم الفيزيائية: 
 (.2007, قباجةاستخداميا في وصؼ وتفسير الظواىر وتطبيقيا في حياتو العممية )

في اختبار فيـ المفاىيـ  جرائيًا مف خبلؿ العبلمات التي حصؿ عمييا الطمبةإقاـ الباحث بقياسو 
 (, والذي تـ بناؤه خصيصًا ليذه الدراسة.5الفيزيائية, ممحؽ رقـ)

العمميات العقمية التي يتصؼ بيا التفكير العممي والتي تحدث في العقؿ مثؿ  االتجاىات العممية:
ى المبلحظة الدقيقة لموصوؿ إلى معمومات كافية لدراسة األحداث والظواىر مف أجؿ الوصوؿ إل

 (. 2001, نشواف) تعميمات, والدقة في الوصؼ وتقديـ األدلة, والعقمية الناقدة, والموضوعية, وغيرىا

جرائيًا مف خبلؿ العبلمات التي حصؿ عمييا الطمبة في اختبار االتجاىات العممية, إقاـ الباحث بقياسو 
 (, والذي تـ تطويره خصيصًا ليذه الدراسة.8ممحؽ رقـ)
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المقدمة:

حيث تـ عرض اإلطار النظري  تناوؿ ىذا الفصؿ في قسمو األوؿ الخمفية النظرية لموضوع الدراسة,
المتعمؽ بموضوع الدراسة, والتي تدور حوؿ األنشطة االستقصائية العممية, والكتابة مف أجؿ التعمـ, 

 ت العممية.وفيـ المفاىيـ الفيزيائية, واالتجاىا

وفي القسـ الثاني مف ىذا الفصؿ تـ استعراض مجموعة مف الدراسات العربية واألجنبية السابقة, والتي 
 تتميز بارتباطيا بمحاور الدراسة.

 اإلطار النظري 1.2
 األنشطة االستقصائية العممية 1.1.2

لي االتجاىات الحديثة وليذا تو المختبر القمب النابض في تدريس العموـ في المراحؿ المختمفة,  يعتبر
, وتكمف ىذه  في التربية العممية المختبر ونشاطاتو العممية المخبرية أىمية كبيرة في تدريس العمـو

, باإلضافة إلى الدور البارز العممية األىمية مف ارتباط المختبر ارتباطًا عضويًا بالمواد الدراسية
 .(1996لممختبر في تحقيؽ أىداؼ تدريس العمـو )زيتوف, 

( أف استخداـ االستقصاء في التدريس بشكؿ متكرر يزيد مف قدرة الطمبة عمى 1986وترى الرفاعي ) 
اكتشاؼ المفاىيـ العممية, وبينت أف الطريقة االستقصائية تتضمف تعريؼ المتعمميف بالمشكمة, ومف ثـ 

ة السابقة ييـ نحو صياغة الفروض, وتصميـ التجارب التي يمكف مف خبلليا توظيؼ المعرفيتوج
 الكتشاؼ ما يمكف اكتشافو.
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يجابي إنيا تؤثر بشكؿ إ( إلى أىمية األنشطة المخبرية حيث Freedman, 1997وأشار فريد ماف )
, وىذا األثر يزيد مف تحصيميـ العممي.  في اتجاىات الطمبة نحو العمـو

العبلقات االجتماعية نيا تعزز إ( العديد مف الفوائد لؤلنشطة المخبرية حيث 2011ويمخص الخطايبة )
وتنمي االتجاىات العممية, وتعزز النمو المعرفي لدى المتعمميف, وليا دور كبير في اكتساب المتعمميف 

 .لعمميات العمـ المختمفة

:1996ويوضح زيتوف )  ( الفوائد واألغراض التي يحققيا المختبر في تدريس العمـو

لتالي يكتسب المتعمـ خبرات حسية مباشرة وىذا يتيح لممتعمـ فرصة التعمـ عف طريؽ العمؿ وبا -1
 االحتفاظ بالمادة العممية المتعممة لفترة أطوؿ مف الزمف. عمىبدوره يساعد 

رات االميارات اليدوية, الميارات األكاديمية, والمي :يد مف الميارات العممية مثؿداكتساب الع -2
 االجتماعية.

والمتكاممة مثؿ: المبلحظة, والقياس, والتصنيؼ, والتنبؤ, عمميات لعمـ األساسية اكتساب وممارسة  -3
 واالستدالؿ, وضبط المتغيرات, والتجريب.

 تشكيؿ االتجاىات والميوؿ العممية وتنميتيا, باإلضافة إلى تقدير جيود العمماء. -4

رات اكتساب المتعمـ لمعديد مف التقنيات والميارات العممية مثؿ: )الميارات المكتسبة, والميا -5
 بداعية, وميارات التحكـ, وميارات االتصاؿ(. التنظيمية, والميارات اإل

( إلى أىمية المختبر االستقصائي في تنفيذ األنشطة العممية حيث يكوف دور 1996ويشير زيتوف )
المتعمـ ىو األساس في عممية تقصي العمـ واكتشافو, في حيف يكوف دور المعمـ دور الموجو والمرشد 

اء األنشطة المخبرية, كما تسبؽ التجربة المادة العممية النظرية أو تكوف مبلزمة ليا, وبناًء جر إأثناء 
 اـ المختبر االستقصائي ىو الذي يحقؽ أىداؼ العمؿ المخبري.عميو, فإف استخد
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 األنشطة االستقصائية العممية

لميارات وعمميات عقمية  ( األنشطة االستقصائية العممية أنيا ممارسة المتعمـ2003يعرؼ عبيدات )
ائية في سياؽ انفعالي بيدؼ استنتاج المعمومات والعمؿ عمى تنظيميا وتقويميا مف أجؿ تفسير دأو 

 موقؼ معيف أو حؿ مشكمة ما. 

ىي مواقؼ تعميمية منظمة ومخططة تثير عقوؿ الطمبة وتفكيرىـ وتييء الفرص أماميـ مف خبلؿ أو 
رؽ العمـ وعممياتو وقياميـ بخطوات وأداءات محددة سواء كانت محتوى المادة التعميمية لممارسة ط

 (.2005)الحياصات,  عممية بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج معينة وأعمميات عقمية نظرية 

 استراتيجية التعمم باالستقصاء

 نوإيعد االستقصاء مف أكثر أساليب التدريس فاعمية في تنمية التفكير العممي لدى المتعمميف, حيث 
أماـ المتعمميف لممارسة طرؽ العمـ وعممياتو, وميارات االستقصاء وىذا يجعؿ المتعمـ  الفرصة تيحي

وتوصمو إلى النتائج, ويبتعد المعمـ عف أسموب التمقيف ونقؿ المعمومات,  ويسمؾ سموؾ العالـ في بحث
مواقؼ معينة, ويصبح دوره موجيا, ومميمًا, ومنيرًا لممتعمميف يعينيـ عمى البحث والتقصي مف خبلؿ 

 (.2003)الحيمة,  أو عف طريؽ طرح أسئمة تفكيرية مفتوحة تتحدى تفكيرىـ, وتحثيـ عمى البحث

 ( مجموعة مف اآلثار االيجابية لمتعمـ االستقصائي ىي:2010) ويمخص عطوة وآخروف

لممشكبلت التي تواجييـ وىذا يساعد في تدريب المتعمميف عمى البحث عف الحموؿ العممية  -1
 , ويساعد عمى تنمية القدرة عمى االبتكار واإلبداع.تسابيـ لمعديد مف الميارات العقمية العميااك

لمتحقؽ مف مدى صحتيا وبالتالي تتحقؽ  وآرائيـ تدريب المتعمميف عمى محاكمة أفكار اآلخريف -2
 بداء الرأي.إعندىـ االستقبللية في 

 شويؽ واإلثارة لممتعمـ أثناء قيامو باألنشطة.ألنو يوفر عنصر الت ؛يزيد مف الدافعية لمتعمـ -3

, ويؤكد عمى دور يحقؽ نشاط المتعمـ في اكتشاؼ المعمومات مما يساعده عمى االحتفاظ بالتعمـ -4
 المعمـ كمرشد ومسيؿ لمعممية التعميمية.
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ولبلستقصاء أساليب متعددة منيا: أسموب االستقصاء بالتجريب, وأسموب االستقصاء العقبلني, 
سموب االستقصاء بالبحث, وأسموب االستقصاء باألسئمة, وأسموب االستقصاء العممياتي )نموذج وأ

اث نمط سوخماف لؤلحد :بياجيو(, وأسموب االستقصاء المفاىيمي الذي لو أنماط متعددة مثؿ
 (.2010)عطوة وآخروف, المتناقضة, ونمط تنبأ الحظ فسر 

المتناقضة في تنفيذ األنشطة العممية في المختبر عف وقد قاـ الباحث بتبني نمط سوخماف لؤلحداث 
 طريؽ دمجو مع الكتابة مف أجؿ التعمـ.

 طرق االستقصاء كإحدىطريقة سوخمان لألحداث المتناقضة 

 مفيوـ األحداث المتناقضة:

( أنيا أحداث تجري بشكؿ يختمؼ عما يتوقعو المتعمـ, فيحدث لدى Friedl, 1997فريديؿ ) يايعرف
عور داخمي يدفعو بشكؿ قوي نحو البحث عف المعرفة البلزمة لحؿ ىذا التناقض, وىذا يولد المتعمـ ش

 الفيـ األفضؿ لمعموـ.

يرى برونر أف الموقؼ التعميمي يعد موقفًا استقصائيًا, يقوـ فيو المتعمـ بالبحث عف حموؿ لمشكبلت 
ثارة حب ا  فإف عمى المعمـ حثو, و يتضمنيا ذلؾ الموقؼ, ولكي يبدأ المتعمـ نشاطو البحثي االستقصائي 

االستطبلع لديو, وىذا يتطمب مف المعمـ طرح موقؼ تعميمي يتحدى قرارات المتعمـ المعرفية, فبل ىو 
يجد فيو المتعمـ شيئًا يستحؽ البحث, وال ىو بالصعب الغامض لدرجة يشعر  الذيبالسيؿ الواضح 

لميؿ لمتعمـ, عممًا أف تدخؿ المعمـ في الوقت اب فقدانو ويتسبب فيحباط, إلمعيا المتعمـ بالفشؿ وا
؛  1998أبوجادو, ساعد المتعمـ في اكتشاؼ الحؿ الصحيح لممشكمة )يالصحيح وبالشكؿ المناسب 

 (.1993سركز وخميؿ, 

ـ ىذا النوع مف االستقصاء الذي يعتمد عمى 1962طور سوخماف عاـ  طريقة سوخمان االستقصائية:
وقع حدوثو, وعند مرور المتعمـ بالحدث المتناقض فإنو يسعى إلى وجود أحداث متناقضة عما نت

الوصوؿ إلى حالة التناغـ مف خبلؿ السعي إلى تفسير التناقض, وتستخدـ ىذه الطريقة لمساعدة 
المتعمميف عمى تطوير نظريات تتمثؿ في أفضؿ التفسيرات لؤلحداث المتناقضة التي يشاىدونيا, وتفعؿ 

ألنو يقوـ بطرح األسئمة ووضع الفرضيات ويقوـ بتنفيذ األنشطة بيدؼ  ؛متعمـىذه الطريقة مف دور ال
جابات التي تساعد في حؿ التناقض, ويمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ بتقسيـ المتعمميف إلى إلالتوصؿ إلى ا
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جراء البحوث واألنشطة بيدؼ الوصوؿ إلى التفسيرات العممية  مجموعات يكوف دورىا تنظيـ األسئمة وا 
 (.2005؛ فرج,  2011)خطايبة, لحؿ الحدث المتناقض زمةالبل

 :شروط نمط التعميم االستقصائي

وصؼ سوخماف مجموعة مف الشروط التي ينبغي مراعاتيا في التعمـ االستقصائي, وأىـ ىذه الشروط 
 :ىي (2010)؛ عطوة وآخروف,  (2003)؛ الحيمة,  (2011)حسب ما أوردىا خطايبة, 

, وتدفعيـ إلى التساؤؿ والبحث عف تعميؿ أو يفرة تستثير اىتمامات المتعمماختيار حادث أو ظاى -أ 
 .تفسير ليذا الحادث أو تمؾ الظاىرة

أف تكوف الظاىرة المستيدفة بالتعميـ أو التدريب عمى درجة مف األىمية والغموض, بحيث تستثير  -ب
, ويدفعيـ نحو البحث عف دييـدىشة المتعمميف, أو استغرابيـ عمى نحو يحوؿ دوف ظيور البلمباالة ل

  تفسير ليذا الحدث أو تمؾ الظاىرة.

أي ينبغي  يجيب عنو المعمـ بكممة نعـ أو ال؛أف تكوف أسئمة الطبلب مف النوع الذي يمكف أف   -ج
 .تجنب السؤاؿ عف تفسير أو تعميؿ الظاىرة موضوع االىتماـ

تحديد حقائؽ الظاىرة موضوع البحث,  أف يدور الحوار التعميمي عمى نحو يمكف المتعمميف مف -د
وشروط حدوثيا أو تغيرىا, وتنظيـ ىذه الحقائؽ عمى نحو منطقي يسيؿ عمميات التفسير والتنبؤ 

 والضبط. 

 مراحل التعميم االستقصائي:

 ؛ (2007)مرعي والحيمة, كما ورد عند كؿ مف يمر نمط التعمـ االستقصائي في خمس مراحؿ أساسية 
 ( ىي: 2005)؛ فرج,  (2010) عطوة وآخروف,  ؛ (1993)القاعود, 

: يتـ في ىذه المرحمة عرض الحدث مرحمة تقديـ الوضع المشكؿ )مرحمة تقديـ الحدث المتناقض( -1
الذي تأتي نتائجو بشكؿ غير متوقع, وىذا يؤدي إلى شد انتباه المتعمميف واستثارة تفكيرىـ وزيادة 

مف األسئمة التي تحتاج إلى إجابات, وىنا يكوف دور المعمـ في  يددىـ العددافعيتيـ لمتعمـ, ويولد عن
جابة بنعـ أو ال, وعمى المعمـ اختيار مشكبلت توجيو المتعمميف نحو طرح األسئمة التي تتطمب اإل
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نو مف الممكف البدء بمشكبلت بسيطة, ومف ثـ إتتناسب مع مستويات المتعمميف وخصائصيـ, حيث 
 تعقيدًا. االنتقاؿ إلى مشكبلت أكثر

يقوـ المتعمموف في ىذه المرحمة بجمع المعمومات حوؿ الحادث أو  جمع المعمومات:مرحمة  -2
ويتـ الحصوؿ عمى المعمومات بطرؽ مختمفة مف أىميا األسئمة التي يوجييا المتعمموف إلى  ,الظاىرة

 المعمـ, وىنا ينبغي عمى المعمـ أف يستثير أكبر قدر ممكف مف األسئمة. 

سئمة الطبلب نوعًا مف الفرضيات األولية البسيطة أتشكؿ : مة التجريب والتحقؽ مف المعموماتمرح -3
وتحتمؿ ىذه الفرضيات الصواب أو الخطأ, ولما كاف نمط التعمـ االستقصائي يعتمد أسموب البحث 

تجريب فيو العممي واجراءاتو أصبًل, وبخاصة في ميداف العموـ الفيزيائية, فإنو مف المنطقي أف يشكؿ ال
إف تحويؿ الفرضية إلى تجربة ليس أمرًا سيبًل, ويتطمب اكتساب مفاىيـ وميارات عديدة  .إحدى مراحمو

)الضبط, المتغيرات بأنواعيا  :ويتبدى دور المعمـ ىنا بتزويد طبلبو بمفاىيـ التجريب األساسية
جراءاتو التطبيقية.   المختمفة, مفيوـ السبب, واألثر( وا 

يطمب المعمـ مف المتعمميف في ىذه المرحمة تقديـ تفسيرات عممية لمظاىرة موضوع : سيرمرحمة التف -4
, ألف كما يقوـ المتعمـ بمراعاة الفروؽ الفردية في ىذه المرحمة وتقديـ الدعـ البلـز لممتعمميفالبحث, 

مي مترابط عطاء تفسير عمإاالنتقاؿ مف مرحمة جمع المعمومات والتجريب والتحقؽ مف المعمومات إلى 
قد ال يتمكف منو كثير مف المتعمميف, فقد يفشؿ بعضيـ في تقديـ تفسير واضح وشامؿ بحيث ييمموف 

لذلؾ  ؛بعض جوانب الظاىرة, وقد يقدموف تفسيرات غير منطقية ال تبررىا المعمومات المتوافرة لدييـ
وأف يبيف ليـ أصوؿ  ينبغي عمى المعمـ أف يساعدىـ عمى االستفادة مف المعمومات ذات العبلقة,

 .االستدالؿ المنطقي, وكيؼ تنبثؽ النتائج عف مقدمات معينة

في ىذه المرحمة بعممية تحميؿ وتقويـ  وفالمتعمم بحيث يقوـ :مرحمة عممية االستقصاء وتقويميا -5
, التي تـ القياـ بيا بيدؼ التوصؿ إلى حؿ المشكمة أو تفسير الحدث المتناقضجراءات شاممة لكؿ اإل

تعتبر ىذه المرحمة ضرورية جدًا إذا كاف اليدؼ مف نمط التعميـ االستقصائي تطوير وعي المتعمميف و 
جراءاتو, وقد يستطيع الطبلب في ىذه المرحمة اتخاذ قرارات تقويمية عديدة ا  بأصوؿ البحث العممي و 

والوصوؿ إلى ىامة تتعمؽ بنوعية األسئمة المناسبة وأسموب جمع المعمومات وطرؽ صياغة الفرضيات 
 النتائج. 
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 أىداف طريقة سوخمان لألحداث المتناقضة:

ييدؼ نمط التعمـ االستقصائي عند سوخماف إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ تتمثؿ في تنمية قدرة 
لـ الصغير, وتنمية قدراتيـ عمى التساؤؿ االمتعمميف عمى حؿ المشكبلت, وتمكينيـ مف لعب دور الع

إلى القدرة عمى طرح األسئمة السابرة, وتنمية الفضوؿ العممي لدييـ,  ضافةباإلوصياغة الفرضيات, 
عتبر مف العناصر األساسية لمعممية التعميمية, ي الذيعطاء جو مف المتعة والتشويؽ إوالعمؿ عمى 

تقاف طرح ا  باإلضافة إلى تنمية قدراتيـ عمى التفكير العممي مف خبلؿ صياغة الفرضيات واختبارىا, و 
 (. 2010, وتفسير الظواىر المطروحة ) عطوة وآخروف, التساؤؿ

يافيرانس ويرى داتي كساب إب( أف التدريس باالستقصاء ييتـ Iaverance, 1986 Daty &) وا 
المتعمميف طبيعة األسموب وعمميات العمـ والميارات المتعمقة بيا أكثر مف تزويدىـ بالمعمومات, 

طة بتغيير اتجاىات المتعمميف نحو المعرفة والبحث, وىذا وبالتالي تصبح عممية التعمـ ذاتية ومرتب
يساعد في دعـ الشخصية العممية االبتكارية والناقدة والمبدعة ويزيد مف تقدير الذات عند المتعمميف, 

ألنو ينقميـ مف التعزيز الخارجي إلى التعزيز الداخمي, ومف التوجيو  ؛لدييـكما ويزيد مف الثقة بالنفس 
 الدفع الداخمي.الخارجي إلى 

ف التدريس إ( لكثير مف االيجابيات المتعمقة باالستقصاء, حيث Foster, 1996ونوه فوستر )
يجابي في تغيير شخصية إباالستقصاء يفعؿ المشاركة بيف المعمـ والمتعمميف, وىذا التفاعؿ يؤثر بشكؿ 
نيا ال إاز باالستمرارية حيث المتعمـ, كما أف عممية االستقصاء تتضمف مراحؿ متداخمة ومتكاممة, وتمت

 تتوقؼ عند حد معيف, وتعمؿ عمى بناء الشخصية العممية والناقدة عند المتعمميف.

 صعوبات استخدام نمط التعميم االستقصائي: 

عمى الرغـ مف المميزات السابقة لطريقة االستقصاء, إال أنو يرد في األدب التربوي العممي بعض 
 :وىي (2007)مرعي والحيمة  ئي كما جاءت عندميـ االستقصاالصعوبات الستخداـ نمط التع

تعمـ لملعدـ قدرة المعمـ عمى التنبؤ بجميع النتائج المتوقعة صعوبة وضع أىداؼ تعميمية محددة,  -1
 االستقصائي.
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ألنو عندما ال تكوف األىداؼ  ؛يترتب عمى الصعوبة في تحديد األىداؼ صعوبة في التقويـ -2
 فإنو مف الصعب تحديد اجراءات التقويـ بشكؿ دقيؽ., ومحددةالتعميمية واضحة 

 صعوبة تحويؿ جميع المواقؼ التعميمية في المنياج إلى مواقؼ مثيرة أو أوضاع تعميمية مشكمة. -3

 , ويرى الباحث أف توظيؼ ىذا النمط في التعمـ يتطمب امتبلؾ المعمـ لميارات وكفايات تعميمية متنوعة
ثارة دافعيتيـ لمتعمـ, والقدرة  تتمثؿ في قدرتو عمى طرح مواقؼ محيرة تعمؿ عمى شد انتباه المتعمميف, وا 

جابة عمى األسئمة وتقديـ إلمف ا وفعمى التسمسؿ في مراحؿ عممية االستقصاء بحيث يتمكف المتعمم
وكذلؾ القدرة عمى إدارة البيئة الصفية المبلئمة , التفسيرات التي تساعد عمى حؿ الوضع المشكؿ

  . بلستقصاءل

 الكتابة من أجل التعمم 2.1.2

ف مدخؿ الكتابة مف أجؿ إترتبط الكتابة مف أجؿ التعمـ ارتباطًا وثيقًا بأفكار النظرية البنائية, حيث 
يوفر فرصًا حقيقية لممتعمـ لمتأمؿ المتعمؽ في خبراتو وىذا بدوره يجعمو قادرًا عمى بناء المفاىيـ  التعمـ

    تعمـ مبدعًا قادرًا عمى حؿ المشكبلت ونقؿ ما تعممو إلى اآلخريف بشكؿ سميـ, فيصبح الم
Strauss & Fulwiler, 1990)عمـ يبني ت(, وىذا ينسجـ مع الفكر البنائي الذي يفترض أف الم

ف المتعمـ يقـو بالتأمؿ المتعمؽ في إخبراتو بشكؿ نشط وال يستقبميا بشكؿ سمبي مف اآلخريف, حيث 
تكويف المعاني واألفكار التي تمكنو مف تفسير الخبرات التعميمة الجديدة, أي  إلى والذي يؤديخبراتو  

أف التعمـ يتـ عف طريؽ دمج المعمومات الجديدة في المعرفة القديمة عند المتعمـ بتكويف روابط 
اىيـ اب المفالستيع - إف وجدت - وعبلقات جديدة بينيما, ومف ثـ يقوـ المتعمـ بتعديؿ المفاىيـ البديمة

 .(Wheatley, 1991؛ Keys, 1999) الجديدة

القراءة, والكتابة, والمحادثة, واالستماع,  :وتؤكد الفمسفة البنائية عمى أىمية المغة بمياراتيا المختمفة
واألنشطة الصفية المستندة إلى ىذه الميارات في عممية التعميـ والتعمـ وتحقيؽ التعمـ ذي المعنى عند 

وتمكنو مف توظيؼ ىذه  ,ساىـ في وصوؿ المتعمـ إلى الفيـ العميؽ لممعموماتألنيا ت ؛المتعمميف
 .(Rivard & Straw, 2000) المعرفة بشكؿ فاعؿ في حياتو

طار التعمـ لمفيـ الذي يركز عميو الفكر البنائي نشأ مدخؿ الكتابة مف أجؿ التعمـ كأحد إوفي 
أدواتيا في تعزيز الفيـ مف خبلؿ التوظيؼ استراتيجيات التدريس التي تركز عمى استخداـ المغة و 
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فكارىـ في جو ألتوضيح  اً ف بحاجة إلى منحيـ فرصو , فالمتعممةقؼ التعميميامكتابة في المو الفاعؿ ل
بداعية والحوار اجتماعي, كما ويحتاجوف إلى التحقؽ مف فيميـ مف خبلؿ األسئمة المفتوحة والكتابة اإل

   .Hand & Prain, 1996)) الصفي

 :اذج الكتابة من أجل التعممنم

 تعددت النماذج المعبرة عف العبلقة بيف الكتابة والتعمـ, ومف ىذه النماذج:

نموذج ىيز وفمور: تتضمف الكتابة وفؽ ىذا النموذج ثبلث عمميات: تتـ الكتابة في العممية األولى  -1
ة الثانية تنطمؽ مف أف المعمومات وفؽ أنواع مف المعمومات المخزنة في الذاكرة طويمة األمد, أما العممي

المخزنة في الذاكرة طويمة األمد ىي معرفة مفاىيمية ومعرفة باألساليب المغوية ومعرفة ذاتية, وترتبط 
 .Tynjala et al., 2001)) العممية الثالثة بالمعمومات المتعمقة بأثر البيئة وبخصائص مف نكتب ليـ

يا: ويؤكد ىذا النماذج عمى خطوات حؿ المشكمة في تنفيذ النموذج التطويري لبريتر وسكاردامال -2
 , ويمكف تمييز نوعيف مف االستراتيجيات وفؽ ىذا النموذجTynjala et al., 2001)) الكتابة الفعالة
  (. Keys, 1999)كما أشار كيز 

فكاره أتدعي ويس ,خبار عف المعرفة: يكتب المتعمـ وفؽ ىذه االستراتيجية كؿ ما يعرفوإلاستراتيجية ا -أ
الخطوات اآلتية: فيـ بسيولة, وتستخدـ ىذه االستراتيجية عند المبتدئيف, وتتضمف ىذه االستراتيجية 

استخداـ المحددات في الخطوة و توليد محددات الموضوع, و ميمة الكتابة عف طريؽ التمثؿ الذىني ليا, 
  .السابقة في خزف المعمومات واسترجاعيا

: في ظؿ ىذه االستراتيجية يجب وضع أىداؼ عامة وفرعية , واختيار ياتحويؿ المعرفة وتمثيم -ب
فإنو يزيد , وعندما يشارؾ مف يقوـ بالميمة الكتابية في تحويؿ المعرفة المحتوى بناًء عمى ىذه األىداؼ

  .مف اكتسابو لممعرفة مف خبلؿ عممية معالجة المحتوى

ة عند المتعمـ, وبناء روابط بينيا وبيف المعمومات ويتضمف نموذج تحويؿ المعرفة تنشيط المعرفة السابق
المعنى  والجديدة التي اكتسبيا مف خبلؿ تفاعمو مع الموقؼ التعميمي الجديد, وبالتالي يحدث التعمـ ذ

((Hand et al., 2004  . 
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 :الكتابة من أجل التعمممفيوم 

النظرية ية المبنية عمى التعميميعد مدخؿ الكتابة مف أجؿ التعمـ أحد المداخؿ اليامة في العممية 
نيا تفترض أف المتعمـ ممكف أف ينمو تفكيره ويتطور مف خبلؿ عممية الكتابة, ويرجع إالبنائية, حيث 

مفيوـ الكتابة مف أجؿ التعمـ إلى الستينات مف القرف الماضي, حيث ظير االتجاه نحو استخداـ 
                ليب التقميدية في التعميـلتغيير األساالكتابة والمغة في تعزيز فيـ المتعمـ 

((Bazerman et al., 2005 . 

  اآلتية:عرض التعريفات ويمكف توضيح مفيـو الكتابة مف أجؿ التعمـ مف خبلؿ 

تستخدـ إلشراؾ المتعمميف بشكؿ  ةأنيا استراتيجي :( الكتابة مف أجؿ التعمـEmig, 1977عرؼ اميؽ )
ومفاىيميـ العممية مف خبلؿ األنشطة التي يقوموف بيا أثناء الدرس  فاعؿ, وتعمؿ عمى تطوير أفكارىـ

 وفي نيايتو. 

استخداـ نشط لمكتابة بيدؼ أداء ميمة معينة, أو توصيؿ  أنيا :(Zinsser, 1988وعرفيا زنسير )
فكرة ما فكأننا نكتب ألنفسنا, أو نتحدث مع اآلخريف بفيمنا الخاص, وبيذا نكتشؼ أفكارنا ومعموماتنا 

 عمىونصبح قادريف عمى تشكيؿ المعنى لموصوؿ إلى الفيـ, أي أنيا بمثابة أداة لمتفكير ألنيا تساعد 
 التعبير عف المفاىيـ واألفكار.

وجو ألغراض متعددة ومتمقيف مختمفيف, مانشاء نص مكتوب ك :بأنيا (2012وعرفتيا عمر ومناظر)
بحيث تساىـ في بناء المعرفة والتعبير  ,عيأو جما ,يقوـ بيا المتعمـ في مراحؿ متعددة بشكؿ فردي

 عنيا.

 :أنواع الكتابة الموظفة في التعمم

 وآخروف ىناؾ أنواع متعددة مف األنشطة الكتابية المستخدمة في العممية التعميمية يصنفيا بازرماف
(Bazerman et al., 2005:إلى ) 

التي تعتمد عمى يجيات التعميـ التقميدية الكتابة النقمية: يستخدـ ىذا النوع مف الكتابة في استرات -1
 ويستخدـ الكتابة لنقؿ المعمومات دوف التفكير فيما يكتب. اً التمقيف, بحيث يكوف دور المتعمـ سمبي
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 , الشعر :نشاء نصوص جميمة مثؿإ: ييدؼ ىذا النوع مف الكتابة إلى )الجمالية( بداعيةإلالكتابة ا -2
 والنثر.

توضيحية(: يستخدـ ىذا النوع مف الكتابة لبلكتشاؼ والتأمؿ والتعبير عف الكتابة التعبيرية )ال -3
األفكار, أو تقديـ االنطباع عف موضوع ما, وتركز حركة الكتابة مف أجؿ التعمـ عمى ىذا النوع مف 

 الكتابة.

إعادة أو أنو يوجد تبايف بيف أنواع الكتابة في عممية التعمـ, فمثبًل قياـ المتعمـ ب ,ذكربالومف الجدير 
نقؿ المعمومات عف السبورة أو الكتاب بشكؿ سمبي ال يؤدي إلى التعمـ الفعاؿ, ومف ىذا المنطمؽ البد 
وأف توفر الكتابة فرصة لممتعمـ إلعادة صياغة المعمومات بمغتو والتحميؿ والتفسير والتنظيـ ليذه 

خاطرة عممية عف موضوع الدرس, توفر  المعمومات, والربط بيف المفاىيـ, فمثبًل فكرة قياـ المتعمـ بكتابة
لممعرفة ومف ثـ التعبير عنيا بطريقتو الخاصة, فيقـو  وفرصة حقيقة لقياـ المتعمـ بالتفكير في فيم

المتعمـ بتوظيؼ معرفتو السابقة, وصياغتيا لمتعبير عف المعرفة الجديدة بشكؿ مترابط, وىذا يشكؿ 
 (.2012عمر ومناظر, معنى لما تعممو )

 :الكتابة من أجل التعمم أىمية

تساعد المياـ الكتابية المتعمـ عمى بناء معرفة جديدة مف خبلؿ تكويف الروابط بيف األفكار, فتعبير 
)عمر  وكذلؾ التفكير في طريقة التفكير ذاتيا ,المتعمـ عف فكرة معينة يتطمب منو التفكير فيما يكتب

؛ Jang, 2011) ر الكتابة وتأثيرىا في التعمـدراسات دو الالكثير مف (. وقد أظيرت 2012ومناظر, 
Norris & Phillps, 1994 ,ويمكف توضيح ىذه الفوائد مف خبلؿ (2015؛ الجمعاف وزميبلتيا ,

 استعراض اآلتية:

 تشجع عمى التفكير الناقد والذي يتطمب التحميؿ والتطبيؽ وميارات التفكير العميا. -1

سابقة وتوفر لو فرصة إظيار ما لديو مف معمومات وخبرات, تؤكد الكتابة عمى معرفة المتعمـ ال -2
وتدفعو إلى تقييـ ىذه المعرفة, وتسيـ في بناء الفيـ الخاص لممتعمـ في سبيؿ الوصوؿ إلى التعمـ ذي 

 المعنى.

 دراؾ لممعرفة مف خبلؿ استخداـ التفكير فوؽ المعرفي.تؤثر عمى تنمية الفيـ واإل -3
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نيا تستخدـ لتوضيح المفاىيـ, ودمج المفاىيـ إيز الثقافة العممية, حيث تعتبر أداة فاعمة لتعز  -4
 رض بناء المعرفة.غالمتباينة وتوضيح العبلقة بينيا, وفيـ المحتوى العممي ب

تقييـ فيـ واستيعاب المتعمميف لممفاىيـ, وقدرتيـ عمى االستدالؿ والجدؿ مف خبلؿ تضميف النص  -5
 لمحجج والبراىيف.

ية التعمـ القائمة عمى االستقصاء, وتساعد عمى تطوير ميارات االتصاؿ والتواصؿ لدى تسيؿ عمم -6
 المتعمميف. 

ـ األفكار بداعي وتنظيفإف المياـ الكتابية تساىـ في تنمية التفكير الناقد والتفكير اإل ,باإلضافة إلى ذلؾ
نية إعادة الصياغة والترتيب مكاأفكاره عمى الورؽ, وىذا يوفر لو إ عند المتعمـ, حيث تتيح لو رؤية

فكاره ومدركاتو المعرفية والتعبير عنيا بشكؿ مقنع لمقارئ, وكذلؾ أوالحذؼ واالضافة, ومف ثـ تنظيـ 
المعرفة الجديدة ضمف منظومتو  دمجيمكف لممعمـ توظيؼ المياـ الكتابية لتشجيع المتعمـ عمى 

  (.    2012)عمر ومناظر,  لديوعؼ المعرفية الخاصة, ومساعدتو في اكتشاؼ نقاط القوة والض

 :تطبيق الكتابة من أجل التعمم في العموم

, وقد اعتمد كؿ منيا عمى  دلة تتعمؽ أظيرت عدة توجيات لتطبيؽ الكتابة مف أجؿ التعمـ في العمـو
جماؿ ىذه التطبيقات في إ(. ويمكف 2015)الجمعاف وزميبلتيا,  بنوع الكتابة المستخدمة والغرض منيا

 ية:اآلت

الكتابة الرسمية )التقميدية(: وىذا النمط مف الكتابة يؤكد عمى تعمـ المغة العممية, حيث يتـ التركيز  -1
تقارير المختبر بالطريقة  :عمى السمات المغوية الجزئية والكمية الخاصة بنوع الكتابة الرسمية مثؿ

 (.Holliday ,1994) المحتوىليكوف المتعمـ قادرًا عمى فيـ  التقميدية أو الممخصات, واألبحاث

تمكيف المتعمميف مف صياغة الفرضيات العممية, وبالتالي يكوف اليدؼ مف تطبيؽ نمط الكتابة الرسمية 
وكيفية تدويف المشاىدات وتسجيميا وتفسيرىا, ويحدث التعمـ وفؽ ىذا المنظور عندما يكتسب المتعمـ 

(. وفي ىذا السياؽ يتـ 2015لجمعاف وزميبلتيا, )ا المفاىيـ ويصبح قادرًا عمى تفسيرىا واستظيارىا
التمييز بيف المفاىيـ العممية والمغة اليومية ويتـ التركيز عمى المفاىيـ العممية المرتبطة بالمواضيع مف 

 (. Omar, 2008حيث المعنى العممي لممفاىيـ واستخداماتيا المناسبة )
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وجية النظر غير  (Hand & Prain, 1996) ريفالكتابة غير الرسمية )التعبيرية(: يدعـ ىاند وب -2
ألنيا توفر الفرصة أماـ  ؛الرسالة, والتأمؿ, والقصة :التقميدية في الكتابة )الكتابة غير الرسمية(, مثؿ

 انماط متنوعة مف الكتابة يتمكف مف خبلليأمتعبير عف المفاىيـ العممية حسب فيمو باستخداـ لالمتعمـ 
المغة اليومية مع المغة العممية, وىذا يحفز المتعمـ عمى التفكير والتأمؿ مف توظيؼ لغتو الخاصة أو 

وتحقيؽ الفيـ وتكويف المعنى مف خبلؿ الربط بيف الخبرات الجديدة وتجربة المتعمـ الشخصية في 
يفترض ىذا المنظور أف التعمـ يحدث  .الحياة, وتتميز الكتابة غير الرسمية بأنيا قصيرة, واستكشافية

يتمكف المتعمـ مف التواصؿ الفعاؿ بينو وبيف القارئ بحيث يحقؽ النص المكتوب أغراضًا ىادفة عندما 
عادة عرضيا بطرؽ متعددة, وما يتبعيا مف شرح  أو ومتنوعة كالعصؼ الذىني بيدؼ توليد األفكار, وا 

  تفسير لممتعمـ واآلخريف.

بة الرسمية )التقميدية( والكتابة غير يجمع ىذا التطبيؽ لمكتابة بيف الكتاالكتابة كحؿ مشكمة:  -3
الرسمية ) التعبيرية( مع أنشطة العموـ االستقصائية, حيث عمؿ ىاند وكيز عمى تطوير استراتيجية 

( بيدؼ مساعدة المتعمميف عمى بناء المعرفة والتعبير عنيا مف خبلؿ كتابة تقرير النشاط Vالشكؿ)
بدمج طبيؽ الكتابة مف أجؿ التعمـ في تعميـ العموـ االستقصائي, الذي يجمع بيف وجيتي النظر في ت

الكتابة الرسمية مع الكتابة غير الرسمية, وبناًء عميو تـ اقتراح استراتيجية الكتابة كحؿ مشكمة في تعميـ 
 The Science Writing Heuristic (SWH) (Keys et al., 1999).   العموـ

 لممتعمـ ويمثؿ عناصر تقرير النشاط وفؽ االستراتيجية األوؿ موجو :نموذجيفوتشمؿ ىذه االستراتيجية 
األفكار أو األسئمة األولية, والتجربة والطريقة, والمبلحظات والمشاىدات, واالفتراضات, : ويشمؿ

, وىذا ما يميزه عف نموذج التقرير والشواىد والدالئؿ, ومقارنة افكار المتعمـ مع افكار اآلخريف, والتأمؿ
 (.2015ف وزميبلتيا, )الجمعا التقميدي

طريقة لدعـ وتطوير فيـ المتعمـ لممفاىيـ العممية بداية مف بناء األسئمة واختبارىا  النموذجويقدـ ىذا 
مف خبلؿ تصميـ التجارب لئلجابة عف ىذه األسئمة, وتبرير الفروض وربطيا مع األدلة, ومقارنة 

نى مف خبلؿ المناقشات وكتابة تقرير األفكار مع األقراف أو الكتب, وىذا يساعد في تكويف المع
المختبر, والتأمؿ الذي يوضح كيؼ تغيرت أفكار المتعمـ أثناء المرور بالدورة المستمرة مف المناقشات 

 (.Holliday et al., 1994) وتفسير البيانات
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 والنموذج الثاني يمثؿ نموذج المعمـ مف حيث األدوار التي يقوـ بيا المعمـ كموجو وميسر ومرشد
حسب كيز  مؿ ىذا النموذجتلممتعمـ مف خبلؿ تييئة بيئة مفاوضات وتواصؿ خبلؿ األنشطة, ويش

Keys  ىي:( 2015وزميبلتيا ) وفؽ ما أوردتيا الجمعاف عدة مراحؿعمى 

بالتعرؼ عمى الخبرات يقوـ المعمـ في ىذه المرحمة  مرحمة االستطبلع األولية ألفكار المتعمميف: -1
 .يئة لمموقؼ التعميميالسابقة بيدؼ التي

 .ثارة تفكير المتعمميف وتوجيييـ نحو صياغة األسئمةإتتضمف ىذه المرحمة  مرحمة ما قبؿ النشاط: -2

 بتنفيذ النشاط وجمع البيانات وتسجيؿ النتائج. ةف في ىذه المرحمو يقـو المتعمم مرحمة النشاط: -3

المتعمـ بالربط بيف المعرفة السابقة والبيانات  حيث يقوـتتضمف الكتابة الفردية (: 1مرحمة المناقشة) -4
 الجديدة, ويفسر النتائج.

 ـوتمثؿ مرحمة الحوار الجماعي داخؿ المجموعات سواء الصغيرة أ (:3)-(2مرحمة المناقشة) -5
الكبيرة)الصؼ ككؿ(, والتي يبدأ فييا المعمـ بالتفاعؿ الحواري مع المتعمميف أثناء اجراء النشاط 

مف أجؿ دعـ وتوجيو انتباىيـ إلى معنى البيانات التي يتـ جمعيا وكيفية تفسيرىا  االستقصائي,
ف بكتابة تقرير و لئلجابة عف أسئمتيـ الخاصة المرتبطة بالنشاط, وفي نياية النشاط يقوـ المتعمم

  النشاط.

تناوليا في يتمثؿ دور المعمـ في ىذه المرحمة في استعراض المفاىيـ التي تـ  (:4مرحمة المناقشة) -6
 , النشاط االستقصائي لتقريب المعنى وقياس مدى انعكاس ذلؾ عمى فيـ المتعمـ لتوضيح المفاىيـ

 .- إف لـز األمر - ويمكف لممعمـ إتاحة الفرصة لممتعمـ إلجراء المزيد مف األنشطة التأكيدية

المتعمميف لممفاىيـ وفييا يقيـ المعمـ مدى فيـ مرحمة االستطبلع البعدية ألفكار المتعمميف:  -7
   والمحتوى العممي عمى مستوى المجموعات )تقارير المختبر(, والمستوى الفردي ) الكتابة التأممية(.

وقد رافؽ ىذا االىتماـ بالكتابة تغيرات أساسية, حيث بدأ عدد مف الباحثيف التركيز واالىتماـ عمى 
ث المختمفة, ومف البرامج التي اىتمت بالكتابة مف الكتابة في التعمـ كأداة لمتفكير تساعد في تعمـ المباح

, فقد أشارت الدراسات إلى أف الميمات الكتابية Writing in Disciplines (WID) :أجؿ التعمـ
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ـ بشكؿ كبير في تعزيز تعمـ الطمبة في المباحث المختمفة, وقد تنوعت الدراسات في ىذا المجاؿ ىتسا
 (.Tynjala et al., 2001والتجريبية ) فشممت الدراسات الوصفية والتحميمية

 المفاىيم الفيزيائيةفيم   3.1.2

يعتبر تكويف المفاىيـ العممية وتنميتيا لدى الطمبة, أحد أىداؼ تدريس العمـو في المراحؿ المختمفة, 
عمـ, كما تعد مف أساسيات العمـ والمعرفة العممية التي تساعد في فيـ الييكؿ العاـ لمعمـ, وانتقاؿ أثر الت

يار أسموب التدريس المناسب لو دور كبير في سبلمة تكويف المفاىيـ العممية وبقائيا توليذا فإف اخ
 .(1996واالحتفاظ بيا, وكذلؾ في القدرة عمى توظيفيا بشكؿ فاعؿ في الحياة ) زيتوف, 

وتساعد في تسيؿ الفيـ واالستيعاب,  ألنيا ؛المفاىيـ العممية تسيؿ عمى الطمبة فيـ العمـ بوضوحو  
بيف عناصر المعرفة العممية تحقيؽ التفاىـ والتواصؿ العممي, وليذا تعتبر المفاىيـ العممية وسيمة الربط 

  (.2011وتسمح ليا بالتنظيـ )خطايبة,  ,التي تكسب المعرفة العممية مرونتيا

سمات مميزة,  ويعرؼ المفيوـ مف الناحية المنطقية عمى أنو كممة أو كممات تطمؽ عمى أشياء تجمعيا
صور ذىنية يعبر عنيا برمز لغوي أو رياضي, وبناًء عميو تصبح المغة ويعرؼ مف الناحية النفسية أنو 

بكؿ مفرداتيا مجموعة ىائمة مف المفاىيـ وكذلؾ الرياضيات وغيرىا, وعند قيامنا بالجمع بيف التعريؼ 
ذىنية ليا خصائص مميزة وقابمة المنطقي والنفسي, يصبح المفيوـ كممة أو كممات تطمؽ عمى صورة 

 (.2007لمتعميـ عمى أشياء كثيرة ) مرعي والحيمة, 

( أنو مجموعة مف التصورات الذىنية التي يكونيا المتعمـ لؤلشياء المرتبطة 2014ويعرفو الغمري )
بموضوع ما, والتي تساعد في فيميا وتفسيرىا وتوظيفيا بشكؿ فاعؿ في مواقؼ جديدة, ويتكوف المفيـو 

 العممي مف جزأيف: اسـ المفيوـ وداللة المفيوـ.
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 تصنيف المفاىيم العممية:

يستند  ةمف خبلؿ مراجعة األدب التربوي المتعمؽ بتصنيؼ المفاىيـ تبيف لمباحث وجود تصنيفات متعدد
 كؿ منيا إلى أساس تربوي, ومف ىذه التصنيفات: 

 : قساـأ أربعة ( المفاىيـ إلى1996) حيدرصنؼ الخميمي و  -1

مفاىيـ محسوسة وىي المفاىيـ التي  دراكيا حيث تـ تقسيميا إلى:إريقة : بناًء عمى طالقسـ األوؿ -
دراؾ الداللة العممية ليا عف طريؽ المبلحظة باستخداـ الحواس بشكؿ مباشر أو باستخداـ إنستطيع 

دراؾ مدلوالتيا عف إطيع وىي المفاىيـ التي ال نست مفاىيـ شكمية أو مجردة و ,أدوات مساعدة لمحواس
 الذرة. :طريؽ المبلحظة, بؿ يتطمب إدراكيا القياـ بعمميات عقمية معينة ومف األمثمة عمى ىذه المفاىيـ

الكتمة, أو  :القسـ الثاني: بناًء عمى مستوياتيا, حيث تـ تقسيميا إلى مفاىيـ أولية )أساسية( مثؿ -
 الوزف. :مفاىيـ مشتقة مثؿ

اًء عمى درجة تعقيدىا, حيث تـ تقسيميا إلى مفاىيـ بسيطة وىي المفاىيـ التي القسـ الثالث: بن -
الحركة, ومفاىيـ معقدة وىي المفاىيـ التي تتضمف  :تتضمف مدلوالتيا عددًا قميبًل مف الكممات مثؿ

 صؿ.أمفيـو الت :مدلوالتيا عددًا كثيرًا مف الكممات مثؿ

يث تـ تقسيميا إلى مفاىيـ سيمة التعمـ وىي المفاىيـ بناًء عمى درجة تعمميا, حالقسـ الرابع:  -
المرتبطة مع الخبرات السابقة, ومفاىيـ صعبة التعمـ وىي المفاىيـ التي لـ يسبؽ لممتعمـ دراسة 

 متطمبات تعمميا.

 :مفاىيـ فصؿ مثؿو مفيوـ المادة,  :( بتصنيؼ المفاىيـ إلى: مفاىيـ ربط مثؿ1996قاـ زيتوف ) -2
مفاىيـ عممية و الفمزات,  :مفاىيـ تصنيفية مثؿو مفيوـ السرعة,  مثؿ: مفاىيـ عبلقةو  مفيوـ األيوف,

 االتجاىات.  :مفاىيـ وجدانية مثؿو )إجرائية( مثؿ التقطير, 

المفيوـ الرابط,   :( في تصنيفو لممفاىيـ وجية نظر برونر حيث قسميا إلى2011واعتمد خطايبة ) -3
  ي الذي يربط بيف المفيـو الرابط والعبلقي.  والمفيـو الفاصؿ, والمفيـو العبلق

 



 

27 

 

 الفيزيائية:المفاىيم 

بالرغـ مف أىمية المفاىيـ الفيزيائية في تعمـ العمـو وتعميميا, يواجو الطمبة صعوبات عديدة في 
( عمى النحو 2005)يمكف تمخيص ىذه الصعوبات كما أوردىا القادري و استيعاب المفاىيـ الفيزيائية, 

 اآلتي:

صعوبات تتصؿ بطبيعة المفاىيـ الفيزيائية التي تتسـ بالصعوبة المتأصمة, ووجود الكثير مف  -1
والسمات لممفيـو الفيزيائي والتي تبدو في كثير مف األحياف متناقضة, وما يرتبط بيا مف المتغيرات 

 معالجات رياضية معقدة وطرؽ تصميـ متقدمة.

ي مستوى النمو الذىني عنده, وضعؼ في منيجيات صعوبات تتصؿ بطبيعة المتعمـ مف حيث تدن -2
التفكير التي يمتمكيا ويستخدميا في معالجة المفاىيـ الفيزيائية, ووجود الكثير مف المفاىيـ البديمة عنده 

 السميـ. اىيـ بشكمياوالتي تكونت نتيجة مروره بخبرات سابقة لـ يتمكف مف خبلليا مف تكويف المف

لخارجية لممتعمـ مف استخداـ استراتيجيات تدريس تقميدية يسيطر عمييا صعوبات تتصؿ بالبيئة ا -3
, والتي تيدؼ إلى التحقؽ مف صحة التأكيديأسموب التمقيف, وأنشطة عممية مخبرية تركز عمى الجانب 

العممية عف طريؽ الطرح المباشر لممعمومات, والتركيز عمى المعالجات الرياضية دوف االىتماـ  المعرفة
 جات المفاىيمية.بالمعال

نو في كثير مف األحياف يجد الطمبة إصعوبات في تطبيؽ وتوظيؼ المفاىيـ الفيزيائية, حيث  -4
صعوبات في تطبيؽ المفاىيـ الفيزيائية في الحياة العممية, وفي تفسير الظواىر الطبيعية بشكؿ عممي 

 ,يعني أنيـ يمتمكوف معرفة فيزيائية بالرغـ مف اكتسابيـ لممفاىيـ الفيزيائية مف الناحية النظرية, وىذا
 ولكنيـ ال يمتمكوف الميارات البلزمة لتوظيؼ ىذه المعرفة في الحياة.

والتي تمثمت  ترتب عمى وجود ىذه الصعوبات الكثير مف النتائج السمبية في مجاؿ التربية الفيزيائيةو 
 ,الطمبة مف دراسة الفيزياء نفور تسببت في ,في تكوف اتجاىات سمبية عند المتعمميف نحو الفيزياء

 وتكوف الكثير مف المفاىيـ الفيزيائية البديمة .(Okobala & Oncoha, 1988) وتدني تحصيميـ فييا
, إضافة إلى اكتساب الطمبة ألنماط (2016)زيف الديف,  نتيجة مرورىـ في خبرات تعميمية غير منظمة

 الظواىر ة غير عممية, وقدرتيـ عمى تفسير, وليذا فإف معرفتيـ مجزأة وذات طبيعتفكير غير متسقة
 (.Bloom, 1992)  وتقاـو التغير ,وتفتقد إلى الترابط ,غير دقيقة
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وفي ضوء تعدد اآلراء المرتبطة بطبيعة تعمـ المفاىيـ الفيزيائية, فإنو مف األىمية بمكاف الوقوؼ عمى 
يود مف أجؿ الوصوؿ إلى فيـ حيد الج, والعوامؿ المؤثرة فييا بيدؼ تو وتعميميا طرؽ تعمـ تمؾ المفاىيـ

يؤدي إلى التغمب عمى العقبات التي تقؼ في طريؽ تعمـ الطمبة لممفاىيـ الفيزيائية بشكميا مشترؾ 
  ).2005الصحيح )القادري, 

المؤتمر الفمسطيني  :وبناًء عمى ىذه األىمية فقد عقد العديد مف المؤتمرات عمى المستوى المحمي مثؿ
(, 31/10/1997-30)في (, والمؤتمر الثاني  المنعقد5/10/1995فيزياء المنعقد في )األوؿ لتعميـ ال

مف أجؿ تقويـ العممية التعميمية وتوظيؼ استراتيجيات تدريس حديثة في تعميـ الفيزياء عمى الصعيد 
 الجامعي والمدرسي, وكذلؾ ىدفت إلى تحسيف تعميـ الفيزياء, والعمؿ عمى توظيؼ المعرفة الفيزيائية

, وزيادة البحث العممي حوؿ واقع تعميـ الفيزياء في المدارس والجامعات المحميةفي المجتمع, وتشجيع 
 (.2009)عايش,  الوعي عند العامميف في مجاؿ التربية حوؿ ىذه القضية

 :خطوات تنظيم تعمم المفاىيم

الوقوؼ عمى عدد مف بالرغـ مف االختبلؼ في تنظيـ تعمـ المفاىيـ بيف عمـ النفس والمربيف, يمكف 
 :(2007) مرعي والحيمة ( و1994)الخطوات لتنظيـ تعمـ المفاىيـ حسب ما أوردىا فرحاف وآخروف 

 , الخطوة األولى: تحديد المفيـو العممي, وفي ىذه الخطوة يتـ تحديد النتاج المتوقع مف تعمـ المفيـو
 وىي خطوة ىامة لتوجيو طرؽ التعمـ نحو المفيوـ.

ة: تحديد التعمـ القبمي )الخبرات السابقة( لممفيوـ المستيدؼ, والتي بدونيا ال يحدث التعمـ الخطوة الثاني
 أواًل مفيوـ المسافة, ومفيوـ الزمف. المتعمـ مفيـو السرعة ال بد أف يدرؾ نعمـ فمثبًل حتىالمطموب, 

, وبالرغـ  مف اختبلؼ االستراتيجيات الخطوة الثالثة: اختيار االستراتيجية المناسبة لتنظيـ تعمـ المفيـو
قدرات المعمميف وفمسفاتيـ, المواقؼ التعميمية, واختبلؼ  بسبب اختبلؼ والمستخدمة في تنظيـ تعمم
تاحة الفرصة أماـ المتعمميف لمتدريب ا  وضعو موضع التطبيؽ, و مف ثـ و  ,وفإنو البد مف تحديد سمات

ف تصنيؼ طرؽ تنظيـ تعمـ المفيـو إلى , ويمكالصحيح رسة لتكويف المفيـو واكتسابو بالشكؿوالمما
 طرؽ استقرائية أو استنتاجية.
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الخطوة الرابعة: تقويـ تعمـ المفيوـ المستيدؼ, وتفعيؿ دور التغذية الراجعة, مف أجؿ التأكد مف تحقؽ 
  األىداؼ, وتفيد ىذه الخطوة في تقويـ االستراتيجيات المستخدمة في تنظيـ تعمـ المفيوـ. 

 م المفاىيم:شروط تنظيم تعم

مف أجؿ النجاح في خطوات تنظيـ تعمـ المفيوـ الواردة في البند السابؽ, ال بد مف توافر مجموعة مف 
 :(2007) مرعي والحيمة استعراض الشروط التي أوردىامف خبلؿ  ياالشروط, ويمكف توضيح

حفظ اسمو فقط,  المتعمـ وال يقتصر التعمـ عمى واالىتماـ بالصورة الذىنية لممفيوـ حتى يدرك -1
 . لوألنيا ترتبط مع السمات المميزة  لوباإلضافة إلى االىتماـ بالصورة المفظية 

يركزوف عمى اسـ المفيـو مف المعمميف  اً ألف كثير  ؛االىتماـ بالصورة الذىنية والمفظية لممفيوـ -2
 , عممًا أف الصورة الذىنية ىي األىـ.وصورتو المفظية

, والتي تعد مفاتيح أساسية الزمة لتعمماالىتماـ بالخبرات ال -3   و.سابقة أو التعمـ القبمي لممفيـو

ألف تعمـ المفاىيـ يعد الخطوة األولى لتعمـ المبادئ والقوانيف  ؛االىتماـ بالروابط بيف المفاىيـ -4
ف المتعمـ يتعمـ في النياية إطارات كمية وليس مجموعة كبيرة مف الكممات إوالنظريات, حيث 

 سية.القامو 

 االتجاىات العممية 4.1.2

عمى أف تدريس العمـو ييدؼ إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ  يجمع األدب التربوي في تدريس العموـ
 ؛والغايات, ويأتي في مقدمة ىذه األىداؼ مساعدة الطمبة عمى اكتساب وتنمية االتجاىات العممية

االعتماد عمييا في التنبؤ بنوع السموؾ  ويمكف ,وذلؾ ألف االتجاىات العممية تعمؿ كموجيات لمسموؾ
الذي يقوـ بو المتعمـ, باإلضافة إلى كونيا تشكؿ دافعًا يوجو المتعمـ الستخداـ طرؽ العمـ وعممياتو 
ومياراتو بمنيجية عممية في البحث والتفكير, وبيذا تسيـ في تحقيؽ أىداؼ العمـ األخرى مف اكتساب 

 (.2004 , والقدرة عمى التفكير العممي, وغيرىا )زيتوف,لممعرفة, واكتساب لمميارات العممية
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 مفيوم االتجاىات العممية:

بالرغـ مف التبايف في تعريؼ االتجاىات العممية بيف التربوييف, يجد المتعقب ليا أف ىناؾ قواسـ 
عند  نيا تمثؿ استخداـ المتعمـ لقدرات عقمية معينة والعمؿ عمى توظيفياإمشتركة كثيرة بينيا, حيث 

 مواجية مشكمة معينة أو تجربة عممية مثؿ توظيؼ المتعمـ لمموضوعية واألمانة العممية في موقؼ ما,
االتجاىات نحو العمـ تعبر عف مواقؼ  ألف ؛وىذا يميز االتجاىات العممية عف االتجاىات نحو العمـ

العمـ في تطوير المجتمع, أىمية العمـ نحو حياة الفرد, وأىمية  :يتخذىا المتعمـ نحو قضية عممية مثؿ
 (. 1996ودور العمـ في خدمة اإلنسانية ) نشواف, 

  ويمكف عرض التعريفات اآلتية لبلتجاىات العممية:

نزوع عقمي نحو األفراد واألشياء والموضوعات أنيا  :االتجاىات العممية (2011) خطايبةعرؼ 
والسموكية والعاطفية وتؤدي ىذه  واألحداث, وليا ثبلثة مكونات أساسية ىي المكونات المعرفية

 جراء تقويمات سميمة.ا  المكونات إلى اتخاذ قرارات و 

نزعات تجعؿ المتعمـ قادرًا عمى عبارة عف  :أنيا عمى االتجاىات فقد عرؼ( 2003)أما الحيمة 
المكوف  :بأنماط سموكية محددة نحو أمر ما, وليا ثبلثة مكونات تتفاعؿ فيما بينيا وىياالستجابة 

 .وجداني والمكوف المعرفي والمكوف األدائيال

ويعرفو زيتوف كظاىرة نفسية تربوية بأنو عبارة عف مجموعة مف المكونات المعرفية واالنفعالية 
والسموكية التي تتصؿ باستجابة المتعمـ نحو موقؼ ما, وكيفية حدوث تمؾ االستجابة مف حيث القبوؿ 

 (.2004أو الرفض )زيتوف, 

حاالت داخمية مكتسبة تؤثر في الشعور الشخصي لممتعمـ نحو  :جاىات أنياعرؼ جانييو االت
ث جانييو عف مكونات أساسية لبلتجاىات وىي المكوف داألشخاص أو األشياء أو األحداث, وقد تح

المعموماتي والمكوف السموكي والمكوف العاطفي الذي يشير إلى المشاعر المصاحبة لمعمؿ الذي يقـو 
 (.Driscoll, 1994بو المتعمـ )
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 :مكونات االتجاىات

االتجاىات نتاجات ديناميكية لمخبرات التي تعمؿ كعوامؿ موجية لمسموؾ عندما ينخرط المتعمـ في 
تجارب وخبرات جديدة, وىذا يشير إلى وجود ثبلثة مكونات أساسية لبلتجاىات وىي: المكوف المعرفي, 

 .والمكوف الوجداني, والمكوف السموكي

المعرفي: يرتبط ىذا الجانب بما يمتمكو المتعمـ مف معارؼ وخبرات ومعمومات ومعتقدات  المكوف -1
وكمما زادت المعمومات والحقائؽ حوؿ موضوع االتجاه وكانت دقيقة وصحيحة كاف  ,حوؿ موقؼ ما

 (.2003الحيمة, ؛  2003نشواتي,  ؛ 1996مة )زيتوف, االتجاه مبنيًا عمى أسس سمي

أف االتجاىات المعتمدة عمى الذىف أو األفكار العقبلنية تتطور بشكؿ متبلـز  (2011ويرى خطايبة )
رشادات المعمـ ومواد إمع ميارات عمميات العمـ, ومع اكتشاؼ أو بناء أفكار عممية مفيدة, وتساعد 

 طرؽ تدريس فاعمة عمى تشجيع تكوف اتجاىات عقمية. فؽ التعمـ التي يتـ التعامؿ معيا ببراعة و 

لدى المتعمـ نحو موضوع ما, وف العاطفي ) الوجداني(: يشير ىذا المكوف إلى الشعور العاـ المك -2
وبالتالي يحدد استجابة المتعمـ مف حيث القبوؿ أو الرفض حياؿ ىذا الموضوع أو الموقؼ, وليس مف 
ب الضروري أف يكوف ىذا الشعور منطقيًا, إذ قد يشعر المتعمـ بحب شيء ما دوف أف يعرؼ األسبا

 (.2003؛ الحيمة,  2003؛ نشواتي,  1996المقنعة لذلؾ )زيتوف, 

( أف المكوف العاطفي لبلتجاه يعتمد عمى عمر المتعمـ, وفي المرحمة األساسية 2011ويرى خطايبة )
تبدو اتجاىات المتعمميف ذات مكوف عاطفي أكثر منيا معرفية, والفضوؿ يشكؿ البداية الطبيعية التي 

 ثابرة واالنفتاح عمى خبرات جديدة أو تتفؽ مع وجيات نظر اآلخريف.قد تتوافؽ مع الم

المكوف السموكي)األدائي(: يتضمف ىذا المكوف مجموعة مف األنماط السموكية العممية, أو  -3
االستعدادات السموكية التي تتفؽ مع المكوف المعرفي والمكوف العاطفي, ويتمثؿ ىذا المكوف بالطريقة 

مـ تجاه موقؼ ما, أي أنو يمثؿ الترجمة العممية التجاىات الفرد نحو األشياء أو التي يسمكيا المتع
عمى اتجاه الطالب نحو المدرسة أو المواد  اً ىام اً األفكار أو األشخاص, ويعد المكوف السموكي مؤشر 

 (.2003؛ الحيمة,  2003؛ نشواتي,  1996الدراسية )زيتوف, 
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موكية لبلتجاىات العممية تتضمف ثمانية مكونات رئيسة تظير أف المكونات الس؛ (1996) ويذكر زيتوف
  :في سموكيات المتعمميف ذوي االتجاىات العممية والسموؾ العممي وىي

العقمية الناقدة: تظير العقمية الناقدة في السموؾ العممي لممتعمـ مف خبلؿ بحثو عف البرىاف لدعـ  -1
عمميًا, وطرح العديد مف األسئمة  ء غير المدعومةالتفسيرات أو نقضيا, وتحدي صدؽ الجمؿ واآلرا

  والبحث عف المعمومات العممية, والنظر إلى التناقض في الجمؿ واالستنتاجات.

تعميؽ الحكـ: ويظير ىذا المكوف في السموؾ العممي لممتعمـ مف خبلؿ قيامو بجمع المعمومات  -2
تاجات أولية, ومف ثـ يقوـ بالتعميـ بناًء عمى دراكو أنيا استنإالكافية قبؿ الخروج باالستنتاجات مع 

  توافر الدليؿ والبرىاف.

احتراـ البرىاف: يظير المتعمـ احتراـ البرىاف مف خبلؿ التحقؽ مف انسجاـ االستنتاجات مع  -3
 الحقائؽ, وتقديـ البراىيف البلزمة لدعـ عباراتو, والبحث عف البرىاف لدعـ التفسيرات أو نقضيا.

ـ نسب افكار دالعممية: وتظير مف خبلؿ نقؿ المتعمـ ألفكار اآلخريف بصدؽ وأمانة, وعاألمانة  -4
 فكاره وفرضياتو.أ عف تختمؼاآلخريف لنفسو, ويقوـ بكتابة المبلحظات جميعيا حتى لو كانت 

الموضوعية: وتظير مف خبلؿ عدـ التحيز عند اختيار األفكار, واألخذ بالمواقؼ المؤيدة  -5
 د تقييـ الموقؼ.والمعارضة عن

وتظير مف خبلؿ قياـ المتعمـ بتعديؿ فرضياتو عندما يتطمب الموضوع االستعداد لتغيير اآلراء:  -6
 دراكو أف المعرفة العممية غير تامة وأنيا قابمة لمتعديؿ أو التغيير.ا  ذلؾ, و 

يراتيـ المدعومة االنفتاح العقمي: ويظير ىذا المكوف مف خبلؿ تقبؿ المتعمـ ألفكار اآلخريف وتفس -7
باألدلة عند تعارضيا مع أفكاره, ويأخذ بالحسباف عدة خيارات محتممة عند استقصاء المشكبلت 

 العممية, ويتقبؿ نقد اآلخريف ألفكاره وآرائو العممية.

االستطبلع واالستفسار )التساؤؿ(: ويظير ىذا المكوف مف خبلؿ قياـ المتعمـ بطرح األسئمة,  -8
ف والخبراء عند قيامو باستقصاء المعمومات, ومف خبلؿ االنتباه إلى المواقؼ الجديدة واستشارة المختصي

 الموقؼ الجديد واستطبلعو.بداء الرغبة في االستفسار عف جوانب ا  و 
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 :خصائص االتجاىات

كما أوردىا زيتوف  جمالياإيمخص األدب التربوي مجموعة مف الخصائص العامة لبلتجاىات, يمكف 
 اآلتية: ص( بالخصائ1996)

االتجاىات متعممة: أي أف االتجاىات حصيمة مكتسبة مف الخبرات واآلراء والمعتقدات, يكتسبيا  -1
, حيث يؤكد عمماء المتعمـ مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة, وىذا يعني أنيا ليست غريزية أو فطرية موروثة

التجارب التي يمر بيا أثناء نموه النفس أف المتعمـ يتعمـ االتجاىات أواًل ومف ثـ يقوـ بتنظيميا عبر 
  ومروره بالخبرات المتنوعة.

 االتجاىات تنبئ بالسموؾ: أي أنيا توجو السموؾ, ويستدؿ عمييا مف خبلؿ سموؾ المتعمـ. -2

 االتجاىات اجتماعية: وىذا يدؿ عمى أف اتجاىات المتعمـ تؤثر وتتأثر باآلخريف. -3

 أنيا تحفز المتعمـ لمقياـ باستجابة ما.االتجاىات استعدادات لبلستجابة: أي  -4

االتجاىات استعدادات لبلستجابة عاطفيًا: وليذا يعتبر المكوف الوجداني أىـ مكوف مف مكونات  -5
 االتجاىات الثبلثة.

 ؛ االتجاىات ثابتة نسبيًا وقابمة لمتعديؿ والتغيير: عندما تتكوف االتجاىات فإنيا تكوف ثابتة نسبياً  -6
 ,ة باالطار العاـ لشخصية الفرد وحاجاتو وبمفيومو عف ذاتو, ومع ذلؾ فيي قابمة لمتعديؿألنيا مرتبط

 ألنيا مكتسبة ومتعممة.

ال أنو يمكف قياسيا مف إبالرغـ مف صعوبة قياس وتقويـ االتجاىات االتجاىات قابمة لمقياس:  -7
مقياس, سواًء مف خبلؿ نيا تتضمف الموقؼ التفضيمي في فقرات الإخبلؿ مقاييس االتجاىات حيث 

   قياس االستجابات المفظية أو المبلحظة لممتعمميف.

( أف االتجاىات تكوينات افتراضية يمكف االستدالؿ عمييا مف خبلؿ متابعة 2003ويضيؼ الحيمة )
ننا نفترض وجود االتجاه لتفسير بعض أنواع السموؾ التي يقوـ بيا أأي  ؛السموؾ الظاىري لممتعمـ

ؿ بعض الموضوعات, وأنو يزداد ثبات االتجاىات عندما يتـ تعمميا في مراحؿ عمرية المتعمـ حيا
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وىذا يؤدي إلى أف تكوف  ,وتتصؼ االتجاىات بأنيا ذاتيةمبكرة وتصبح أقؿ عرضة لمتغيير, 
 االتجاىات سميمة أو غير سميمة.

 :طرق تنمية االتجاىات

أف ىناؾ أربع وسائؿ يمكف عف طريقيا تنمية تبيف الدراسات التي أجريت في مجاؿ تنمية االتجاىات 
 (:1982) تايمور حسب االتجاىات عند المتعمميف

استيعاب وتمثؿ االتجاىات مف البيئة: فاألشياء التي نسمـ بيا وكذلؾ وجيات النظر التي نتمسؾ  -1
 .ة التي نستوعبيا في كثير مف األحياف بشكؿ ال شعورييبيا, تعد أمثمة عمى االتجاىات البيئ

تنمية االتجاىات عف طريؽ اآلثار االنفعالية ألنواع معينة مف الخبرات, وبصفة عامة الخبرات  -2
محتوى تمؾ الخبرات أو أحد جوانبيا, بينما  مع منسجماً السارة التي يمر بيا المتعمـ فإنو ينمي اتجاىًا 

 اديًا.إذا كاف األثر االنفعالي الذي تركتو الخبرة غير سار فإف اتجاىو يصبح مع

تنمية االتجاىات عف طريؽ الخبرات الصادمة: أي الخبرات التي ليا أثر انفعالي عميؽ وىذه  -3
ألف الخبرات الصادمة تتطمب خبرات  ؛الوسيمة غير مناسبة لتنمية االتجاىات في العممية التعميمية

 انفعالية حادة يصعب ضبطيا أو التحكـ فييا.

ف المتعمـ يصؿ إلى تنمية االتجاه إيات العقمية المباشرة: حيث تنمية االتجاىات عف طريؽ العمم -4
 مف خبلؿ التحميؿ العقمي لمضاميف سموؾ معيف أو تحميؿ طبيعة شيء ما. 

( مجموعة مف الشروط الواجب توافرىا لتكويف االتجاىات وفؽ ما يتعمؽ 1989)عبيدات  توقد حدد
انتقاؿ الخبرة, و جدة الخبرة, و تكرار الخبرة, و لخبرة, بالخبرات المختمفة التي تحيط بالفرد وىي: تكامؿ ا

 عمى أىمية الخبرة في تكويف االتجاىات. ؿوىذا يد

 :دور المعمم في تنمية االتجاىات العممية

ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في تكويف االتجاىات العممية مثؿ الخبرة السابقة, والنضج , والذكاء, والصحة 
أثره  ألف ؛لبيئة االجتماعية, ومف أىـ ىذه العوامؿ الدور الذي يمعبو المعمـالجسمية, والبيئة المنزلية وا
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الخطيب ) يكوف فاعبًل في تكويف اتجاىات الطمبة مف خبلؿ شخصيتو وسماتو الخمقية وطريقة تفكيره
 (.2017 والحديدي,

شاركًا وفاعبًل وليذا يقترح التربويوف برامج وأنشطة عممية وأساليب تدريس تجعؿ مف المتعمـ عنصرًا م
في عممية التعمـ, وبما أف االتجاىات متعممة فإنو يترتب عمى المعمـ أف يقـو بدوره في تكوينيا وتنميتيا 

 (.1996)زيتوف,  لدى المتعمميف

ويعد المعمـ مفتاح التعزيز الناجح لبلتجاىات االيجابية لدى المتعمميف, وبناًء عميو يجب أف يمتمؾ 
دة حوؿ طبيعة العمـ, ويجب أف يكوف قدوة لممتعمميف ويوفر ليـ فرصًا حقيقية المعمـ معرفة وخبرة جي

التي يتطمب حميا امتبلؾ ميارات التفكير المتضمنة في االستقصاء التجارب وحؿ المشكبلت  إلجراء
دراؾ منفعتيا ا  ألف المتعمميف يطوروف تقديرىـ لمدور الذي يقوـ بو المعمـ في حياتيـ اليومية, و  ؛العممي

 (. 2011)خطايبة,  عندما تصبح االتجاىات العممية أىدافًا تعميمية

 شروط تعميم وتعمم االتجاىات:

ىناؾ مجموعة مف الشروط الواجب توافرىا في تنظيـ تعمـ االتجاىات, وليذا ينصح أف يقوـ المعمـ 
 (: 2007) مرعي والحيمة , كما أوردىابمراعاتيا بما يتناسب مع الموقؼ التعميمي

المتبعة في شرح  نفسيا الطريقةبحديد االتجاه المستيدؼ بدقة ووضوح, ويمكف شرح االتجاه ت -1
 .المفيوـ

 أرض خصبة لتعمـ االتجاىات. ؿألنو يشك ؛توفير المناخ الودي والمريح نفسيًا واجتماعيًا ومادياً  -2

 القدوة الحسنة. قياـ المعمـ بدور فاعؿ في عممية التوجيو والتواصؿ والتعزيز, وتمثمو لدور -3

 تاحة الفرصة لممارسة االتجاىات المكتسبة, وتقديـ التغذية الراجعة عند ظيور السموؾ.إ -4

 تزويد المتعمميف بالعديد مف النماذج الحية المرتبطة باالتجاىات االيجابية. -5

 .ألنو يحقؽ لدى المتعمميف االقتناع والرضى الذاتي ؛استخداـ أسموب الحوار والمناقشة -6
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 الدراسات السابقة   2.2

ىي: الدراسات المتعمقة  تناوؿ الباحث الدراسات السابقة المتعمقة بيذه الدراسة في خمس محاور
باألنشطة االستقصائية العممية, والدراسات المتعمقة بالكتابة مف أجؿ التعمـ, والدراسات التي حاولت 

أجؿ التعمـ, والدراسات المتعمقة بفيـ المفاىيـ  الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف
كؿ محور عددًا مف الدراسات العربية  وقد تضمف الفيزيائية, والدراسات المتعمقة باالتجاىات العممية,

   .واألجنبية مرتبة مف األحدث إلى األقدـ

 :األنشطة االستقصائية العمميةالدراسات المتعمقة ب 1.2.2

( دراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية انموذج دورة التقصي الثنائية في 2017ر )أجرى المظفر وعبد الناص
استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي في تطبيؽ و اكتساب المفاىيـ الفيزيائية عند طبلب الرابع العممي, 

اختيرت و ( طالبًا مف طبلب مدرسة اعدادية الديوانية, 64الدراسة عمى عينة عشوائية تكونت مف )
( طالبًا درسوا وفؽ دورة التقصي 32ب( عشوائيًا لتمثؿ المجموعة التجريبية, وقد ضمت )الشعبة )

( طالبًا درسوا وفؽ 32الثنائية, واختيرت شعبة )أ( عشوائيًا لتمثؿ المجموعة الضابطة, وقد ضمت )
ت, وأظيرت المفاىيـ الفيزيائية في تجميع البيانااكتساب اختبار  الباحثاف الطريقة التقميدية, واستخدـ

نتائج الدراسة تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا وفؽ دورة التقصي الثنائية عمى طبلب 
 المجموعة الضابطة الذيف درسوا وفؽ الطريقة التقميدية في اختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية.

( لمتعرؼ عمى أثر األنشطة 2014) ومف الدراسات التي تناولت األنشطة العممية دراسة قاـ بيا ابراىيـ
العممية في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ العممية لمادة األحياء والبيئة, وبمغ عدد الطمبة في 

استخدـ الباحث المنيج التجريبي  .( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر140عينة الدراسة )
( طالبًا وطالبة 70اىما تجريبية )إحد :تـ توزيعيـ إلى مجموعتيف والتصميـ شبو التجريبي حيث

حصائية عند مستوى إ( طالبًا وطالبة, وقد أظيرت النتائج وجود فرؽ ذي داللة 70واألخرى ضابطة )
( بيف المتوسطيف الحسابييف لعبلمات طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة α=0.05) الداللة

لمجاالت المعرفية كافة يعزى لطريقة التدريس عمى اختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية عند مستويات ا
 ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ األنشطة العممية. 
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( دراسة ىدفت لتقصي أثر التدريس التكاممي بيف Brears et al., 2011أجرى بريرز وآخروف )
يؼ التكنولوجيا في تعميـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة واالستقصاء التأممي المدعـ بتوظ

( طالبًا وطالبة مف طبلب جامعة مسي في 52تكونت عينة الدراسة القصدية مف )و العموـ والتكنولوجيا, 
نيوزيمندا تـ تدريسيـ وفؽ االستراتيجية التكاممية باستخداـ مجموعة مف المواد واألنشطة, استخدـ 

المبلحظة والمقابمة, وأظيرت نتائج الدراسة  :نوعية متعددة في جمع البيانات مثؿالباحثوف أدوات 
فعالية التدريس وفؽ التكامؿ بيف االستراتيجيات المدعمة بتوظيؼ التكنولوجيا في تصميـ األنشطة 
االستقصائية, حيث أظيرت تطورًا في ممارسات الطمبة التأممية وميارات ما وراء المعرفة أثناء تنفيذ 

  تحصيؿ الطمية. األنشطة االستقصائية, وظير تحسف في

ة مب( بدراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ االستقصاء الموجو في إكساب ط2009) قاـ البريكي
( 114الصؼ العاشر لممفاىيـ العممية في مادة العموـ في سمطنة عماف, تكونت عينة الدراسة مف)

اتيجية االستقصاء الموجو ( تـ تدريسيا باستر 57طالبًا موزعيف عمى مجموعتيف: تجريبية عدد طبلبيا )
( درست بالطريقة االعتيادية, وألغراض الدراسة تـ تطبيؽ اختبار تحصيمي 57و ضابطة عدد طبلبيا )

حصائيًا بيف إ( فقرة, وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة 30مف نوع االختيار مف متعدد تكوف مف)
في التحصيؿ ولصالح المجموعة  متوسطات عبلمات أداء طبلب عينة الدراسة عمى االختبار البعدي

حصائيًا بيف متوسطات أداء طبلب عينة الدراسة إالتجريبية تعزى لطريقة التدريس, ووجود فروؽ دالة 
 )تذكر, فيـ, تطبيؽ( لصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس.  في متوسطات بمـو المعرفية

اسة ىدفت إلى معرفة فعالية أسموب ( در Zehra & Nermin, 2009وقد أجرت زىرة ونرميف )
االستقصاء الموجو لتدريس العموـ عمى كفاءة الذاتية لمعممي ما قبؿ الخدمة االبتدائية في تركيا, تكونت 

( معممًا ومعممة, حيث تـ استخداـ األنشطة العممية في تدريس العموـ في 101عينة الدراسة مف )
اـ الباحث بجمع البيانات عف طريؽ تطبيؽ اختبار لمكفايات المختبرات العممية أثناء تنفيذ الدراسة, ق

جراء مقاببلت مع المشاركيف, وأشارت النتائج إلى أف استخداـ أسموب التدريس باألنشطة ا  و 
االستقصائية أدى إلى تطوير ميارات المعمميف في عممية التعميـ, كما بينت النتائج أف مستويات فعالية 

نت أعمى مف درجات االختبار التمييدي, وأف فعالية اتبار النيائي كتوقعات المشاركيف عمى االخ
 أسموب االستقصاء أثرت إيجابيًا عمى كفاءة المعمميف الذاتية في تدريس العموـ. 
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استقصاء فعالية نموذج استقصائي في تدريس العموـ مف  إلى( 2006) أبو حمور كما ىدفت دراسة
اتبعت الباحثة في دراستيا المنيج ساسي في األردف, طالبات الصؼ السابع األأجؿ الفيـ لدى 

( طالبة بصورة قصدية, وقد تـ اختيار 50عينة الدراسة المكونة مف) حيث تـ اختيار, التجريبي
( طالبة, 25المجموعتيف التجريبية والضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة حيث شممت كؿ شعبة عمى )

كاف األوؿ لقياس التغير المفاىيمي والثاني لتطبيؽ  :ختباريفوتـ جمع البيانات مف خبلؿ تطبيؽ ا
جمعت البيانات وتـ تحميميا باستخداـ تحميؿ التبايف األحادي, وكانت  .المفاىيـ العممية في الحياة

 .النتائج لصالح المجموعة التجريبية في االختباريف

فت إلى التعرؼ إلى قدرات ( ىدHofstein et al., 2005ىوفستيف ورفاقو )قاـ بيا  وفي دراسة
الطمبة عمى طرح أسئمة أكثر وأفضؿ مف خبلؿ تنفيذ األنشطة المخبرية في مبحث الكيمياء بطريقة 
قائمة عمى االستقصاء, تـ التركيز عمى قدرة الطمبة في الكيمياء في المدارس العميا حيث يتـ تدريسيـ 

ة صحيحة عمميًا بعد قراءة ناقدة لقطعة وفؽ المنحى االستقصائي ويتـ قياس قدرتيـ عمى طرح أسئم
تكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف: المجموعة التجريبية درست بطريقة المختبر االستقصائي,  ,عممية

متابعة عدد األسئمة والمجموعة الضابطة درست في المختبر بالطريقة التقميدية, اىتمت الدراسة في 
 عرفي لكؿ سؤاؿ مف األسئمة, وطبيعة األسئمة التيالتي طرحت مف قبؿ كؿ متعمـ, والمستوى الم

, وأظيرت النتائج أف الطمبة الذيف استخدموا الطريقة االستقصائية في المختبر كانت اختارىا المتعمموف
 قدراتيـ أفضؿ في طرح األسئمة مف الطمبة الذيف درسوا المختبر بالطريقة التقميدية.

استقصاء أثر استخداـ نمط سوخماف االستقصائي في ( بيدؼ 2005) وفي دراسة قاـ بيا الزعبي
تحصيؿ المفاىيـ العممية وتكويف بنية مفاىيمية متكاممة وزيادة نسبة الممارسات االستقصائية لدى طمبة 
جامعة الحسيف بف طبلؿ, شممت عينة الدراسة جميع طالبات مجتمع الدراسة المواتي سجمف مادة 

( 76وبمغ عددىف ) 2004/2005راسي األوؿ مف العاـ الدراسي أساليب تدريس العموـ في الفصؿ الد
( طالبة, 38مجموعة تجريبية بمغ عدد طالباتيا ) :طالبة, تـ توزيعيف بشكؿ عشوائي في شعبتيف

( طالبة, ولتنفيذ ىذه الدراسة قاـ الباحث بإعداد ثبلث أدوات 38) واألخرى ضابطة بمغ عدد طالباتيا
ـ العممية, واختبار الخرائط المفاىيمية الستقصاء البنية المفاىيمية عند ىي: اختبار تحصيؿ المفاىيو 

الطالبات, ونموذج تصنيؼ السموؾ التعميمي داخؿ الغرفة الصفية, وقد خمصت الدراسة إلى وجود فرؽ 
( يعزى إلى طريقة التدريس لصالح α=0.05) عند مستوى الداللة اإلحصائية حصائيةإذي داللة 
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بية في كؿ مف المفاىيـ العممية ومستوى البنية المفاىيمية, وعدـ وجود فروؽ دالة المجموعة التجري
طالبات المجموعتيف التجريبية يا حصائيًا فيما يتعمؽ بنسبة السموكيات االستقصائية التي تمارسإ

 والضابطة داخؿ الغرؼ الصفية في مادة التربية العممية.

يا إلى الكشؼ عف فاعمية طريقتيف في العمؿ المخبري ( دراسة ىدفت مف خبلل2005أجرت العبيديف )
أماـ الطمبة, وطريقة االستقصاء الموجو في المختبر في اكتساب ميارات طريقة العرض العممي  :ىما

, تكونت عينة الدراسة عمميات العمـ والتحصيؿ العممي لدى طمبة المرحمة الثانوية في مادة الكيمياء
الباحثة بتقسيميا إلى مجموعتيف: مجموعة درست المختبر بطريقة  ( طالبة, قامت52القصدية مف )

 ,( طالبة, واألخرى درست المختبر بطريقة االستقصاء الموجو25)مف  العرض العممي حيث تكونت
مقياس اكتساب  ىي ( طالبة, واستخدمت الباحثة أداتيف في ىذه الدراسة27كاف عدد طالباتيا )و 

تحصيمي في المفاىيـ العممية, وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة  اختبارو ميارات عمميات العمـ, 
حصائيًا بيف متوسطات عبلمات مجموعتي الدراسة عمى مقياس اكتساب ميارات عمميات العمـ إ

لصالح المجموعة التي درست بطريقة االستقصاء الموجو, ووجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات 
لدراسة عمى اختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية لصالح المجموعة التي عبلمات طالبات مجموعتي ا

 درست بطريقة االستقصاء الموجو.

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية الطريقة االستقصائية لتدريس المفاىيـ  فقد( 2004) أما دراسة مصطفى
لتحصيؿ, وتكونت عينة الكيميائية لطمبة المرحمة الثانوية في األردف في تنمية ميارات التفكير العممي وا

, تـ تقسيميـ إلى مجموعة تجريبية درست المفاىيـ الكيميائية بالطريقة ( طالبًا وطالبة137الدراسة مف )
االستقصائية, ومجموعتيف ضابطتيف درستا المفاىيـ نفسيا بالطريقة االعتيادية, وكشفت نتائج ىذه 

 ئج اختبار التحصيؿ واختبار التفكير العممي.الدراسة عف تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية وذلؾ في نتا

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية قائمة عمى  (Morabito, 2004)وقد أجرى مورابيتو 
االستقصاء الموجو واالستقصاء المفتوح في تطوير الفيـ والميارات االستقصائية لطمبة الصؼ الثامف 

( طالبًا وطالبة موزعيف عمى تسع شعب, قاـ 164الدراسة مف ) في العمـو والتكنولوجيا, تكونت عينة
الباحث بضبط الظروؼ الدخيمة التي مف المتوقع أف تؤثر عمى نتائج الدراسة كالعمر ومستوى 

قاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج التدريبي حيث تـ تدريس شعبة عموـ باالستقصاء الموجو و التحصيؿ, 
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فتوح وخمصت النتائج إلى تفوؽ البرنامج التدريبي في تطوير الفيـ وشعبة تكنولوجيا باالستقصاء الم
 والميارات االستقصائية.

( بدراسة ىدفت إلى مقارنة نتائج االستقصاء المفتوح Berg et al., 2003) بيرغ وآخروف قاـ
( مف الطمبة الجامعييف في كندا, ولمكشؼ عف أي 190واالكتشاؼ في إجراء تجارب كيميائية عمى )

سموبيف يعطي نتائج مختمفة باالعتماد عمى اتجاىات الطمبة نحو التعمـ, استخدـ الباحثوف االستبانة األ
جراء التجربة, إثناء العمؿ المخبري لمتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحو التعمـ قبؿ أوالمقاببلت في 

دراؾ ا  نتاجات التعمـ و يجابية بالنسبة لإوتوصمت الدراسة إلى أف أسموب االستقصاء المفتوح أظير نتائج 
 الطمبة لمتجارب.

 :الدراسات المتعمقة بالكتابة من أجل التعمم 2.2.2

( ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ Weston et al., 2016في دراسة قاـ بيا ويستوف وآخروف )
موضوع  نشاءإاستراتيجية القراءة واستراتيجية الكتابة, والدمج بيف القراءة والكتابة عمى أداء الطمبة في 

( طالبًا وطالبة مف طمبة عمـ 175محدد المصدر عمى األنشطة الكتابية العامة, تضمنت العينة )
ـ, وقد تـ توزيع الطمبة عشوائيًا 2016ريزونا عاـ أ(, في والية 101النفس ضمف مساؽ عمـ النفس)

بية درست درست بالطريقة االعتيادية, وثبلث مجموعات تجريإلى أربع مجموعات: مجموعة ضابطة 
كؿ واحدة منيا بإحدى الطرؽ اآلتية: قراءة فقط, كتابة فقط, الدمج بيف القراءة والكتابة, قاـ الباحثوف 

نشائي محدد إباستخداـ أدوات متعددة لموقوؼ عمى النتائج شممت اختبارات قراءة, وكتابة موضوع 
والكفاءة الذاتية, وأظيرت  (, واختبار معايير لمتحفيزSAT( دقيقة وفؽ نموذج اختبار )25الزمف )

نشائية محددة إنتجوا موضوعات أنتائج الدراسة أف الطمبة في مجموعة الدمج بيف القراءة والكتابة 
الكتابة فقط, ومف المجموعة الضابطة و المصدر ذات جودة أعمى مف المشاركيف ضمف القراءة فقط, 

موعات القراءة فقط, والكتابة فقط, التي درست بالطريقة االعتيادية, وعدـ وجود اختبلؼ بيف مج
      .والضابطة

( بيدؼ تحديد أثر استراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ في Atasoy, 2013) في دراسة قاـ بيا أتاسوي
( طالبًا وطالبة, مف 45فيـ مفاىيـ الكيرباء الساكنة لدى الطمبة الجامعييف, تكونت عينة الدراسة مف )

تـ تدريسيـ  ( طالبًا وطالبة28(, تـ توزيعيـ إلى شعبة ضابطة تكونت مف )2شعبتيف لمادة الفيزياء)
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( طالبًا وطالبة تـ تدريسيـ 26وشعبة تجريبية تكونت مف ), بالطريقة التقميدية مثؿ طرح األسئمة
باستخداـ استراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ, استخدـ الباحث اختبار فيـ مفاىيـ الكيرباء الساكنة في 

البيانات التي تـ تحميميا كميًا ونوعيًا, وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ واضحة في فيـ جمع 
   المفاىيـ لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدى وعي معممات الرياضيات والعمـو 2012) أجرت عمر ومناظر
عبلقة بالبنائية, كما ىدفت ال يمتدريس ذفي المرحمة المتوسطة بمدخؿ الكتابة مف أجؿ التعمـ كمدخؿ ل

الدراسة إلى الكشؼ عف الكيفية التي تستطيع المعممة مف خبلليا تفعيؿ دور الكتابة في الصؼ لتحقيؽ 
, وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة وتطبيؽ دالتعمـ في ما تي الرياضيات والعمـو

( معممة مف معممات الرياضيات والعمـو 181) ,عمى عينة الدراسةأداة الدراسة وىي عبارة عف استفتاء 
الكمي لمعممات العموـ والرياضيات في المرحمة المتوسطة  %( تقريبًا مف مجتمع الدراسة11.6شكمف )

أظيرت نتائج البحث أف المعممات لدييف وعي جيد بفكرة الفمسفة البنائية والتي تركز  .بمدينة الرياض
الفاعؿ في العممية التعميمية, وأىمية التأكد مف الخبرات السابقة عند الطالب, كما عمى دور الطالب 

أظيرت الدراسة أف ىناؾ وعيًا إلى حد ما في مستوى توظيؼ الكتابة مف أجؿ التعمـ بيف معممات 
, ولكف ىذا التوظيؼ في   طار ضيؽ ال يخدـ الفمسفة البنائية في التعميـ والتعمـ.إالرياضيات والعمـو

 ((الكتابة مف أجؿ التعمـ  ))(  دراسة ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية 2007أجرت الرجعي )
في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع في الرياضيات وفي تفكيرىـ الرياضي واتجاىاتيـ نحو الرياضيات 

, طبقت أدوات مقارنة بالطريقة التقميدية, ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي
الدراسة الثبلث: اختبار التحصيؿ, واختبار التفكير الرياضي, ومقياس االتجاىات عمى عينة قصدية 

( 5374( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ السابع في مديرية جنوب الخميؿ والبالغ عددىـ )327بمغت )
ف مف مدرسة ذكور يستيف: شعبتطالبًا وطالبة, تـ توزيع أفراد العينة عشوائيًا عمى ثماني شعب في مدر 

( طالبًا 86ف )يباستخداـ استراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ وشعب وا( طالبًا درس86ابف سينا األساسية )
باستخداـ  ف( طالبة درس78وفي مدرسة بنات األقصى األساسية شعبتاف ) .بالطريقة التقميدية وادرس

بعد جمع البيانات وتحميميا  .بالطريقة التقميدية ف( درس77استراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ وشعبتاف )
خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة 
في نتائج اختبار التحصيؿ واختبار التفكير الرياضي ومقياس االتجاىات, وتفوؽ الذكور عمى االناث 
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والتفكير الرياضي, وتفوؽ اإلناث عمى الذكور في نتائج مقياس االتجاىات في نتائج اختباري التحصيؿ 
حصائيًا بيف متوسطات الطمبة في التحصيؿ واالتجاىات إ, وعدـ وجود فروؽ دالة نحو الرياضيات

 والتفكير الرياضي تعزى لمتفاعؿ بيف المجموعة والجنس أو بيف مستوى التحصيؿ والجنس.

عمى واقع تنفيذ معممي العموـ في الصؼ التاسع  دفت إلى التعرؼ( بدراسة ى2006) عرارقامت 
في التدريس وأثر استخداـ ىذه االستراتيجيات في  (( الكتابة مف أجؿ التعمـ )) األساسي الستراتيجيات

فيـ الطمبة لممفاىيـ العممية وتفكيرىـ العممي واتجاىاتيـ العممية, ولئلجابة عف أسئمة الدراسة اختيرت 
دية مف عشرة مف معممي الفيزياء لمصؼ التاسع األساسي في منطقة جنوب عماف التعميمية/ عينة قص

( طالبًا وطالبة مف الصؼ التاسع موزعيف 157كما تـ اختيار عينة قصدية مكونة مف )وكالة الغوث, 
ية عمى شعبتيف في مدرسة لمذكور وشعبتيف في مدرسة لئلناث ُدرست إحدى الشعبتيف بالطريقة التقميد

وقد وزعت الشعبتاف  ,في التدريس, ودرست الثانية باستخداـ استراتيجيات الكتابة مف أجؿ التعمـ
استبانة  :بالطريقة العشوائية البسيطة, استخدمت الباحثة في الدراسة عدة أدوات لجمع البيانات شممت

بعد تطبيؽ الدراسة وجمع , واختبار التفكير العممي, و فقرة واختبار فيـ المفاىيـ العممية 42مكونة مف 
حصائيًا ظيرت النتائج اآلتية: يستخدـ معممو الفيزياء عددًا محدودًا مف إالبيانات ومعالجتيا 

حصائيًا إعدـ وجود فرؽ داؿ و استراتيجيات الكتابة ال تكوف واضحة في التخطيط اليومي والفصمي, 
مفاىيـ العممية أو التفكير العممي يعود بيف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في فيـ الطمبة لم

حصائيًا بيف المجموعة إإلى طريقة التعمـ, أو لمتفاعؿ بيف طريقة التعمـ والجنس, ووجود فرؽ داؿ 
الضابطة والمجموعة التجريبية في االتجاىات العممية لمطمبة يعود إلى طريقة التعمـ ) استخداـ 

داؿ لمتفاعؿ بيف استخداـ استراتيجيات الكتابة والجنس في استراتيجيات الكتابة ( بينما ال يوجد فرؽ 
 اتجاىات الطمبة العممية.

ستخداـ الكتابة في ا( التي ىدفت إلى استقصاء أثر Prain & Hand, 1996دراسة بريف وىاند )
تغيير انطباعات الطمبة عف تعمميـ, حيث ركزت ىذه الدراسة عمى استراتيجيات الكتابة مف أجؿ التعمـ 

عدد مف الميمات الكتابية التي يقـو بيا الطمبة الثانوية, قاـ الباحثاف باستخداـ العمـو في المدارس في 
( معمميف 8وقد شممت عينة الدراسة ) ومف ثـ تجريبيا وتقويميا, ببناء ومراجعة فيميـ لممفاىيـ العممية,

اببلت, وكذلؾ مف خبلؿ والمق تـ جمع البيانات مف خبلؿ المبلحظة الصفيةو ( صفًا, 11بمشاركة )
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كتابات الطمبة, وأظيرت نتائج الدراسة اىتماـ الطمبة بالميارات الكتابية واستمتاعيـ بيا وزيادة فيميـ 
 لممفاىيـ العممية.

 الدراسات المتعمقة بالدمج بين األنشطة االستقصائية والكتابة من أجل التعمم   3.2.2

ستقصاء فاعمية برنامج يستند إلى الدمج بيف منحى ( ال ,2017Hellalقامت بيا ىبلؿ ) دراسةفي 
االستقصاء عمى أساس الحجة واستراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ لطمبة الصؼ الثامف األساسي في 
ميارات التنظيـ الذاتي في تعمـ العموـ وعمى قدرتيـ في تشكيؿ نماذج عقمية عممية, استخدمت الباحثة 

( 152التجريبي في تطبيؽ الدراسة عمى عينة قصدية مكونة مف )المنيج التجريبي والتصميـ شبو 
المدارس الحكومية والخاصة التابعة  مف في مدرستيف طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ الثامف األساسي

( 81شممت العينة ), 2016/2017خبلؿ العاـ الدراسي  لمديرية التربية والتعميـ في القدس الشرقية
( طالبة 71تجريبية وضابطة, و ) :تـ تقسيميـ عشوائيًا إلى شعبتيف مذكورلطالبًا مف طبلب مدرسة 

تجريبية وضابطة, استخدمت الباحثة  :تـ تقسيميف عشوائيًا إلى شعبتيف لئلناثمف طالبات مدرسة 
, واختبار النماذج العقمية, بعد تحميؿ  أداتيف لتجميع البيانات ىما: استبانة التنظيـ الذاتي في تعمـ العمـو

حصائية في حصائيًا عند مستوى الداللة اإلإخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية: وجود فروؽ دالة 
متوسط درجات الطمبة في ميارات التنظيـ الذاتي في تعمـ العموـ لصالح المجموعة التجريبية التي 

عؿ بيف الطريقة تبعًا لمتغير الجنس أو التفاحصائيًا إدرست وفؽ برنامج الدمج, وعدـ وجود فروؽ دالة 
حصائيًا بيف متوسطات عبلمات الطمبة عمى اختبار إوالجنس, كما ودلت النتائج عمى وجود فروؽ دالة 

حصائيًا تبعًا لمتغير الجنس والتفاعؿ إالنماذج العقمية لصالح المجموعة التجريبية, ووجود فروؽ دالة 
   .المجموعة التجريبية بيف الجنس والطريقة لصالح ذكور

( دراسة ىدفت إلى استقصاء تأثير استخداـ ,.Qabaja et al 2016وآخروف ) قباجة جرىأ
مف خبلؿ سياؽ عممي عمى استيعاب القراءة لدى طمبة  (( WTLعبر   SQP2RS))استراتيجية 

الصؼ العاشر في المغة االنجميزية في منطقة بيت لحـ في فمسطيف, طبقت الدراسة عمى عينة قصدية 
البًا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحكومية في منطقة بيت لحـ ( ط139تكونت مف )

( طالبًا مف طبلب مدرسة بيت لحـ الثانوية 61, شممت العينة )2015/2016خبلؿ العاـ الدراسي 
( طالبة مف طالبات الصؼ العاشر في مدرسة العودة األساسية لمبنات, تـ تقسيـ 78لمبنيف و)

عة تجريبية وأخرى ضابطة في المدرستيف, حيث درست المجموعة التجريبية المجموعات إلى مجمو 
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والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية, تـ إجراء  ((WTL عبر   SQP2RS))باستخداـ استراتيجية  
شارت أىـ نتائج الدراسة إلى وجود أاختبار قبمي وبعدي باستخداـ اختبار فيـ المقروء التحصيمي, و 

حصائيًا في متوسط درجات فيـ المقروء لدى طمبة الصؼ العاشر في المغة االنجميزية إفروؽ دالة 
حصائيًا في متوسط درجات إتعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية, وعدـ وجود فروؽ دالة 

 فيـ المقروء لدى طمبة الصؼ العاشر في المغة االنجميزية تعزى لمتغير الجنس.

( ىدفت إلى تقصي أثر الكتابة كحؿ مشكمة في تعميـ 2015الجمعاف وزميبلتيا ) وفي دراسة قامت بيا
ثانوي في مقرر الكيمياء واتجاىاتيف نحوىا, ال( في تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ SWHالعموـ اؿ )

مف  وقد استخدمت الباحثات المنيج شبو التجريبي, بتصميـ القياسيف القبمي والبعدي, عمى عينة قصدية
الصؼ األوؿ ثانوي في مدرسة الثانوية الرابعة في الرياض, وتـ اختيار المجموعتيف التجريبية طالبات 

( طالبة, 21والضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة, حيث بمغ عدد طالبات المجموعة التجريبية )
و اآلتي: , تـ جمع البيانات وتحميميا, وكانت أبرز النتائج عمى النح( طالبة24والمجموعة الضابطة )

بيف متوسطي درجات  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى الداللة االحصائية إداللة  يوجود فرؽ ذ
داللة احصائية عند  يالمجموعات في األسئمة المقالية لصالح المجموعة التجريبية, ووجود فرؽ ذ

بطة في بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضا (α ≤ 0.05)حصائية مستوى الداللة اإل
 االتجاه نحو الكيمياء لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية تدريس مختبر الفيزياء باستخداـ استراتيجية 2011أجرى قباجة )
( في تنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة السنة الجامعية األولى, ولتحقيؽ ىدؼ Vخارطة الشكؿ )

عينة قصدية مف طمبة السنة الجامعية األولى في الكميات العممية/جامعة  الدراسة تـ تطبيقيا عمى
(, وقسمت رذك 24, وثىإن 24( طالبًا وطالبة, )48القدس, وتكونت العينة مف شعبتيف عدد أفرادىما )

مرتفع, منخفض, تـ تعييف إحدى  :العينة حسب مستوى التحصيؿ السابؽ في الفيزياء إلى مستوييف
درست مختبر الفيزياء باستخداـ استراتيجية خارطة يًا لتمثؿ المجموعة التجريبية والتي الشعبتيف عشوائ

(, واألخرى ضابطة درست المختبر ذاتو بالطريقة االعتيادية, استخدـ الباحث في تطبيؽ vالشكؿ )
وؽ دالة الدراسة اختبار ميارات التفكير العممي, وقد خرجت الدراسة بالعديد مف النتائج أىميا: وجود فر 

( في قدرة الطمبة عمى التفكير العممي بيف α=0.05حصائيًا عند مستوى الداللة االحصائية )إ
متوسطات المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية, وكذلؾ أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة 
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تعزى إلى ( في قدرة الطمبة عمى التفكير العممي α=0.05حصائيًا عند مستوى الداللة االحصائية )إ
 الجنس ولمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.

وفؽ مبادئ التعمـ وفيميا  ( لوصؼ تنفيذ الطمبة لمتجاربRoth, 1994وفي دراسة أجراىا روث )
( طالبًا مف ثبلثة أقساـ في مقرر الفيزياء لطمبة المدارس الثانوية, 46البنائي, شارؾ في ىذه الدراسة )

يجية بحث تساعد عمى فيـ ممارسات العمؿ اليومي وتنظيـ السموكيات اعتمد الباحث في دراستو من
والمناقشات الصفية, تنوعت مصادر البيانات في ىذه الدراسة حيث اعتمد الباحث عمى المبلحظة 
المباشرة, وتسجيبلت الفيديو وتقارير الطمبة المخبرية ومقاببلت الطمبة والمبلحظات التأممية لممعمـ 

ساعدت ىذه األدوات في فيـ كيفية انبثاؽ المعني مف العمؿ المخبري لمطمبة, التأممية,  والطمبة والمقالة
التجارب, الكتاب المدرسي, ست مسائؿ,  :أنواع مف األنشطة ةتنوعت األنشطة المنفذة لتشمؿ أربع

 مقاالت, وأظير الطمبة في ىذه الدراسة تمكنيـ مف صياغة أسئمة بحث وتنظيـ عمميات البحث إليجاد
( تجربة, وانبثقت ىذه األسئمة مف التفاعؿ بيف أفراد المجموعة 16األجوبة عف األسئمة ذات العبلقة في)

والمعمـ والوسط, وبينت مصادر الدراسة اىتماـ الطمبة بالفيـ, وقد انبثؽ ذلؾ عف المفاوضات حوؿ 
ة أف المناقشة الجماعية الرسوـ التخطيطية التي قدموىا واألسئمة التي طرحيا المعمـ, أكد معظـ الطمب
   لتقديـ تقرير أفضؿ.عممتيـ كيفية الدمج بيف وجيات نظر مختمفة لتحقيؽ الفيـ, وتركيب تفسيراتيـ 

 :الدراسات المتعمقة بفيم المفاىيم الفيزيائية 4.2.2

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية العقود في اكتساب 2016قاـ جوابرة )
الفيزيائية والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في محافظة بيت لحـ,  المفاىيـ

استخدـ الباحث المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي في تطبيؽ الدراسة عمى عينة قصدية مكونة 
عشوائيًا  ( طالبة موزعيف عمى أربع شعب اختيرت76( طالبًا, و)66( طالبًا وطالبة, بواقع )142مف )

مف مدرستيف, ولتجميع البيانات استخدـ الباحث اختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية, واستبانة القدرة عمى 
 حصائية عند مستوى الداللةإاتخاذ القرار, وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة 

تبار اكتساب المفاىيـ في اخ لعبلمات الطمبة ةالحسابي اتبيف المتوسط (α ≤ 0.05) اإلحصائية
الفيزيائية تبعًا لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية, وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات 

 حصائية تعود لمجنس أو لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس في اختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية.إداللة 
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( Phetفيت ) (( تعميـ الفيزياء بالتقنية ))ة ( دراسة ىدفت إلى تقصي أثر استراتيجي2015أجرت الغزو )
في فيـ المفاىيـ الفيزيائية واكتساب عمميات العمـ لدى طمبة المرحمة األساسية مختمفي مفيوـ الذات 

( طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي, تـ 74األكاديمي, تكوف أفراد العينة القصدية مف )
 ( طالبة درست باستخداـ استراتيجية فيت36ة تكونت مف )تقسيميـ إلى مجموعتيف: األولى تجريبي

(Phet( واألخرى ضابطة تكونت مف ,)طالبة  درست بالطريقة االعتيادية, استخدمت الباحثة 38 )
ىي: اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية, واختبار العمميات العممية, ومقياس  جمع البياناتلثبلث أدوات 

د جمع البيانات وتحميميا خمصت الدراسة إلى تفوؽ أثر استراتيجية فيت  مفيوـ الذات األكاديمي, وبع
(Phetعمى الطريقة االعتيادية في فيـ الطالبات لممفاىيـ الفيزيائية, وكذلؾ تفوؽ )  أثر استراتيجية فيت

 عمى الطريقة االعتيادية في اكتساب الطالبات لعمميات العمـ.

ى التعرؼ عمى فعالية استخداـ استراتيجية )تنبأ الحظ ( بدراسة ىدفت إل2014) قاـ قباجة وعدس
فسر( في اكتساب طمبة التاسع األساسي لممفاىيـ الفيزيائية, شمؿ مجتمع الدراسة جميع طمبة الصؼ 

لمعاـ الدراسي  التاسع األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ في بيت لحـ
, تكونت عينة الدراسة القصدية مف طالبًا وطالبة (2845)الطمبة وقد بمغ عدد  (2011/2012)
طالبة(, انتظموا في أربع شعب في مدرستيف, في كؿ مدرسة  62طالبًا و 52( طالبًا وطالبة )114)

والثانية تجريبية درست بطريقة تنبأ الحظ فسر,  ,إحداىما ضابطة درست بالطريقة االعتيادية :شعبتاف
تبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية حيث طبؽ االختبار قبؿ المعالجة التجريبية استخدـ الباحثاف اخ

حصائيًا في اكتساب الطمبة إوجود فروؽ دالة وبعدىا, وقد خرجت الدراسة بالعديد مف النتائج أىميا: 
نبأ لممفاىيـ الفيزيائية تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية ت

متفاعؿ بيف ل تبعاً حصائيًا في اكتساب الطمبة لممفاىيـ الفيزيائية إالحظ فسر, وعدـ وجود فروؽ دالة 
.   المجموعة والجنس ومستوى التحصيؿ السابؽ في موضوع العمـو

( دراسة ضمف المشروع األوروبي في تحسيف Molohides et al., 2010أجرى ميموىايدز وزمبلؤه )
اؿ الحراري لدى طمبة المرحمة الثانوية في اليوناف, ىدفت الدراسة إلى استقصاء تعميـ مفاىيـ االتص

فاعمية طريقة تدريس تتسمسؿ في خطوات وفؽ استراتيجية تنبأ الحظ فسر في فيـ مفاىيـ التوصيؿ 
يذ الحراري, قاـ الباحثوف بإعداد مادة تعميمية وفؽ االستراتيجية مع توفير بيئة تعميمية مناسبة خبلؿ تنف

( والرسومات والنماذج, ICTاألنشطة االستقصائية باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )
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تنفيذ الدراسة وبعدىا, وأظيرت اعتمدت الدراسة عمى المبلحظات والمقاببلت في جمع البيانات قبؿ 
تحسيف فيـ  نتائج الدراسة فاعمية طريقة التدريس االستقصائية وفؽ استراتيجية تنبأ الحظ فسر في

 الطمبة لممفاىيـ الفيزيائية.

( دراسة ىدؼ مف خبلليا إلى استقصاء أثر طريقة األنشطة االستقصائية في فيـ 2009أجرى عايش )
طمبة الصؼ التاسع األساسي لممفاىيـ الفيزيائية ومعتقداتيـ المعرفية نحو العمـ, تكونت عينة الدراسة 

طالبة( مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في  62البًا و ط 52( طالبًا وطالبة )114القصدية مف )
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ في بيت لحـ, انتظموا في أربع شعب بمدرستيف, في 

أحداىما تجريبية درست بطريقة األنشطة االستقصائية, واألخرى ضابطة درست  :كؿ مدرسة شعبتاف
الباحث اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية واستبانة المعتقدات المعرفية حوؿ  بالطريقة االعتيادية, استخدـ

قبؿ المعالجة وبعدىا عمى أفراد المجموعتيف, أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية المعرفة 
 عمى المجموعة الضابطة في اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية ومعتقداتيـ المعرفية نحو العمـ.

بدراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية  ( (Selcuk et al., 2008وزمبلؤه يمكاؾقاـ س
حؿ المشكبلت في تنمية المفاىيـ وميارات حؿ المسألة الفيزيائية, استخدـ الباحث المنيج شبو 
التجريبي, ولتطبيؽ الدراسة قاـ باختيار شعبتيف مف طمبة السنة األولى مف العاـ الدراسي 

( طالبًا 37في الجامعة الوطنية في أزمير بتركيا, احداىما ضابطة وعدد طمبتيا ) 2007/2008
( طالبًا وطالبة, استخدـ الباحث األدوات اآلتية: اختبار 37وطالبة, واألخرى ضابطة وعدد طمبتيا )

ة وجود فروؽ تحصيمي لممفاىيـ الفيزيائية, واختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية, وأظيرت نتائج الدراس
تطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ واختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية لصالح حصائيًا في الإدالة 

 المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية حؿ المشكمة.

( في V( مف أجؿ استقصاء أثر استخداـ خريطة الشكؿ )2007وفي دراسة أخرى قاـ بيا أبوتايو )
ختبر الفيزياء في فيـ المفاىيـ الفيزيائية وميارات عمميات العمـ لدى طمبة جامعة الحسيف بف تدريس م

 طبلؿ في األردف, ولئلجابة عف أسئمة الدراسة قاـ الباحث باختيار عينة الدراسة بشكؿ قصدي,
وطالبة ( طالبًا 28حيث تكونت عينة الدراسة مف ) واستخدـ المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي

( طالبًا وطالبة في كؿ شعبة, اختيرت إحدى الشعبتيف لتكوف تجريبية واألخرى 14في شعبتيف, بواقع )
بطريقة عشوائية, واستخدـ الباحث في ىذه الدراسة األدوات البحثية اآلتية: اختبار فيـ المفاىيـ ضابطة 
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نات وتحميميا وقد أظيرت نتائج الدراسة الفيزيائية, واختبار ميارات عمميات العمـ, قاـ الباحث بجمع البيا
( عمى المجموعة الضابطة Vتفوؽ طمبة المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ خريطة الشكؿ )

 التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية وفي اختبار ميارات عمميات العمـ.

إلى معرفة أثر استخداـ نموذج دورة التعمـ  دراسة ىدفت (Campbell, 2006) أجرت كامبؿ
الخماسية في فيـ طمبة الصؼ الخامس لمفاىيـ القوة والحركة واتجاىاتيـ نحو مادة الفيزياء, استخدمت 

 طمبةمف  عشوائية شممت شعبتيف الباحثة المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي, واختارت عينة
ا تجريبية مردا الوسطى بالواليات المتحدة األمريكية, إحداىالخامس بمدرسة ابتدائية في فمو  الصؼ

( طالبًا وطالبة, واألخرى 22درست المحتوى باستخداـ نموذج دورة التعمـ الخماسية وعدد طمبتيا )
, استخدمت الباحثة في جمع ( طالبًا وطالبة23ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وعدد طمبتيا )

قوة والحركة, ومقياس االتجاه وبعد تحميؿ البيانات خمصت الدراسة إلى وجود البيانات اختبار مفاىيـ ال
حصائيًا في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الفيزيائية ومقياس االتجاه لصالح المجموعة إفروؽ دالة 

 التجريبية الذيف درسوا المحتوى باستخداـ دورة التعمـ الخماسية.

مف خبلليا إلى معرفة أثر طريقتي األنشطة العممية  ىدؼ ( بدراسة2005قاـ الحياصات )
االستقصائية والمنظـ المتقدـ في اكتساب ميارات حؿ المسائؿ الفيزيائية والتفكير الناقد وفيـ المفاىيـ 

( طالبًا وطالبة, بمغ 119تكونت عينة الدراسة مف ) الفيزيائية لدى طمبة المرحمة الجامعية المتوسطة,
( طالبة, مف طمبة كمية السمط الجامعية المتوسطة في 57( طالبًا واإلناث )62عدد الذكور منيـ )

( طالبًا وطالبة في المجموعة التجريبية األولى 40جامعة البمقاء التطبيقية, تـ تقسيميـ كما يأتي: )
والتي ( طالبًا وطالبة في المجموعة التجريبية الثانية 40والتي تـ تدريسيا بطريقة األنشطة العممية, و)

( طالبًا وطالبة في المجموعة الضابطة والتي تـ تدريسيا 39تـ تدريسيا بطريقة المنظـ المتقدـ, و)
بالطريقة التقميدية, استخدـ الباحث االختبارات اآلتية في جمع البيانات: اختبار ميارات حؿ المسائؿ 

لميارات التفكير الناقد لمطمبة  لمقنفا , واختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية, واختبار كاليفورنياالفيزيائية
الجامعييف في األردف, وخمصت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 
المجموعات الثبلث عمى اختبار ميارات حؿ المسائؿ الفيزيائية, وميارات التفكير الناقد, وفيـ المفاىيـ 

التي درست وفؽ األنشطة العممية, ووجود فروؽ دالة الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية األولى 
إحصائيًا بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية الثانية والمجموعة التقميدية في بعض ميارات 
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حؿ المسائؿ الفيزيائية والتفكير الناقد واختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية الثانية 
 منظـ المتقدـ.التي درست وفؽ ال

( بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ الحاسوب في اكتشاؼ المفاىيـ Cavas, 2001) سيفاقاـ ك
الفيزيائية المتعمقة بمواضيع السرعة والتسارع, استخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي والمنيج 

مدرسة اعدادية موجودة  التجريبي, واختار عينة عشوائية تمثمت بشعبتيف مف طبلب الصؼ السابع في
( طالبًا, 123( طالبًا, واألخرى ضابطة )123الشعبة األولى تجريبية ) :في مقاطعة أزمير التركية

المفاىيـ كأداة لجمع البيانات في ىذه الدراسة, وأظيرت نتائج الدراسة وجود  فيـ استخدـ الباحث اختبار
 الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية.اىيـ حصائيًا في التطبيؽ البعدي الختبار المفإفروؽ دالة 

 :الدراسات المتعمقة باالتجاىات العممية 5.2.2

( دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية االستقصاء الموجو في 2017أجرت العنزي )
ـ اختيار اكتساب المفاىيـ البيولوجية واالتجاىات العممية لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي العممي, ت

( طالبة قصديًا مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي العممي مف 60أفراد عينة الدراسة البالغ عددىـ )
نيا يمدرسة المفرؽ الثانوية األولى لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميـ لمواء قصبة المفرؽ, وتـ تعي

االستقصاء الموجو, واألخرى ضابطة األولى تجريبية درست وفؽ استراتيجية  :عشوائيًا إلى مجموعتيف
اختبار المفاىيـ البيولوجية, درست وفؽ الطريقة االعتيادية, واستخدمت الباحثة في الدراسة أداتيف ىما: 

ومقياس االتجاىات العممية, وخمصت الدراسة إلى تفوؽ استراتيجية االستقصاء الموجو في اكتساب 
العممية لصالح المجموعة التجريبية, ولـ تظير النتائج وجود الطالبات لممفاىيـ البيولوجية واالتجاىات 

أثر ذي داللة إحصائية في اكتساب المفاىيـ البيولوجية واالتجاىات العممية يعزى لمتفاعؿ بيف 
 الموجو والتحصيؿ العممي )مرتفع, متوسط, منخفض(.استراتيجية االستقصاء 

        مج تعميمي قائـ عمى نموذج مكارثي ( بدراسة ىدفت إلى تقصي أثر برنا2016قامت مفمح )
(4 MAT في التحصيؿ واكتساب المفاىيـ العممية واالتجاىات العممية في مادة األحياء لدى طمبة )

الصؼ األوؿ الثانوي في األردف, تكوف مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي العممي في 
( 55, وقد بمغ عدد أفراد عينة الدراسة )2015/2016العاـ الدراسي خبلؿ مديرية لواء الرصيفة 

( طالبة في المجموعة الضابطة, استخدمت 28( طالبة في المجموعة التجريبية, و)27منيف ) :طالبة



 

51 

 

يرت ظوبعد تحميؿ البيانات أ ,الباحثة االختبار التحصيمي ومقياس االتجاىات العممية في جمع البيانات
 :فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسطات الحسابية لطالبات المجموعتيفالدراسة النتائج اآلتية: وجود 

عمى اختبار التحصيؿ الدراسي ومقياس االتجاىات العممية لصالح المجموعة التجريبية والضابطة 
 .(MAT 4التجريبية التي تعممت بطريقة مكارثي )

جية االستقصاء التأممي في (  دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتي2014أجرى قباجة )
اكتساب المفاىيـ الفيزيائية, وتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ السادس في فمسطيف, واتبعت 

( طالبًا وطالبة 146الدراسة المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي, وقد تكونت عينة الدراسة مف )
ة لمبنيف ومدرسة شيداء الناصرة األساسية بشكؿ قصدي مف طمبة مدرسة التسامح األساسي تاختير 

إحداىما ضابطة  ,في كؿ مدرسة شعبتاف :لمبنات التابعة لمديرية بيت لحـ, انتظموا في أربع شعب
درست بطريقة االستقصاء التأممي, واستخدـ الباحث في درست بالطريقة االعتيادية , واألخرى تجريبية 

ية واستبانة االتجاىات العممية, وخمصت الدراسة إلى النتائج تطبيؽ الدراسة اختبار المفاىيـ الفيزيائ
بيف متوسطات عبلمات أفراد ( α=0.05)اآلتية: وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

المجموعة التجريبية ومتوسط عبلمات أفراد المجموعة الضابطة والتي درست بطريقة االستقصاء 
 زيائية, ومقياس تنمية االتجاىات العممية لصالح المجموعة التجريبية.التأممي في اختبار المفاىيـ الفي

( بيدؼ استقصاء أثر استخداـ نموذج سوخماف عمى التحصيؿ 2012وفي دراسة أجرتيا حبيب )
الدراسي والتفكير واالتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ السابع األساسي, تكونت عينة الدراسة مف 

عيف عمى أربع شعب في أربع مدارس مختمفة, وفي مجموعتيف إحداىما ( طالبًا وطالبة, موز 171)
( طالبة, وتكونت 48( طالبًا و)35تجريبية, واألخرى ضابطة, تكونت المجموعة التجريبية مف )

( طالبة, تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ نموذج 42( طالبًا و)46المجموعة الضابطة مف )
وعة الضابطة باستخداـ طريقة التدريس االعتيادية, استخدمت الباحثة سوخماف, بينما درست المجم

تـ استخداـ ثبلث أدوات لجمع حيث المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي في تطبيؽ الدراسة, 
البيانات ىي: اختبار تحصيمي, واختبار التفكير العممي, ومقياس االتجاىات العممية, وتبيف مف تحميؿ 

( لمتوسطات عبلمات α=0.05حصائية )حصائيًا عند مستوى الداللة اإلإدالة فروؽ  البيانات وجود
طمبة الصؼ السابع األساسي عمى مقياس االتجاىات العممية, وكانت ىذه الفروؽ لصالح المجموعة 

  التجريبية الذيف تعمموا وفؽ نموذج سوخماف.
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اتيجية تدريس قائمة عمى األنشطة ( بدراسة ىدفت لمكشؼ عف أثر استخداـ استر 2006قاـ حجازيف )
العممية في التحصيؿ وتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ السابع األساسي في األردف, تكونت 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ السابع األساسي في مدرسة 49أفراد عينة الدراسة القصدية مف )
( طالبًا 23األولى تجريبية ) :اد العينة عمى شعبتيفالكمية البطريركية الوطنية/ األشرفية, تـ توزيع أفر 

( طالبًا وطالبة, جمعت بيانات الدراسة باستخداـ األدوات اآلتية: 26وطالبة والشعبة الثانية ضابطة )
بعد تحميؿ البيانات و , ومقياس االتجاىات العممية, ((خواص أخرى لممادة  ))اختبار التحصيؿ في وحدة 

وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي عبلمات مجموعتي الدراسة التجريبية أظيرت نتائج التحميؿ 
والضابطة عمى اختبار التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية تدريس 
قائمة عمى األنشطة العممية, ووجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي عبلمات مجموعتي الدراسة 

 بطة عمى مقياس تنمية االتجاىات العممية لصالح المجموعة التجريبية.التجريبية والضا

( بدراسة ىدفت إلى استقصاء أثر تكامؿ استراتيجيتيف تستنداف إلى فرضيات النظرية 2006) قاـ اليتيـ
( في اتجاىات طمبة المرحمة األساسية نحو العمـ, البنائية  )استراتيجية دورة التعمـ وخارطة المفيـو

 كانت عينة الدراسة قصدية ومكونة مف الباحث المنيج التجريبي في تطبيؽ الدراسة, حيثاستخدـ 
( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ السابع تـ توزيعيـ بطريقة عشوائية بسيطة عمى ثبلث شعب في 250)

مدرسة لمذكور وثبلث شعب في مدرسة لئلناث, واستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة استبانة اتجاىات 
حصائيًا بيف االستراتيجيات الثبلث عمى االستبانة إالنتائج وجود فروؽ دالة , وأظيرت لطمبة نحو العمـا

كاممة ومقاييسيا الفرعية جميعيا ولصالح استراتيجيتي دورة التعمـ والتكاممية ما عدا المقياس الفرعي 
االتجاىات االيجابية لطمبة ظيرت النتائج ارتفاع مستوى أو  (دراكات الطمبة لمعمـ العموـ إ )األوؿ 

 األخرى منفردة.  تاالستراتيجية التكاممية مقارنة بطمبة االستراتيجيا

( دراسة ىدؼ مف خبلليا إلى الكشؼ عف فاعمية نموذج التعمـ القائـ عمى 2005أجرى العديمي )
األساسية العميا اكتساب المفاىيـ الكيميائية واالتجاىات العممية لدى طمبة المرحمة  في تطبيؽ المعرفة

في األردف, اعتمد الباحث المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي في تنفيذ الدراسة, حيث تشكؿ أفراد 
( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي مف مديرية تربية الزرقاء لمفصؿ 151الدراسة مف )

واحدة لمذكور وأخرى  :مدرستيف , توزعوا عمى أربع شعب في2004/2005األوؿ مف العاـ الدراسي 
ف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة, لئلناث, وتـ تحديد شعبتيف في كؿ مدرسة بالطريقة العشوائية لتكو 
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تـ تدريس المجموعة التجريبية بنموذج التعمـ القائـ عمى تطبيؽ المعرفة في حيف تـ تدريس المجموعة 
يف في ىذه الدراسة لجمع البيانات ىي: االختبار أدات استخدـ الباحثو الضابطة بالطريقة التقميدية, 

بعد جمع البيانات وتحميميا خمصت الدراسة إلى النتائج و ومقياس االتجاىات العممية,  ,التحصيمي
( لطريقة التدريس في اكتساب المفاىيـ الكيميائية α=0.05اآلتية: وجود أثر داؿ إحصائيًا عند )

د أثر لمجنس في اكتساب المفاىيـ الكيميائية لصالح اإلناث, وعدـ لصالح المجموعة التجريبية, ووجو 
وجود أثر داؿ إحصائيًا عند و وجود أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس في اكتساب المفاىيـ الكيميائية. 

(0.05=α لطريقة التدريس في اكتساب االتجاىات العممية لصالح المجموعة التجريبية, ووجود أثر )
اب االتجاىات العممية لصالح اإلناث, وعدـ وجود أثر لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس لمجنس في اكتس

 والجنس في اكتساب االتجاىات العممية.

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف امتبلؾ طمبة الصؼ السادس 2005) نصر اهلل تقام
 االبتدائيمف طبلب الصؼ السادس لعمميات العمـ واالتجاىات العممية, تكوف مجتمع الدراسة  االبتدائي

 ( طالبًا وطالبة173باختيار عينة الدراسة ) ةالباحث توقام ,في المدارس التابعة لوكالة الغوث في رفح
بطريقة عشوائية, جمعت البيانات عف طريؽ تطبيؽ اختبار عمميات العمـ  طالبة( 79طالبًا و  94)

: وجود فروؽ لبيانات توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتيةوبناًء عمى تحميؿ ا ,ومقياس االتجاىات العممية
في المتوسطات الحسابية في اكتساب عمميات العمـ واالتجاىات لصالح اإلناث, وكذلؾ وجود فروؽ 
بيف الذكور واإلناث في مستوى عمميات العمـ واالتجاىات وكانت ىذه الفروؽ لصالح اإلناث, كما 

طمبة الصؼ السادس لعمميات العمـ واالتجاىات العممية أقؿ مف اب شارت النتائج إلى أف مستوى اكتسأ
  المستوى المطموب.

( ىدفت إلى البحث في أثر تنفيذ األنشطة Chang& Mao, 1999وفي دراسة قاـ بيا شانغ وماو )
العممية في كؿ مف التحصيؿ العممي لممفاىيـ واتجاىات الطمبة نحو العمـ, تكونت عينة الدراسة مف 

طالبًا مف طمبة الصؼ التاسع األساسي والذيف يدرسوف مقرر عموـ األرض تـ توزيعيـ في  (557)
في الفمؾ والمعادف باستخداـ نموذج استقصائي, تـ أربع شعب, قاـ الباحثاف بإعداد وتطوير وحدتيف 

ة المجموعة الضابطة والمكون ت( طالبًا, في حيف درس284تطبيؽ النموذج عمى مجموعة تجريبية مف )
( طالبًا بالطريقة التقميدية, استخدـ الباحثاف في تنفيذ الدراسة أداتيف تـ تطبيقيما قبؿ وبعد 273مف )

اختبار تحصيمي, واستبانة لقياس اتجاىات الطمبة نحو عمـو األرض, وأشارت نتائج  :المعالجة ىما
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مفاىيـ العممية مقارنة الدراسة إلى ارتفاع تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا وفؽ النموذج االستقصائي لم
بالطمبة الذيف درسوا بالطريقة التقميدية, وكذلؾ كانت االتجاىات أكثر ايجابية عند الطمبة الذيف درسوا 

  وفؽ النموذج االستقصائي.

استقصاء أثر استخداـ برنامج أنشطة الخبرة  ىدفت إلى( دراسة Freedman, 1997أجرى فريد ماف )
التاسع في تحصيؿ الطمبة وتحسيف اتجاىاتيـ العممية, تكونت عينة المباشرة في الفيزياء لمصؼ 

شعب تـ تدريسيـ الفيزياء وفؽ برنامج أنشطة  (6( شعبة, شممت المجموعة التجريبية )20الدراسة مف )
الخبرة المباشرة في الفيزياء, وباقي المجموعات ضابطة درست الفيزياء بالطريقة االعتيادية, قاـ الباحث 

التجريبية بيدؼ قياس التحصيؿ واالتجاىات و ختبارات بعدية عمى كؿ مف المجموعة الضابطة بتطبيؽ ا
األنشطة المخبرية عف طريؽ  درسوا العممية, وبعد تحميؿ النتائج أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة الذيف

الفيزيائية, وفي  استخداـ برنامج أنشطة الخبرة المباشرة في الفيزياء تفوقوا في اختبار تحصيؿ المفاىيـ
 اختبار االتجاىات العممية عمى نظرائيـ الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية.

( دراسة ىدفت إلى مقارنة أثر كؿ مف الطريقة االستقصائية والطريقة Mason, 1971وأجرى ماسوف )
ة الجامعية, التقميدية في مختبر العموـ عمى تنمية التفكير العممي واالتجاىات العممية لطمبة المرحم

تكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف: مجموعة ضابطة درست المختبر بالطريقة التقميدية, ومجموعة 
تجريبية درست المختبر بطريقة االستقصاء, استخدـ الباحث مجموعة مف األدوات لقياس قدرة الطمبة 

ئج الدراسة تفوؽ الطريقة وقد أظيرت نتاعمى فيـ المعمومات, والتفكير العممي, واالتجاىات العممية, 
التقميدية عمى الطريقة االستقصائية في المختبر في تدريس المختبر عمى مدى فترتيف دراسيتيف, وبعد 
الفترة الدراسية الثالثة تساوت الطريقتاف, كما أف الطريقة المخبرية االستقصائية كانت أكثر فاعمية في 

كساب إقميدية, وكذلؾ تفوؽ الطريقة االستقصائية في تنمية االتجاىات العممية مقارنة بالطريقة الت
 الطمبة لميارات التفكير العممي.
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 الدراسات السابقةالتعقيب عمى    3.2

 من حيث أىداف الدراسة:  -أوالً 

ىدفت بعض الدراسات إلى تقصي أثر االستقصاء أو األنشطة االستقصائية العممية في فيـ  -1
؛      2014)ابراىيـ,  مية أو االتجاىات العممية مثؿ دراسة كؿ مف:المفاىيـ الفيزيائية أو العم

؛  Hofstein et al., 2005؛  2006؛ أبوحمور,  Brears et al., 2011؛  2011البريكي, 
العزو,        ؛  Berg et al., 2003؛  Morabito, 2004؛  2004مصطفى, ؛  2005العبديف, 
 Selcuk et؛  2009؛ عياش,  Molohides et al., 2010؛  2014؛ قباجة وعدس,  2015

al., 2008  ,؛ قباجة,  2016؛ مفمح,  2017؛ العنزي,  2005؛ الحياصات,  2007؛ أبوتايو
 (.Mason, 1971؛  Chang & Mao, 1999؛  2006؛ حجازيف,  2014

اىات أو بعض الدراسات ىدفت إلى تقصي أثر الكتابة مف أجؿ التعمـ في فيـ المفاىيـ أو االتج -2
؛  2007؛ الرجعي,  Atasoy, 2013؛  Weston et al., 2016التفكير العممي مثؿ دراسة: ) 

 (.Prain & Hand, 1996؛  2006عرار, 

ىدفت بعض الدراسات إلى تقصي أثر الدمج بيف االستقصاء والكتابة مف أجؿ التعمـ في  -3
المفاىيـ العممية أو االتجاىات العممية مثؿ التحصيؿ العممي  أو تنمية ميارات التفكير العممي أو فيـ 

 2011؛ قباجة,  2015؛ الجمعاف وزميبلتيا,  Qabaja et al., 2016؛ Hellal, 2017 دراسة: )
 (.Roth, 1994؛ 

مف خبلؿ تحميؿ الدراسات السابقة يتبيف أنيا تشابيت مع بعض الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ 
(, في حيف تميزت ىذه الدراسة عف Qabaja et al., 2016 ؛Hellal, 2017العاـ مثؿ دراسة )

غيرىا مف الدراسات مف حيث شموليتيا لكثير مف األىداؼ السابقة, وفي أنيا تيدؼ إلى استقصاء أثر 
يستند إلى الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ تدريس المختبر وفؽ برنامج 

مادة التعميمية وفؽ برنامج الدمج بما يتناسب مع تدريس المختبر, وكذلؾ عداد الإالتعمـ, وتطمب ذلؾ 
تميزت بمتغيراتيا التابعة مف حيث استقصاء أثر البرنامج في فيـ المفاىيـ الفيزيائية, واالتجاىات 

 العممية. 
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مة اختارت معظـ الدراسات عينة الدراسة مف طمبة المدارس في المرحمن حيث عينة الدراسة:  -ثانياً 
؛  Morabito, 2004؛ Hofstein et al., 2005 ؛  2006أبوحمور, األساسية العميا مثؿ دراسة: )

( أو الثانوية مثؿ دراسة: 2012؛ حبيب,  Hellal, 2017؛  2006؛ عرار,     2007الرجعي, 
؛  2015؛ الجمعاف وزميبلتيا,  Prain  & Hand, 1996؛  2004؛ مصطفى,  2005العبيديف, )

 (, وكاف اختيار العينة بشكؿ قصدي لتحقيؽ أغراض2017؛ المظفر وعبد الناصر,  2017 العنزي,
واستخداـ الطريقة العشوائية البسيطة في توزيع أفراد العينة عمى المجموعات الضابطة  ات,الدراس تمؾ

        والتجريبية, في حيف اختارت بعض الدراسات عينتيا مف طمبة الجامعات مثؿ دراسة: 
(Brears et al., 2011 ؛ Atasoy, 2013 2011قباجة,  ؛ 2005الزعبي,  ؛  Weston et 

al., 2016 ؛ Berg et al.,  2003 ,وطبؽ عدد قميؿ مف 2005؛ الحياصات,  2007؛ ابوتايو ,)
    ؛  Zehra & Nermin, 2009الدراسات عمى عينة مف المعمميف أثناء الخدمة مثؿ دراسة: )

 (2006رار, ؛ ع 2012عمر ومناظر, 

بشكؿ قصدي مف طمبة الصؼ العاشر األساسي وبالنسبة لمدراسة الحالية فقد تـ اختيار عينة الدراسة 
 Qabaja et al., 2016؛  2009؛ البريكي,  2014ابراىيـ, وىذا يتفؽ مع عينة الدراسة لكؿ مف )

 (.  2015؛ الغزو,  2016؛ جوابرة, 

لدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث استخداـ اتفقت ا من حيث منيج الدراسة: -ثالثاً 
؛ 2012المنيج التجريبي, في حيف اختمفت مع بعض ىذه الدراسات مثؿ دراسة )عمراف ومناظر, 

Roth, 1994 ,التي استخدمت المنيج 2005( التي استخدمت المنيج الوصفي , ودراسة )نصر اهلل )
نوعي(, الكمي, الالدراسات األجنبية اعتمدت البحث المختمط ) الوصفي االرتباطي, كما تبيف أف معظـ

 الدراسات العربية البحث الكمي.   معظـ بينما اعتمدت

معظـ الدراسات العربية اعتمدت أدوات كمية في جمع البيانات تمثمت من حيث أدوات الدراسة:  -رابعاً 
؛  2009؛ البريكي,  2014ـ, ؛ ابراىي 2005في االختبارات مثؿ اختبارات التحصيؿ )الزعبي, 

؛ جوابرة  2005؛ الحياصات,  2007؛ أبوتايو,  2009عايش, أو فيـ المفاىيـ )  (2007الرجعي, 
 2005)العبيديف,  أو عمميات العمـ (2017؛ المظفر وعبد الناصر,  2014؛ قباجة وعدس,  2016

؛ قباجة,  2006)عرار,  عمميأو التفكير ال( 2005؛ نصراهلل,  2015؛ الغزو,  2007؛ أبو تايو, 
(, وكذلؾ استخداـ االستبانة مثؿ 2005أو التفكير الناقد )الحياصات,  (2004؛ مصطفى,  2011
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مفمح, ؛  2012حبيب,  ؛ 2005؛ العديمي,  2006؛ اليتيـ,  2007مقياس االتجاىات )الرجعي, 
 (.2015( أو مقياس مفيـو الذات األكاديمي )الغزو, 2017؛ العنزي,  2016

في حيف اعتمدت معظـ الدراسات األجنبية عمى أدوات نوعية في جمع البيانات تمثمت في المبلحظة 
 ,Prain & Hand ؛  Berg et al., 2003؛  Molohides et al., 2010) : والمقابمة مثؿ دراسة

(, أو استخداـ المبلحظات التأممية Zehra & Nermin, 2009؛  Brears et al., 2011؛  1996
 (.Roth, 1993تسجيبلت الفيديو مثؿ دراسة )و 

أما بالنسبة ليذه الدراسة فقد استخدـ الباحث اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية, واختبار االتجاىات العممية 
 في جمع البيانات.

 : النتائجمن حيث  -خامساً 

قصاء أو األنشطة أكدت جميع الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت استخداـ استراتيجية االست
االستقصائية العممية أو الكتابة مف أجؿ التعمـ أو التي حاولت الدمج بيف االستقصاء والكتابة مف أجؿ 
التعمـ عمى فعالية ىذه االستراتيجيات في التعميـ, حيث كانت النتائج لصالح المجموعات التجريبية التي 

ب الباحث عمى الدراسات السابقة أف ىناؾ درست وفؽ ىذه االستراتيجيات, كما تبيف مف خبلؿ تعقي
الدراسات العربية تناولت موضوع الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف  مف عددًا قميبلً 

عمى  تركيزىاعف غيرىا مف الدراسات السابقة في  تميزت ويرى الباحث أف ىذه الدراسةأجؿ التعمـ, 
عمـ ذي المعنى واكتساب المتعمميف لميارات وعمميات العمـ, وكذلؾ المختبر نظرًا ألىميتو في حدوث الت

 تميزت ىذه الدراسة في تطوير برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ
استفاد  , وقدوبياف أثر البرنامج في فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية واتجاىاتيـ العممية

فرصة االطبلع عمى األدوات البحثية  لوتاحت أمف الدراسات السابقة في مجاالت عدة: حيث  الباحث
طارًا نظريًا إعداد اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية, وكذلؾ قدمت إعدادىا وتطويرىا وخاصة في إوكيفية 

قصائية العممية عداد المادة التعميمية وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستإفي  واالستفادة من تتم
     .والكتابة مف أجؿ التعمـ
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات:

تناوؿ ىذا الفصؿ منيجية الدراسة, ووصؼ مجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيار العينة, واألدوات التي 
ي تنفيذ تـ القياـ بيا فأعدىا الباحث وكيفية التحقؽ مف صدقيا وثباتيا, كما تضمف اإلجراءات التي 

 , والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات.ياومتغيراتيا, باإلضافة إلى تصميمالدراسة 

 منيج الدراسة:   1.3

استخدـ الباحث المنيج التجريبي, والتصميـ شبو التجريبي, الستقصاء أثر تدريس المختبر باستخداـ 
في فيـ طمبة  ((صائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ األنشطة االستق ))برنامج يستند إلى الدمج بيف 

 الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية واتجاىاتيـ العممية,  لمبلءمتو ألغراض الدراسة.

 مجتمع الدراسة:    2.3

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ العاشر األساسي في المدارس التابعة لمديرية التربية 
وقد بمغ عدد ـ, 2017/2018ميؿ, في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي والتعميـ جنوب الخ

( توزيع أفراد مجتمع 1.3)طالبة, ويبيف الجدوؿ( 1860و) طالباً  (1285منيـ ) (3145)الطمبة 
الدراسة وذلؾ وفقًا إلحصائيات قسـ التخطيط التابع لمديرية جنوب الخميؿ لمعاـ الدراسي 

 ـ.2017/2018

 2017/2018(: توزيع مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس والجنس لمعاـ الدراسي 1.3الجدوؿ)

 المجموع مختمطة إناث ذكور نوع المدرسة
 62 13 24 25 عدد المدارس
 3145 208 1754 1183 عدد الطمبة

 %100 %6.61 %55.77 %37.62 النسبة المئوية%
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 : عينة الدراسة  3.3

طريقة قصدية, حيث تمثمت بمدرسة لمذكور ىي مدرسة الشييد ماجد أبوشرار تـ اختيار عينة الدراسة ب
الثانوية, ومدرسة لئلناث ىي مدرسة بنات دورا الثانوية, وتـ اختيار المدرستيف بشكؿ قصدي وذلؾ 

المختبرات العممية والمواد و تطبيؽ الدراسة مف حيث عدد الشعب الدراسية البلزمة,  ةمكانيإلتوافر 
 طبيؽ األنشطة العممية عمى مستوى المجموعات, وقرب المدرستيف مف مكاف سكف الباحثالبلزمة لت
والذي بدوره ينعكس عمى سيولة التطبيؽ والمتابعة لمدراسة, باإلضافة إلى خبرة المعمميف في  وعممو,

كمتا المدرستيف واستعدادىـ لتنفيذ الدراسة وفؽ ما خطط لو, وقد تـ تحديد المجموعة التجريبية 
(: يوضح توزيع أفراد 2.3والمجموعة الضابطة في المدرستيف بالطريقة العشوائية البسيطة, والجدوؿ)

عينة الدراسة عمى المجموعة التجريبية بطريقة الدمج بيف استراتيجيتي األنشطة االستقصائية العممية 
 في المدرستيف. والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية  ,في المختبر والكتابة مف أجؿ التعمـ

 (: توزيع أفراد العينة عمى المجموعة التجريبية والضابطة2.3الجدوؿ)

 

 المدرسة
  المجموعة

 الضابطة التجريبية المجموع
 50 24 26 ذكور الشييد ماجد أبوشرار

 71 36 35 بنات دورا الثانوية
 121 60 61 المجموع

 

 المادة التعميمية:  4.3

 لتعميميةعداد المادة اإ  1.4.3

 قاـ الباحث بإعداد المادة التعميمية البلزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وفؽ الخطوات اآلتية:

* تـ اختيار وحدة الحرارة مف كتاب الفيزياء لمصؼ العاشر الفصؿ الثاني وذلؾ لمناسبتيا ألغراض 
المواضيع التي  وكذلؾ ألىمية ؛نيا تتضمف مجموعة مف المفاىيـ األساسية والفرعيةإحيث  ؛الدراسة

 تتضمنيا الوحدة.
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* االطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة بيدؼ االستفادة منيا في مجاؿ تحميؿ الوحدة, واعداد 
المادة التعميمية, باإلضافة إلى مراجعة وحدة الحرارة في كتاب العموـ لمصؼ السابع بيدؼ التعرؼ 

؛ 2011خبلؼ,   ؛ 2013المصري, ؛  2015شاف, )الطر  عمى الخبرات السابقة الموجودة عند الطمبة
   (. 2008العيسوي, ؛  2011الحيح, 

* تحميؿ محتوى وحدة الحرارة مف حيث تحديد مكونات المعرفة الواردة في الوحدة مف حقائؽ, مفاىيـ, 
, وتحديد مبادئ, قوانيف, فرضيات, ونظريات, وكذلؾ عمؿ قائمة لممفاىيـ العممية ودالالتيا العممية

 .(3ممحؽ ) لمفاىيـ الفيزيائيةا الختبار فيـ لموحدة, ومف ثـ بناء جدوؿ مواصفاتألىداؼ ا

وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية  (10, ممحؽ )عداد دليؿ المعمـ واألنشطة التعميميةإ* 
         العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ, حيث تضمف الدليؿ نظرة عامة عمى أىمية المختبر العممي,

, والكتابة مف أجؿ التعمـ, وكذلؾ توضيح آلية الدمج بيف األنشطة األنشطة االستقصائية العمميةو 
جرائيًا إتحضير الدروس عمميًا مف خبلؿ وتطبيؽ المراحؿ االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ, 

 فؽ استراتيجية الكتابة كحؿ مشكمةو  باإلضافة إلى تطوير نموذج تقرير األنشطة العممية وفؽ البرنامج,
مع مراحؿ الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية  لمناسبتو, (Egan, 2013) إيجاف الذي اقترحو

 ( يوضح نموذج التقرير الذي طوره الباحث. 11والكتابة مف أجؿ التعمـ, والممحؽ )

  صدق المادة التعميمية  2.4.3

ـ عرض دليؿ المعمـ عمى مجموعة مف المحكميف مف أىؿ الخبرة لمتحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية ت
ف لمادة الفيزياء لمصؼ و ف, ومعممو ف تربويو منيـ أساتذة جامعات, ومشرف :(12واالختصاص ممحؽ )

ألغراض  جرائية, وأوراؽ العمؿ, واألنشطة المقترحةبيدؼ التحقؽ مف مدى مبلءمة الدروس اإل, العاشر
, وفي ضوء التعميمي ث سبلمتيا المغوية والعممية وارتباطيا مع المحتوىمف حي ومراجعتيا ,الدراسة

   بإجراء التعديبلت البلزمة التي تنسجـ مع أغراض الدراسة. االقتراحات والمبلحظات قاـ الباحث 

 أدوات الدراسة:  5.3

 ))        بيف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة, واستقصاء أثر تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى الدمج
في فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية  ((األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ 

 واتجاىاتيـ العممية, قاـ الباحث باستخداـ األدوات اآلتية: 
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 ساسي.* اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية لقياس فيـ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر األ

 * اختبار االتجاىات العممية لقياس االتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي.

 اختبار فيم المفاىيم الفيزيائية   1.5.3
قاـ الباحث بإعداد اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية بيػدؼ قيػاس مػدى فيػـ طمبػة الصػؼ العاشػر لممفػاىيـ 

( فقػرة شػممت المفػاىيـ الفيزيائيػة المسػتيدفة 40تو األوليػة مػف ), حيث تكوف االختبار في صور الفيزيائية
بػيف  داخؿوتجدر اإلشارة إلػى وجػود تػ في وحدة الحرارة مف كتاب الفيزياء لمصؼ العاشر الجزء الثاني, 

, ىػػو  ,المفػػاىيـ وتػػـ بنػػاء االختبػػار وفػػؽ الخطػػوات ذا يفسػػر عػػدـ التجػػانس فػػي عػػدد األسػػئمة لكػػؿ مفيػػـو
 اآلتية:

حديػػػػد الوحػػػػدة التعميميػػػػة )الحػػػػرارة( قػػػػاـ الباحػػػػث بػػػػإجراء تحميػػػػؿ لممحتػػػػوى مػػػػف حيػػػػث الحقػػػػائؽ بعػػػػد ت -1
 والمفاىيـ والمبادئ والنظريات التي تضمنتيا وحدة الحرارة مف كتاب الفيزياء لمصؼ العاشر.

عمػػؿ جػػدوؿ مواصػػفات لبلختبػػار بنػػاًء عمػػى تحميػػؿ المحتػػوى وتحديػػد المفػػاىيـ الفيزيائيػػة المسػػتيدفة, -2
 (.3حؽ )مم

مثؿ دراسة  سابقة لبلستفادة منيا في آلية بناء فقرات االختبار,الدراسات ال العديد مف االطبلع عمى -3
, (2005؛ صػػػػبحي,  2008 ,العيسػػػػوي ؛ 2011 ,خػػػػبلؼ  ؛ 2013 ,المصػػػػري؛  2015 ,الطرشػػػػاف)

  في طبيعة االختبار.أو  ؛حيث إنو يتشابو بعضيا مع الدراسة في المادة التعميمية

 ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد. 40إعداد االختبار في صورتو األولية حيث تكوف مف ) -4

 صدق االختبار   1.1.5.3

لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ االختبػػػار عػػػرض بصػػػورتو األوليػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف مػػػف ذوي الخبػػػرة 
(, وذلػػػػؾ 12ؽ )مشػػػػرفيف تربػػػػوييف, ومعممػػػػيف لمػػػػادة الفيزيػػػػاء( ممحػػػػو )أسػػػػاتذة جامعػػػػات,  :واالختصػػػػاص

لمراجعة فقرات االختبار والحكـ عمييا مف حيث المبلءمة المغوية والعممية والفنية, وفاعمية البدائؿ, وبعد 
فقرات بسبب إشارة معظـ المحكميف إلى طوؿ  10ف تـ حذؼ و مراجعة المبلحظات التي أبداىا المحكم

الفقػرات,  بعػض لمفػاىيـ الفيزيائيػة, وتعػديؿفقرات االختبار أو تكرار فكرتيا أو ابتعادىػا عػف قيػاس فيػـ ا
بحيػث يقػػـو  ؛( فقػرة مػػف نػوع االختيػار مػػف متعػدد30ليصػبح االختبػار فػػي صػورتو النيائيػة يتكػػوف مػف )
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بػػدائؿ ومػف ثػـ تحديػد سػبب اختيػار البػديؿ عمػى كػػؿ  ةجابػة الصػحيحة مػف بػيف أربعػالطالػب باختيػار اإل
 (.  5ممحؽ ) فقرة مف فقرات االختبار

 ثبات االختبار   2.1.5.3

وذلػؾ بتطبيػؽ االختبػار عمػى عينػة اسػتطبلعية مػف  ؛(test –retestتـ ايجػاد ثبػات االختبػار بطريقػة )
( طالبػػػًا مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر فػػػي مدرسػػػة 22مجتمػػػع الدراسػػػة ومػػػف خػػػارج عينػػػة الدراسػػػة عػػػددىا )

( 22بعد ) نفسيا, االستطبلعية عمى العينة عادة تطبيؽ االختبار مرة ثانيةإالصديؽ األساسية, ومف ثـ 
يجاد إحساب معامؿ الثبات عف طريؽ  ثـ تـ تصحيح االختبار ورصد العبلمات في المرتيف ومف ,يوماً 

 باإلضاافة إلاى .ألغػراض الدراسػة( وىو معامػؿ ارتبػاط مناسػب 0.79معامؿ ارتباط بيرسوف الذي بمغ )
 ستطعاعية إلى:حساب معامل الثبات ىدف تطبيق االختبار عمى العينة اال

تحديػػػد زمػػػف االختبػػػار: تػػػـ تحديػػػد الػػػزمف المناسػػػب لبلختبػػػار مػػػف خػػػبلؿ الوقػػػت الػػػذي اسػػػتغرقو أوؿ  -1
 ( دقيقة.60طالب أنيى االختبار, وزمف آخر طالب, وبناًء عميو تبيف أف الزمف المناسب لبلختبار )

لبلزمػة لئلجابػة عمػى فقػرات التأكد مف وضوح التعميمات والخط واألشكاؿ وتػوافر جميػع المعطيػات ا -2
 االختبار.

حساب معامؿ الصعوبة لفقرات االختبار: تـ حساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقػرات االختبػار  -3
       وقػػػػػػد تراوحػػػػػػت قػػػػػػيـ معػػػػػػامبلت الصػػػػػػعوبة لفقػػػػػػرات االختبػػػػػػار بػػػػػػيف ,بنػػػػػػاًء عمػػػػػػى العينػػػػػػة االسػػػػػػتطبلعية

(260.- 760.) . 

معامػػؿ التمييػز لكػػؿ فقػػرة مػف فقػػرات االختبػػار, وقػد تراوحػػت قػػيـ حسػاب معامػػؿ التمييػػز: تػـ حسػػاب  -4
 (..740 – 0.30معامؿ التمييز لفقرات االختبار بيف )

 تـ توزيع عبلمات اإلجابة عمى اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية وفؽ المعايير اآلتية:: تصحيح االختبار

 اختيار صحيح وتفسير صحيح, عبلمتاف. -1

 فسير غير صحيح, عبلمة واحدة.اختيار صحيح وت -2

 اختيار غير صحيح وتفسير غير صحيح, صفر. -3
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 وبػػذلؾوفػػؽ المعػػايير السػػابقة,  اختبػػار فيػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة عمػػى فقػػراتتػػـ تصػػحيح إجابػػات الطمبػػة 
جابة وتـ وضع مفتاح تصحيح وفؽ اإل والعبلمة الدنيا صفرًا, ,( عبلمة60تكوف العبلمة العميا لمفقرات )

    (. 6النموذجية الختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية ممحؽ )

 اختبار االتجاىات العممية  2.5.3
 

( اختبػػػػارًا لبلتجاىػػػػات العمميػػػػة اسػػػػتخدمتو المحتسػػػػب فػػػػي 1984طػػػػور الشػػػػيخ والمحتسػػػػب )المحتسػػػػب, 
لحكػػـ االسػػتطبلع واالستفسػػار, تعميػػؽ ااالتجاىػػات العمميػػة اآلتيػػة:  عمػػى , حيػػث شػػمؿ االختبػػاردراسػػتيا

والعقمية الناقدة, واالنفتاح العقمي, والموضوعية والنزعة التجريبية, والنفعية التقدمية, والنظػرات االنسػانية, 
مشػػكمة أو موقفػػًا عامػػًا يتبعػػو ثبلثػػة أبػػداؿ يمثػػؿ أحػػدىا اتجاىػػًا  وتضػػمنت كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار

( فقرة, وفي ىذه الدراسة قاـ 48وتكوف االختبار مف ) ايجابيًا, والثاني سمبيًا, والثالث يمثؿ موقفًا حياديًا,
وكػػذلؾ قػػاـ بػػإجراء بعػػض التعػػديبلت  ( فقػػرة مػػف فقػػرات اختبػػار االتجاىػػات العمميػػة36الباحػػث باختيػػار)

 عمى بعض الفقرات وترتيب الفقرات بما يتناسب مع أغراض الدراسة.

 
  صدق االختبار   1.2.5.3 

مجموعػة مػف المحكمػيف مػف أىػؿ الخبػرة  ىالعمميػة تػـ عرضػو عمػلمتحقؽ مف صػدؽ اختبػار االتجاىػات 
بػػداء الػػرأي والمبلحظػػات حػػوؿ فقػػرات االختبػػار مػػف حيػػث عػػددىا إ(, مػػف أجػػؿ 12واالختصػػاص ممحػػؽ)

 وصياغتيا المغوية والعممية ومدى مناسبتيا لقياس االتجاىات العممية, وبعد دراسة مبلحظات المحكميف
شارة العديػد مػف المبلحظػات لطػوؿ االختبػار, وتوضػيح صػياغة إسبب ( فقرات ب6تـ حذؼ ) ومراجعتيا

( فقػرة, بحيػث شػمؿ كػؿ 30, وبناًء عميو أصبح االختبار في صورتو النيائية يتكوف مػف )بعض الفقرات
   (. 8( فقرات ممحؽ)5مجاؿ مف مجاالت االتجاىات العممية )

 االختبار ثبات   2.2.5.3

عمميػػة تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف مجتمػػع الدراسػػة ومػػف لحسػػاب ثبػػات اختبػػار االتجاىػػات ال
العينة  –( طالبًا مف طمبة الصؼ العاشر في مدرسة الصديؽ األساسية 22عددىا ) خارج عينة الدراسة

تػػـ تصػػحيح االختبػػار وحسػػاب و ,  -لحسػػاب ثبػػات اختبػػار فيػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة  نفسػػيا االسػػتطبلعية
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( ممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػو يتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػف 0.82ة كرونبػػاخ ألفػػا حيػػث بمػػغ )معادلػػالثبػػات باسػػتخداـ 
 .الثبات

 باإلضافة إلى حساب معامل الثبات ىدف تطبيق االختبار عمى العينة االستطعاعية إلى: 

تحديد زمف االختبار: تـ تقدير الزمف المناسب لتطبيؽ اختبار االتجاىات العممية مف خبلؿ حساب  -1
 ( دقيقة.60)وتـ تحديده  ,البلـز الستجابات طمبة العينة االستطبلعية متوسط الزمف

 التأكد مف وضوح التعميمات والخط و فقرات االختبار مف حيث صياغتيا المغوية والعممية. -2

( فقػػرة 30تػـ توزيػػع عبلمػات اإلجابػػة عمػى اختبػار االتجاىػػات العمميػة المكػػوف مػف ): تصاحيح االختبااار
 ثبلثة أبداؿ وفؽ المعايير اآلتية: يتبع كؿ فقرة منيا

 الفقرة التي تمثؿ اتجاىًا إيجابيًا, ثبلث عبلمات. -1

 الفقرة التي تمثؿ اتجاىًا محايدًا, عبلمتاف. -2

 الفقرة التي تمثؿ اتجاىًا سمبيًا, عبلمة واحدة. -3

ف العبلمػػة العميػػا تػػـ تصػػحيح إجابػػات الطمبػػة عمػػى فقػػرات االختبػػار وفػػؽ المعػػايير السػػابقة, وبالتػػالي تكػػو 
جابػة النموذجيػة ( عبلمػة, وتػـ وضػع مفتػاح تصػحيح وفػؽ اإل30( عبلمة والعبلمػة الػدنيا )90لمفقرات )

  (.   9الختبار االتجاىات العممية ممحؽ )

 :جراءات تطبيق الدراسةإ  6.3

 جراءات اآلتية خعال تطبيق الدراسة:تم اتباع اإل

عداد المادة إات السابقة ذات العبلقة بيدؼ االستفادة منيا في االطبلع عمى األدب التربوي والدراس -1
 عداد أدوات الدراسة والسير وفؽ خطوات البحث التربوي.ا  التعميمية, و 

جراء تحميؿ لممحتوى ا  , و - الجزء الثاني -اختيار وحدة الحرارة مف كتاب الفيزياء لمصؼ العاشر  -2
تحديد األىداؼ وتصنيفيا وفؽ القياس والتقويـ, و  العممي وفؽ خطوات التحميؿ المتبعة وفؽ مبادئ

 عداد قائمة بالمفاىيـ الفيزيائية المستيدفة ودالالتيا العممية.ا  مستويات بمـو لؤلىداؼ, و 



 

64 

 

عمؿ جدوؿ مواصفات الختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية بناًء عمى تحميؿ المحتوى, حيث تـ اعتماد  -3
 (.3د الحصص ممحؽ)الوزف النسبي لممفاىيـ بناًء عمى عد

اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية, واختبار االتجاىات  :عداد أدوات الدراسة في صورتيا األولية وىيإ -4
 العممية.

(, بيدؼ 1الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف جامعة القدس/ كمية العموـ التربوية ممحؽ ) -5
جراء الدراسة إعمى كتاب الموافقة عمى  مخاطبة مديرية التربية والتعميـ جنوب الخميؿ والحصوؿ

 (.2الميدانية والموجو إلى المدارس التي تـ تحديدىا قصديًا لتطبيؽ الدراسة ممحؽ )

التحقؽ مف صدؽ أدوات الدراسة عف طريؽ عرضيا عمى عدد مف المحكميف مف ذوي الخبرة  -6
 ت الدراسة بصورتيا النيائية.عداد أدواإ, ومف ثـ ومبلحظاتيـ المحكميفواألخذ بآراء  واالختصاص,

التحقؽ مف ثبات أدوات الدراسة عف طريؽ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة ومف  -7
 .خارج عينة الدراسة

عداد دليؿ المعمـ واألنشطة وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ إ -8
حتوى ومدى مبلءمتو لمغرض الذي أعد مف أجمو عف طريؽ عرضو عمى والتحقؽ مف صدؽ الم التعمـ,

جراء التعديبلت البلزمة ا  عدد مف أساتذة الجامعات والمشرفيف والمعمميف, ومف ثـ األخذ بمبلحظاتيـ و 
 (.10ممحؽ )

إحداىما  :اختيار عينة الدراسة بشكؿ قصدي, وتقسيميا عشوائيًا في كؿ مدرسة إلى مجموعتيف -9
ـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية, واألخرى تجريبية يتـ تدريسيا وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة ضابطة يت

 االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ.

دارة مناقشة معيـ حوؿ كيفية تطبيؽ استراتيجية  -10 تزويد كؿ مف المعمـ والمعممة بدليؿ المعمـ وا 
 رشادات البلزمة لكيفية تطبيؽ أوراؽ العمؿ وتقاريرعطاء اإلا  ة, و وطريقة تنفيذ األنشطة العمميالدمج 

 األنشطة العممية, وتدريبيـ عمى كيفية تطبيؽ الدراسة مف خبلؿ سمسمة مف المقاءات.

تطبيؽ أدوات الدراسة القبمية )اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية, واختبار االتجاىات العممية(, عمى  -11
 , والتجريبية( في مدرسة الذكور ومدرسة اإلناث.عينة الدراسة )الضابطة
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خبلؿ ثمانية أسابيع  )الضابطة والتجريبية(, :في المجموعتيف تطبيؽ الدراسة عمى عينة الدراسة -12
درست خبلليا المجموعة التجريبية وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية, والمجموعة 

وعمؿ الباحث خبلؿ فترة  التطبيؽ عمى التواصؿ المستمر مع الضابطة بالطريقة االعتيادية, 
 المدرستيف بيدؼ االطبلع عمى مجريات سير األمور وتقديـ ما يمـز لتطبيؽ الدراسة وفؽ ما خطط لو.

تطبيؽ أدوات الدراسة البعدية )اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية, واختبار االتجاىات العممية(  -13
 والتجريبية( في كؿ مف المدرستيف.لممجموعتيف )الضابطة 

 حصائيًا.إجمع البيانات الكمية ألدوات الدراسة, ورصد النتائج ومعالجتيا  -14

  في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة. عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا, ووضع التوصيات -15

 

 تصميم الدراسة:  7.3

 ألغراض اندراصة, وفق يا يىضحه انشكم اآلتي:تى اصتخداو انتصًيى شبه انتجريبي نًناصبته 

                                         E:     O1            X                O2 

 

                                         C:     O1                               O2 

 حيث : 

E               .تًثم انًجًىعة انتجريبية                                                                                                

       C   .تًثم انًجًىعة انضابطة 

     O1   .)االختبارات انقبهية )اختبار فهى انًفاهيى انفيزيائية, اختبار االتجاهات انعهًية 

O2         (فهى انًفاهيى انفيزيائية, اختبار االتجاهات انعهًية)اختبار  انبعديةاالختبارات. 

      X    انًعانجة وتشير إنى انتدريش وفق برنايج يضتند إنى انديج بين األنشطة االصتقصائية انعًهية 

 وانكتابة ين أجم انتعهى.             
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 متغيرات الدراسة:  8.3

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

 متغيرات المستقمةأواًل: ال

طريقة التدريس وليا مستوياف) برنامج يستند إلى الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية  - أ
 والكتابة مف أجؿ التعمـ, والطريقة االعتيادية(.

 الجنس ولو مستوياف) ذكر, أنثى(. - ب
 

 ثانيًا: المتغيرات التابعة

 فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية. - أ
 .العاشر طمبة الصؼ العممية لدى تجاىاتالا -ب      

 التحميعات اإلحصائية:  9.3

( لئلجابة عمى أسئمة الدراسة, حيث تـ حساب  SPSSتـ استخداـ برنامج الرـز االحصائية ) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبلمات كؿ مف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة, 

( لمقارنة متوسطات عبلمات ANCOVAاختبار تحميؿ التغاير المصاحب الثنائي ) وكذلؾ تـ استخداـ
, وتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف, وكرونباخ ألفا لحساب ثبات جابة عف أسئمة الدراسةالطمبة واإل
 األدوات.
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 الفصل الرابع
 

 عرض نتائج الدراسة:
 

لييا الدراسة, والتي ىدفت إلى استقصاء أثر تدريس إي توصمت يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج الت
 ((األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ  ))برنامج يستند إلى الدمج بيف  وفؽالمختبر 

وكذلؾ استقصاء أثر تدريس المختبر وفؽ ىذا  ,في فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية
ات العممية لطمبة الصؼ العاشر, وبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ البرنامج في االتجاى

 طريقة التدريس, والجنس, والتفاعؿ بينيما.

حصائية الوصفية وفيما يمي عرض لمنتائج مرتبة حسب أسئمة الدراسة, باالعتماد عمى التحميبلت اإل
 واالستدالالت البلزمة.

 ول:النتائج المتعمقة بالسؤال األ  1.4

 السؤال األول والذي ينص: 
األنشطة االستقصائية العممية  ))ما أثر تدريس المختبر باستخدام برنامج يستند إلى الدمج بين 

في فيم طمبة الصف العاشر لممفاىيم الفيزيائية؟ وىل يختمف ىذا األثر  ((والكتابة من أجل التعمم 
 باختعاف الطريقة والجنس والتفاعل بينيما؟ 
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ال توجد فروؽ ذات  » مع السؤاؿ األوؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية األولى والتي تنص: انسجاماً 
( بيف متوسطات طمبة الصؼ العاشر في α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 «اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية تبعًا لمتغير الطريقة, والجنس, والتفاعؿ بينيما 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في  انضؤال األولنإلجابة عهى 
, حسب متغيرات الطريقة والجنس, لكؿ مف المجموعة التجريبية والضابطة االختباريف القبمي والبعدي

 ( يوضح ىذه النتائج.1.4والجدوؿ)

لعبلمات الطمبة في اختبار فيـ معيارية الحسابية واالنحرافات ال المتوسطاتاألعداد و (: 1.4الجدوؿ)
 لمتغيري طريقة التدريس والجنس تبعاً  المفاىيـ الفيزيائية القبمي والبعدي

 
 المتغيرات

 
 العدد

 

 االختبار القبمي

 

 االختبار البعدي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 
 الطريقة

 13.80 36.28 4.91 13.02 61 التجريبية
 12.95 26.68 5.52 12.53 60 الضابطة
 14.18 31.52 5.20 12.78 121 المجموع

 
 الجنس

 15.71 28.50 5.66 12.60 50 ذكر
 12.67 33.64 4.89 12.90 71 أنثى

 14.18 31.52 5.20 12.77 121 المجموع
 

المتوسطات الحسابية لعبلمات الطمبة في ( أف ىناؾ فروقًا ظاىرية في 1.4يبلحظ مف بيانات الجدوؿ)
)التجريبية, والضابطة(, وكذلؾ اختبلؼ القيـ  :اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية بيف مجموعتي الدراسة
ناث, ولمعرفة فيما إذا كانت الفروؽ الظاىرية ذات الوصفية ظاىريًا بيف متوسطات عبلمات الذكور واإل

( ANCOVA(  تـ استخداـ تحميؿ التغاير الثنائي )α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 (.2.4لمعالجة عبلمات الطمبة في اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية, كما ىو مبيف في الجدوؿ)
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( لعبلمات الطمبة في اختبار فيـ المفاىيـ ANCOVA(: نتائج تحميؿ التغاير الثنائي )2.4الجدوؿ)
 جنس والتفاعؿ بينيمامطريقة والل تبعاً الفيزيائية 

 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

 

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

 

 مستوى الداللة

 *0.001 73.351 7872.113 1 7872.113 القبمي
 *0.001 21.340 2290.285 1 2290.285 طريقة التدريس

 *0.012 6.568 704.874 1 704.874 الجنس
 0.711 0.138 14.807 1 14.807 الطريقة*الجنس

   107.322 116 12449.309 الخطأ
    120 24118.198 الكمي المعدؿ

 (α ≤ 0.05) * داؿ عند مستوى الداللة اإلحصائية

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:

(, وأف مستوى الداللة 21.340) ( أف قيمة )ؼ( لمتغير طريقة التدريس2.4تشير نتائج الجدوؿ)
أي أف  ؛(α ≤ 0.05( وىذه القيمة أقؿ مف مستوى الداللة اإلحصائية )0.001ة يساوي )المحسوب

طمبة كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة,  استجابات ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف
( يبيف المتوسطات الحسابية المعدلة لبلختبار البعدي تبعًا 3.4ولمعرفة مصدر الفروؽ فإف الجدوؿ)

 قة التدريس.لطري

(: المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية 3.4الجدوؿ)
 لممجموعة التجريبية والضابطة تبعًا لمتغير طريقة التدريس

 

 الطريقة
 

 المتوسط الحسابي المعدؿ
 

 الخطأ المعياري
 1.34 35.48 الدمج ) التجريبية(
 1.36 26.64 (االعتيادية ) الضابطة

 

( أكبر مف 35.48( أف المتوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة التجريبية )3.4يبلحظ مف الجدوؿ)
(, وبذلؾ تكوف الفروؽ بيف المجموعتيف 26.64المتوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة الضابطة )
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ممية والكتابة مف لصالح المجموعة التجريبية والتي تعممت بطريقة الدمج بيف األنشطة االستقصائية الع
 أجؿ التعمـ. 

 

 النتائج المتعمقة بالجنس:

(, وأف مستوى الداللة المحسوبة 6.568( أف قيمة )ؼ( لمتغير الجنس )2.4تشير نتائج الجدوؿ) 
أي أف ىناؾ فروقًا  ؛(α ≤ 0.05وىذه القيمة أقؿ مف مستوى الداللة اإلحصائية ) ,(0.012يساوي )

طمبة كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة, ولمعرفة مصدر  باتاستجا ذات داللة إحصائية بيف
 ( يبيف المتوسطات الحسابية المعدلة لبلختبار البعدي تبعًا لمتغير الجنس.4.4الفروؽ فإف الجدوؿ)

(: المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية تبعًا 4.4الجدوؿ)
 لمتغير الجنس

 

 الجنس
 

 المتوسط الحسابي المعدؿ
 

 الخطأ المعياري
 1.46 28.61 ذكر
 1.23 33.52 أنثى

 

( أكبر مف المتوسط الحسابي 33.52( أف المتوسط الحسابي المعدؿ لئلناث )4.4يبلحظ مف الجدوؿ)
 (, وبذلؾ تكوف الفروؽ بيف المجموعتيف لصالح اإلناث. 28.61المعدؿ لمذكور )

 بالتفاعل بين الطريقة والجنس: النتائج المتعمقة

(, وأف مستوى 0.138( أف قيمة )ؼ( لمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس )2.4تشير نتائج الجدوؿ)
أي  ؛(α ≤ 0.05) ( وىذه القيمة أكبر مف مستوى الداللة اإلحصائية0.711الداللة المحسوبة يساوي )

 .أنو ال يوجد أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 2.4

 السؤال الثاني والذي ينص: 
األنشطة االستقصائية العممية  ))ما أثر تدريس المختبر باستخدام برنامج يستند إلى الدمج بين 

في االتجاىات العممية لطمبة الصف العاشر؟ وىل يختمف ىذا األثر  ((والكتابة من أجل التعمم 
 نس والتفاعل بينيما؟ باختعاف الطريقة والج

ال توجد فروؽ ذات داللة  » والتي تنص: الثانيةتـ صياغة الفرضية الصفرية  الثانيانسجامًا مع السؤاؿ 
( بيف متوسطات طمبة الصؼ العاشر في α ≤ 0.05حصائية )حصائية عند مستوى الداللة اإلإ

 « ؿ بينيماوالجنس, والتفاعمقياس االتجاىات العممية تبعًا لمتغير الطريقة, 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في  لئلجابة عمى السؤاؿ الثاني
 ( يوضح ىذه النتائج.5.4االختباريف القبمي والبعدي, حسب متغيرات الطريقة والجنس, والجدوؿ)

مات الطمبة في اختبار لعبلالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطاتاألعداد و (: 5.4الجدوؿ)
 لمتغيري طريقة التدريس والجنس تبعاً  االتجاىات العممية القبمي والبعدي

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المتغيرات

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 العدد

 

 االختبار القبمي

 

 االختبار البعدي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 
 الطريقة

 5.10 82.04 6.04 77.14 61 التجريبية
 8.11 77.33 8.50 75.60 60 الضابطة
 7.14 79.11 7.37 76.38 121 المجموع

 
 الجنس

 6.20 78.78 7.82 76.30 50 ذكر
 7.70 80.36 7.09 76.43 71 أنثى

 7.14 79.71 7.37 76.38 121 المجموع
 

ات الحسابية لعبلمات الطمبة في ( أف ىناؾ فروقًا ظاىرية في المتوسط5.4يبلحظ مف بيانات الجدوؿ)
)التجريبية, والضابطة(, وكذلؾ اختبلؼ القيـ  اختبار االتجاىات العممية بيف مجموعتي الدراسة
ذات  ناث, ولمعرفة فيما إذا كانت الفروؽ الظاىريةالوصفية ظاىريًا بيف متوسطات عبلمات الذكور واإل
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( ANCOVAاستخداـ تحميؿ التغاير الثنائي ) (  تـα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (.6.4لمعالجة عبلمات الطمبة في اختبار االتجاىات العممية, كما ىو مبيف في الجدوؿ)

( لعبلمات الطمبة في اختبار االتجاىات ANCOVA(: نتائج تحميؿ التغاير الثنائي )6.4الجدوؿ)
 مطريقة والجنس والتفاعؿ بينيمال تبعاً العممية 

 

مجموع  لتبايفمصدر ا
 المربعات

 

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

 

 مستوى الداللة 

 *0.001 138.908 2808.379 1 2808.379 القبمي
 *0.001 15.099 305.255 1 305.255 طريقة التدريس

 0.065 3.470 70.161 1 70.161 الجنس
 *0.001 11.467 231.844 1 231.844 الطريقة*الجنس

   20.218 116 2345.232 لخطأا
    120 6116.876 الكمي المعدؿ

 (α ≤ 0.05) * داؿ عند مستوى الداللة اإلحصائية

 النتائج المتعمقة بالطريقة:

(, وأف مستوى الداللة 15.099( أف قيمة )ؼ( لمتغير طريقة التدريس)6.4تشير نتائج الجدوؿ)
أي أف  ؛(α ≤ 0.05ستوى الداللة اإلحصائية )( وىذه القيمة أقؿ مف م0.001المحسوبة يساوي )

طمبة كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة,  استجابات ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف
( يبيف المتوسطات الحسابية المعدلة لبلختبار البعدي تبعًا 7.4ولمعرفة مصدر الفروؽ فإف الجدوؿ)

 لطريقة التدريس.

لحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار االتجاىات العممية لممجموعة (: المتوسطات ا7.4الجدوؿ)
 التجريبية والضابطة تبعًا لمتغير طريقة التدريس

 

 الطريقة
 

 المتوسط الحسابي المعدؿ
 

 الخطأ المعياري
 0.58 81.22 الدمج ) التجريبية(

 0.59 77.98 االعتيادية ) الضابطة(
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( أكبر مف 81.22توسط الحسابي المعدؿ لممجموعة التجريبية )( أف الم7.4يبلحظ مف الجدوؿ)
(, وبذلؾ تكوف الفروؽ بيف المجموعتيف 77.98المتوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة الضابطة )

لصالح المجموعة التجريبية والتي تعممت بطريقة الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف 
 أجؿ التعمـ. 

 عمقة بالجنس:النتائج المت

(, وأف مستوى الداللة المحسوبة 3.470( أف قيمة )ؼ( لمتغير الجنس )6.4تشير نتائج الجدوؿ) 
, مما يشير إلى عدـ (α ≤ 0.05( وىذه القيمة أكبر مف مستوى الداللة اإلحصائية )0.065يساوي )

 وجود أثر لمتغير الجنس.
 

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين الطريقة والجنس:

(, وأف مستوى 11.467( أف قيمة )ؼ( لمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس )6.4شير نتائج الجدوؿ)ت
أي  ؛(α ≤ 0.05) ( وىذه القيمة أقؿ مف مستوى الداللة اإلحصائية0.001الداللة المحسوبة يساوي )

ولمعرفة أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف طمبة كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة, 
( يبيف المتوسطات الحسابية المعدلة لبلختبار البعدي تبعًا لمتفاعؿ بيف 8.4مصدر الفروؽ فإف الجدوؿ)

 الطريقة والجنس.

(: المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار االتجاىات العممية تبعًا لمتفاعؿ 8.4الجدوؿ)
 بيف الطريقة والجنس

 

 الطريقة
 

الحسابي  المتوسط الجنس
 المعدؿ

 

 الخطأ المعياري

 

 الدمج ) التجريبية (
 0.88 79.04 ذكر
 0.76 83.41 أنثى

 

 ( الضابطةاالعتيادية ) 
 0.92 78.60 ذكر
 0.75 77.34 أنثى
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( أكبر 83.41( أف المتوسط الحسابي المعدؿ لئلناث في المجموعة التجريبية )8.4ويتبيف مف الجدوؿ)
(, وبذلؾ تكوف الفروؽ بيف 79.04المعدؿ لمذكور في المجموعة التجريبية )مف المتوسط الحسابي 

 .إناث المجموعة التجريبيةالذكور واإلناث في التفاعؿ بيف الطريقة والجنس لصالح 
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 ممخص نتائج الدراسة: 3.4

المفاىيـ الفيزيائية  في فيـ, (α ≤ 0.05) حصائيةحصائيًا عند مستوى الداللة اإلإ. وجود فروؽ دالة 1
 لدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا لمتغير طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية.

, في فيـ المفاىيـ الفيزيائية (α ≤ 0.05)حصائية حصائيًا عند مستوى الداللة اإلإوجود فروؽ دالة . 2
 ناث.اإللدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا لمتغير الجنس لصالح 

, في فيـ المفاىيـ (α ≤ 0.05)حصائية حصائيًا عند مستوى الداللة اإلإروؽ دالة . عدـ وجود ف3
 الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس.

, في االتجاىات العممية (α ≤ 0.05)حصائية حصائيًا عند مستوى الداللة اإلإ. وجود فروؽ دالة 4
 متغير طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية.لدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا ل

  , في االتجاىات(α ≤ 0.05)حصائية حصائيًا عند مستوى الداللة اإلإ. عدـ وجود فروؽ دالة 5
 العممية لدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا لمتغير الجنس.

ىات العممية , في االتجا(α ≤ 0.05)حصائية حصائيًا عند مستوى الداللة اإلإ. وجود فروؽ دالة 6
 .المجموعة التجريبية ناثإلدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس لصالح 
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 الخامسالفصل 
 

 :مناقشة النتائج والتوصيات
 

ائية, واختبار لييا مف خبلؿ تطبيؽ اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيإفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ 
عمى عينة الدراسة, بيدؼ استقصاء أثر تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى  االتجاىات العممية

في فيـ طمبة الصؼ العاشر  ((األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ  ))الدمج بيف 
التدريس, , وبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة واتجاىاتيـ العمميةلممفاىيـ الفيزيائية 

ويعرض أىـ  ,ليياإوالجنس, والتفاعؿ بينيما, يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تـ التوصؿ 
  التوصيات المنبثقة عف ىذه النتائج.

 :مناقشة النتائج  1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.5
 

األنشطة االستقصائية العممية  ))ما أثر تدريس المختبر باستخدام برنامج يستند إلى الدمج بين 
في فيم طمبة الصف العاشر لممفاىيم الفيزيائية؟ وىل يختمف ىذا األثر  ((والكتابة من أجل التعمم 

 باختعاف الطريقة والجنس والتفاعل بينيما؟ 

بيف  (α ≤ 0.05) حصائيةحصائيًا عند مستوى الداللة اإلإأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة 
ت عبلمات الطمبة في اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية تبعًا لمتغير طريقة التدريس, لصالح متوسطا

التي درست وفقًا لبرنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف  ,المجموعة التجريبية
لممفاىيـ  عمؽأبرنامج الدمج يحدث فيمًا لف تدريس المختبر وفقًا إأجؿ التعمـ, وبذلؾ يمكف القوؿ 

, ويمكف مناقشة النتيجة مف لمصؼ العاشر المتضمنة في وحدة الحرارة مف مقرر الفيزياء الفيزيائية
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يجابية لكؿ مف طريقة األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ خبلؿ عرض اآلثار اإل
ألنيا تتيح الفرصة أماميـ  ؛ف طريقة االستقصاء تعمؿ عمى تنمية التفكير العممي لدى الطمبةإحيث 

حيث كاف  يصبح المتعمـ يفكر وينتج, بذلؾلممارسة عمميات العمـ األساسية والمتكاممة بأنفسيـ و 
الطمبة يقوموف بالمبلحظة والقياس والتصنيؼ والتنبؤ وفرض الفروض وتفسير البيانات واستخبلص 

 ويقوموف باإلجراءات التي يمارسيا, كالعمماء يجعؿ الطمبة يفكروف هوىذا بدور  ,بأنفسيـ النتائج وتفسيرىا
العمماء في تنظيـ المعرفة واستخبلص التعميمات بعد استنتاج المفاىيـ المتضمنة في الموقؼ التعميمي, 
وىذا يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ واالستمرارية فيو خصوصًا أف ىذه المواقؼ التعميمية تثير اىتماميـ مف 

ويشير األدب التربوي إلى كثير مف  يستثير دىشتيـ ورغبتيـ في المعرفة,خبلؿ الموقؼ المحير الذي 
اآلثار اإليجابية لؤلنشطة االستقصائية حيث إنيا تدرب المتعمميف عمى البحث عف الحموؿ العممية 
لممشكبلت التي تواجييـ وىذا يساعد في اكسابيـ العديد مف الميارات العقمية العميا, ويساعد عمى 

ـ عمى االبتكار واإلبداع, وتزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ مف خبلؿ توفير عنصر التشويؽ واإلثارة تنمية قدرتي
أثناء قياميـ بتنفيذ األنشطة العممية االستقصائية, كما وتؤكد األنشطة االستقصائية عمى نشاط المتعمـ 

كمرشد ومسيؿ في اكتشاؼ المعمومات مما يساعده عمى االحتفاظ بالتعمـ, وتؤكد عمى دور المعمـ 
ضافة إلى ذلؾ فإف المياـ الكتابية التي قاـ بيا الطمبة تساعد عمى التفكير في إلمعممية التعميمية, 

وذلؾ ألف ؛ المفاىيـ أو األفكار التي تـ التوصؿ الييا مف خبلؿ تنفيذ األنشطة بالطريقة االستقصائية
لتأمؿ واإلقناع مف خبلؿ تقديـ األدلة, الكتابة عمى نحو أكثر تواترًا تساعد الطمبة عمى التفكير وا

وتكسبيـ القدرة عمى الربط بيف المفاىيـ, وعمؿ المقارنات والقياس واالستدالؿ وغيرىا مف عمميات 
وكذلؾ تشجع الكتابة مف أجؿ التعمـ عمى التفكير الناقد والذي يتطمب التحميؿ والتطبيؽ لميارات  العمـ,

معرفة المتعمـ السابقة, وتوفر لو فرصة إظيار ما لديو مف معمومات  التفكير العميا, وتؤكد الكتابة عمى
وخبرات, وتدفعو إلى تقييـ ىذه المعرفة, وتسيـ في بناء الفيـ الخاص لممتعمـ في سبيؿ الوصوؿ إلى 
التعمـ ذي المعنى, حيث إف الكتابة تعتبر أداة فاعمة لتعزيز الثقافة العممية, ألنيا تستخدـ لتوضيح 

, ودمج المفاىيـ المتباينة وتوضيح العبلقة بينيا, وفيـ المحتوى العممي بغرض بناء المعرفة, المفاىيـ
تتيح ليـ  إنيا تعمؿ عمى تنظيـ األفكار عند المتعمميف, حيثباإلضافة إلى ذلؾ, فإف المياـ الكتابية 

تاح أو واإلضافة,  رؤية أفكارىـ عمى الورؽ, وىذا يوفر ليـ إمكانية إعادة الصياغة والترتيب والحذؼ
برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ في تدريس المختبر الفرصة 

استراتيجيات التعميـ القائمة عمى الفكر البنائي والتي تؤكد عمى دور يجابيات إأماـ الطمبة لبلستفادة مف 
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ف األنشطة إيفيا في حياتو بشكؿ فاعؿ, حيث يجابي في بناء المعرفة والعمؿ عمى  توظالمتعمـ اإل
وتعمؿ عمى  ,الكتابية المتنوعة التي قاـ بيا الطمبة كانت مرتبطة بشكؿ فاعؿ مع األنشطة االستقصائية

وصواًل إلى النتائج, وكاف الرتباط يا وتحميم فييا التأمؿي طرح التساؤالت وجمع البيانات و مساعدتيـ ف
ة الطمبة لتنفيذ األنشطة الكتابية االستقصائية دور ميـ في متابع األنشطة الكتابية مع األنشطة

حت الكتابة نشاطًا ممتعًا ومفيدًا ليـ, حيث كاف بأص ذلؾوتنظيميا عمى مراحؿ متتابعة ومترابطة, وب
ف بإتماـ المياـ المطموبة بشكؿ كامؿ, ومع مرور الوقت والتقدـ في تطبيؽ الدراسة يمعظـ الطمبة ميتم

بتيـ أفضؿ وتحسنت في ضوء التغذية الراجعة المقدمة ليـ, فأصبح الطمبة يستخدموف أصبحت كتا
 .ويربطوف بينيا بشكؿ أفضؿ ,عددًا أكبر مف المفاىيـ الفيزيائية

اىتمامات كثير مف  ىكما أف الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ لب 
لممعرفة والطريقة التي قاموا بيا لموصوؿ إلى المعرفة, وكذلؾ طمبة نيا ربطت بيف فيـ الإالطمبة حيث 

وفرت ليـ العديد مف فرص النقاش والتأمؿ واستخداـ العقؿ في عممية التفسير والتنبؤ بالظواىر وصواًل 
وأصبحوا يمتمكوف القدرة  ,لمضبط والتحكـ بيا, فأصبحت أفكارىـ أكثر دقة المناسبة إلى اقتراح الحموؿ

لتعبير عف ىذه األفكار بشكؿ عممي ومترابط مف خبلؿ ممارستيـ ألنشطة الكتابة مف أجؿ عمى ا
 التعمـ, وىذا يعني أف ىدفًا ىامًا مف أىداؼ الفكر البنائي قد تحقؽ, وىو التعمـ مف أجؿ الفيـ.

مف أجؿ كما أف تصميـ الوحدة وتكييفيا وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة 
التعمـ ساعد في انخراط وتفاعؿ المتعمميف في تنفيذ األنشطة بشكؿ فاعؿ, وزاد مف تجاوب المتعمميف 

, وتضمنت المادة التعميمية وفؽ برنامج الدمج العديد مف عمى تنفيذ المياـ في مجموعات العمؿ
ف المفاىيـ العممية األنشطة العممية التي وفرت لممتعمميف الكثير مف الفرص لتوليد المعاني وتكوي

بصورة سميمة, وأتاحت ليـ الفرصة لكتابة التأمبلت التي تساعد عمى التفكير, وتطوير المعرفة, 
 وتحقيؽ الفيـ العميؽ لممشكبلت.

تعتمد بشكؿ كبير عمى المعمـ في تنفيذ األنشطة العممية,  فإنياأما طريقة التدريس التقميدية لممختبر 
لمعمـ بسمسمة مف الخطوات المكتوبة والمعدة سمفًا في تنفيذ األنشطة, نيا تعتمد عمى قياـ اإحيث 

ف اليدؼ مف عرض ىذه إفييا سمبيًا يتمحور حوؿ استقباؿ المعرفة, حيث  الطالبويكوف دور 
وقاموا بحفظيا  ,ت النظرية التي تعرض ليا الطمبة سابقاً األنشطة يكوف التأكيد عمى صحة المعموما

المعنى المطموب منيا, واألنشطة الكتابية التي يقوـ بيا الطمبة وفؽ الطريقة عف ظير قمب دوف تحقؽ 
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التقميدية تقوـ عمى النقؿ السمبي لما يكتبو المعمـ, وكأف الطمبة يقوموف برسـ األحرؼ المكتوبة أماميـ 
ا دوف التفكر في معانييا ومدلوالتيا, ويكوف اليدؼ عندىـ الحصوؿ عمييا عند الحاجة مف أجؿ حفظي

حصائية مف تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية الذيف إلواستظيارىا, وىذا بدوره يعزز ما أظيرتو النتائج ا
وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ  المختبر األنشطة فينفذوا 

 ا بالطريقة االعتيادية.التعمـ في فيـ المفاىيـ الفيزيائية عمى طمبة المجموعة الضابطة الذيف درسو 

جميع الدراسات السابقة التي تناولت محور فيـ المفاىيـ الفيزيائية مثؿ وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج 
الغزو,  ؛    Qabaja et al., 2016  ؛ 2016جوابرة,  ؛ 2014قباجة,   ؛ 2014براىيـ, إ)دراسة: 
 (.  Selcuk et al., 2008؛  2014؛ قباجة وعدس,  2015

حصائية حصائيًا عند مستوى الداللة اإلإلجنس فإف النتائج تشير إلى وجود فروؽ دالة النسبة لمتغير با
(0.05 ≥ α)في فيـ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث , 

لنتائج التي توصمت عف ا ىذه النتيجة وتختمؼ, (2005وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العديمي )
    Hellal, 2017؛  2011؛ قباجة,  2014؛ قباجة وعدس,  2016لييا دراسة كؿ مف )جوابرة, إ
 (.2007؛ الرجعي, Qabaja et al., 2016 ؛ 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة باالعتماد عمى إشارة كثير مف المعمميف والمعممات إلى التزاـ الطالبات في 
المطموبة, والعمؿ عمى إثبات ذواتيف مف  والميمات, لتعميمات, وتأدية الواجباتىذه المرحمة العمرية با

النتائج المرضية, في حيف ييمؿ الكثير مف الطبلب في ىذه الحصوؿ عمى خبلؿ االىتماـ بالدراسة, و 
المرحمة العمرية الواجبات التعميمية ويميؿ الكثير منيـ إلى إثبات ذواتيـ مف خبلؿ المخالفة, 

   قبللية في الرأي.     واالست

حصائيًا عند إعدـ وجود فروؽ دالة أما بالنسبة لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس فقد أظيرت الدراسة 
الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر, وذلؾ , في فيـ المفاىيـ (α ≤ 0.05)حصائية مستوى الداللة اإل

ستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ يعني أف تدريس المختبر وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة اال
كاف مبلئمًا لجميع الطمبة في المجموعة التجريبية, وىذا يدؿ عمى تفاعؿ وانسجاـ وانخراط الطمبة مف 
الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية مع برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة 

, كما وتشير النتيجة إلى يجابًا عمى فيـ الطمبة لممفاىيـ الفيزيائيةإعكس مف أجؿ التعمـ, وىذا بدوره ان



 

81 

 

أف برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ وفر فرصًا حقيقية لمتعمـ 
ىذا لكؿ مف الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية, واستطاع إثارة دافعيتيـ, وشد انتباىيـ لمتعمـ, و 

مما أدى إلى تحقيؽ أىدافيا بشكؿ  ساعد بدوره في تنفيذ األنشطة, والمياـ التعميمية وفؽ ما خطط لو
 فاعؿ.

ويمكف تفسير ىذه النتيجة أيضًا بناًء عمى تشابو الظروؼ التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا مف حيث توافر 
فسيا في الفترة الزمنية نفسيا, والتشابو االمكانيات والبيئة التعميمية, وتعرض الطمبة لممادة التعميمية ن

مـ وتطبيؽ نفس الكبير في التطبيؽ بيف مدرسة الذكور واإلناث مف حيث توفير الفرص المتكافئة لمتع
, باإلضافة إلى التشابو في المستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي بيف الطمبة؛ األنشطة التعميمية

ظروؼ نفسيا, ويدرسوف في مدرسة ثانوية طمبتيا مف الصؼ ألنيـ مف المنطقة نفسيا, ويعيشوف ال
العاشر إلى الصؼ الثاني عشر, وتدؿ ىذه النتيجة عمى أف تدريس المختبر وفؽ برنامج الدمج بيف 
األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ يناسب الذكور واإلناث, ويتميز بقدرتو عمى 

      . تساعد في فيمو لممفاىيـ الفيزيائية ريقةدمجيـ في األنشطة العممية بط

؛  2007؛ الرجعي,  2005الدراسات مثؿ دراسة )العديمي,  كثير مف وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج
؛  Freedman, 1997؛  2011؛ قباجة,  2014؛ قباجة وعدس,  2016؛ جوابرة,  2006عرار, 

Chang & Mao, 1999  ؛(Qabaja et al., 2016ىبلؿ يف تتعارض مع نتيجة دراسة , في ح
(Hellal, 2017 .) 
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 :الثانيبالسؤال مناقشة النتائج المتعمقة   2.1.5
 

األنشطة االستقصائية العممية  ))ما أثر تدريس المختبر باستخدام برنامج يستند إلى الدمج بين 
ر؟ وىل يختمف ىذا األثر في االتجاىات العممية لطمبة الصف العاش ((والكتابة من أجل التعمم 

 باختعاف الطريقة والجنس والتفاعل بينيما؟ 

( بيف α ≤ 0.05حصائيًا عند مستوى الداللة االحصائية )إتشير نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة 
متوسطات عبلمات الطمبة في اختبار االتجاىات العممية تبعًا لمتغير طريقة التدريس, لصالح 

, التي درست وفقًا لبرنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف المجموعة التجريبية
أي أف تدريس المختبر وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف  ؛أجؿ التعمـ

فترة أجؿ التعمـ أحدث تحسنًا في االتجاىات العممية لدى الطمبة مقارنة بالطريقة االعتيادية خبلؿ 
تطبيؽ الدراسة لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا بالرغـ مف تأكيد األدب التربوي عمى أف االتجاىات تحتاج إلى 
وقت طويؿ لتنميتيا, وىذا يدلؿ عمى فاعمية برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة 

لنتيجة بما توفره األنشطة المعدة وفؽ االتجاىات العممية, ويمكف تفسير ىذه ا تنمية مف أجؿ التعمـ في
التي تقـو , االستقصائية العممية مف خبلؿ تنفيذ الطمبة لؤلنشطةىذا البرنامج مف فرص حقيقية لمتفاعؿ 

 تييء و عمى وضع المتعمميف في مواقؼ تعميمية منظمة ومخططة تثير عقوليـ وتفكيرىـ وتحفزىـ 
, وتنمية االتجاىات ية لممارسة طرؽ العمـ وعممياتوالفرص أماميـ مف خبلؿ محتوى المادة التعميم

العممية يرتبط بطرؽ التدريس التي توفر لمطمبة فرصًا حقيقية لمتفكير, والتحميؿ, والمقارنة, واالستدالؿ, 
حيث يسمؾ المتعمـ سموؾ العالـ في بحثو وتوصمو إلى  ,والتواصؿ, والتجريب, والتعبير عف األفكار

مشكمة, ويكوف الفرضيات, ويجمع المعمومات, ويبلحظ, ويقيس, ويختبر, ويصمـ النتائج, كأف يحدد ال
موجو ومثير ك ـوىذا بدوره يعزز دور المعم ويكتب تأمبلتو, ويتوصؿ إلى النتائج, ,ويجرب التجربة,
وتتحدى  ,يعينيـ عمى البحث والتنقيب مف خبلؿ المواقؼ أو األسئمة التفكيرية التي تقدـ ليـ لمطمبة
ضافة إلى ذلؾ فإف المياـ إ ,ىـ وتحثيـ لكي يبحثوا, ويبلحظوا, ويقيسوا, ويختبروا, ويجربواتفكير 

عبير عف تمثؿ الوبعدىا,  ىاءوأثنا تنفيذ األنشطة العمميةلكتابية التي قاـ بيا الطمبة قبؿ واألنشطة ا
حيث  ,عند الطمبة كاف ليا دور في تعزيز الثقة بالنفس المفاىيـ بمغاتيـ الخاصة والتأمبلت وغيرىا,

وحبًا لبلستمرار في  وبفيـ ما تعمم شعوراً  , وىذا يولد عندهفيما يكتبلمتفكير  ةفرص لمطالبنيا وفرت إ
ويشير األدب التربوي إلى أف تنمية االتجاىات العممية يرتبط بشكؿ وثيؽ مع  ,تنفيذ األنشطة العممية
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ة العممية وارتباطيا الوثيؽ مع األنشطة الكتابية استراتيجيات التعميـ, وبناًء عميو يكوف لوفرة األنشط
وأسموب تنفيذىا دور كبير في تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

ثناء قيامو بتنفيذ األنشطة أسمبيًا يقتصر عمى مشاىدة المعمـ  فييا يكوف دور الطالب , حيثاالعتيادية
المعمومة التي يحفظيا متقيدًا بالتعميمات ومدونًا لبعض عناصر المعرفة دوف  العممية تأكيدًا عمى صحة

تكوف المياـ الكتابية عبئًا ثقيبًل عمى كاىؿ  بذلؾلييا, و إالتفكير في مدى صحتيا أو كيفية التوصؿ 
أنبوب توصيؿ في المختبر يوصؿ بويمكف تشبيو دور المعمـ الطالب وال تؤدي الدور المأموؿ منيا, 

, ومف ىنا يفقد المعمـ دوره الرائد في تنمية االتجاىات العممية عمومات مف مصادرىا إلى المتعمميفالم
  لدى الطمبة.

؛ نصر اهلل,  2005العديمي,  وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج كثير مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة )
 2017نزي, ؛ الع Mason, 1971؛  Freedman, 1997؛  Chang & Mao, 1999؛  2005

؛  Campbell, 2006؛  2007؛ الرجعي,  2006؛ عرار,  2006؛ حجازيف,  2016؛ قباجة, 
 (.2016؛ مفمح,  2015الجمعاف وزميبلتيا, 

حصائيًا عند مستوى الداللة إعدـ وجود فروؽ دالة فقد أظيرت نتائج الدراسة  لجنسا لمتغير بالنسبة
 ؛ية لدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا لمتغير الجنسالعمم , في االتجاىات(α ≤ 0.05)حصائية اإل

الكبير بيف مدرسة الذكور واإلناث مف حيث توفير الفرص ويمكف تفسير ىذه النتيجة بناًء عمى التشابو 
المتكافئة لمتعمـ, حيث يتعرض جميع الطمبة في كمتا المدرستيف لنفس الظروؼ التعميمية مف حيث عدد 

ستخدمة في التقويـ, وغيرىا, ويتعمموف المناىج نفسيا في بيئة تعميمية الحصص, ووقتيا, واألساليب الم
متشابية, باإلضافة إلى التشابو في المستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي بيف الطمبة؛ ألنيـ مف 
المنطقة نفسيا, ويعيشوف الظروؼ نفسيا, ويدرسوف في مدرسة ثانوية طمبتيا مف الصؼ العاشر إلى 

 عشر.  الصؼ الثاني

  (. Mason, 1971؛  2006)عرار,  نتيجة دراسة كؿ مف تتفؽ ىذه النتيجة مع

   (. 2007؛ الرجعي,  2005العديمي, نتائج دراسة كؿ مف )وتختمؼ مع 
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حصائيًا عند مستوى إوجود فروؽ دالة  أما بالنسبة لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس فإف النتائج تشير إلى
, في االتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ العاشر تبعًا لمتفاعؿ بيف (α ≤ 0.05)الداللة االحصائية 

وتختمؼ ىذه النتيجة عف نتائج دراسة كؿ  في المجموعة التجريبية, الطريقة والجنس لصالح اإلناث
 (.Mason, 1971؛  2006؛ عرار,  2007الرجعي,  ؛ 2005العديمي, مف:)

تماـ عدد أكثر مف الطالبات مقارنة بالذكور في األنشطة ويمكف تفسير ىذه النتيجة بناًء عمى اى 
يجابي في إالكتابية, حيث تبيف خبلؿ متابعة سير التطبيؽ لمدراسة أف معظـ الطالبات تأثرف بشكؿ 

برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ, وأف استراتيجية التدريس 
وربما يكوف لطبيعة  ,خبلؿ فترة تطبيؽ الدراسةعمى ممارسات الطالبات ابي بشكؿ إيج المتبعة انعكست

المرحمة العمرية, وسماتيا لكؿ مف الذكور واإلناث أثر في ظيور ىذه النتيجة, حيث تميؿ الطالبات في 
ىذه المرحمة إلى التنظيـ, والترتيب, واالنخراط في العمؿ الجماعي, في حيف يميؿ الذكور إلى التحدي, 

ثبات الرأي عف طريؽ مخالفة اآلخريفو     . ا 
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 :واالقتراحات التوصيات  2.5
 

األنشػطة  ))باسػتخداـ برنػامج الػدمج بػيف  لييا الدراسة يوصػي الباحػثإانطبلقًا مف النتائج التي توصمت 
عمػؿ عمػى تضػميف في تدريس مختبػرات العمػوـ كافػةا وال ((االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ 

 اآلتية:ويقترح المقترحات  برنامج الدمج في برامج تدريب المعمميف المنخرطيف في الخدمة,
 

 لوزارة التربية والتعميم العالي: مقترحات
 
, خػػبلؿ فتػػرة المراجعػػة والتنقػػيح لممنيػػاج حيػػاءتضػػميف منػػاىج العمػػـو والحيػػاة والفيزيػػاء والكيميػػاء واأل -1

طة تعميميػػة وفػؽ برنػامج الػػدمج بػيف األنشػطة االستقصػػائية العمميػة والكتابػة مػػف ألنشػ الفمسػطيني الجديػد
 أجؿ التعمـ.

تضميف دليؿ المعمـ لممنياج الجديد ألنشطة تعميمية وفؽ برنامج الدمج بػيف األنشػطة االستقصػائية  -2
يتسػػنى  جرائيػػة وفػػؽ برنػػامج الػػدمج حتػػىالعمميػػة والكتابػػة مػػف أجػػؿ الػػتعمـ, وتحضػػير بعػػض الػػدروس اإل

 لممعمميف االطبلع عمى مراحؿ الدمج وآلية تطبيقيا.

 :لمديرية التربية والتعميم مقترحات
 
مكانيات المادية والتجييزات المخبرية بالتنسيؽ مع مدراء المدارس لتػوفير بيئػة تعمػـ بنائيػة توفير اإل -1

ة العمميػػة والكتابػػة مػػف يمكػػف مػػف خبلليػػا تػػدريس المختبػػر وفػػؽ برنػػامج الػػدمج بػػيف األنشػػطة االستقصػػائي
 أجؿ التعمـ.

ضػػػرورة تبنػػػي المشػػػرفيف ألنمػػػاط اإلشػػػراؼ المسػػػاند لممعمػػػـ, الػػػذي يبتعػػػد عػػػف ىػػػاجس تغطيػػػة المػػػادة  -2
وتشػػػجعيـ عمػػػى , ع المعممػػػيف عمػػػى تبنػػػي اسػػػتراتيجيات تػػػدريس تفعػػػؿ مػػػف دور الطمبػػػةجالتعميميػػػة, ويشػػػ

 البحث والتجريب.

دمة بيدؼ التعرؼ عمى استراتيجيات التدريس الحديثة, بحيػث عقد ورشات عمؿ لممعمميف أثناء الخ -3
عمػػػى كيفيػػػة تطبيػػػؽ مثػػػؿ ىػػػذه االسػػػتراتيجيات ومنيػػػا تػػػدريس  اً حقيقيػػػ اً تتضػػػمف الػػػدورات التدريبيػػػة تػػػدريب

 المختبر وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ.
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 :لممعممين مقترحات 
 
 بة مف أجؿ التعمـ.مختبر وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والكتاتدريس ال -1

 تقييـ تعمـ الطمبة بشكؿ متناغـ مع استراتيجية التدريس وفؽ برنامج الدمج. -2

 :لمباحثين مقترحات
 
جػػػراء دراسػػػػات تربيػػػة حػػػػوؿ أثػػػر تػػػػدريس المختبػػػػر وفػػػؽ برنػػػػامج يسػػػتند إلػػػػى الػػػدمج بػػػػيف األنشػػػػطة إ -1
ستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ الػتعمـ, بحيػث تأخػذ الدراسػة متغيػرات أخػرى أو يػتـ تطبيقيػا عمػى اال

 األحياء أو الكيمياء.مثؿ  صفوؼ أخرى أو عمى مباحث أخرى

معرفػػػة المعممػػػيف السػػػتراتيجية الكتابػػػة مػػػف أجػػػؿ الػػػتعمـ, ومػػػدى  مػػػدى وصػػػفية حػػػوؿ اتجػػػراء دراسػػػإ -2
 التعميـ, وكذلؾ درجة الدمج بينيا وبيف األنشطة االستقصائية العممية.توظيؼ ىذه االستراتيجية في 
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 :المصادر والمراجع
 المراجع العربية

 
(. أثر استخداـ األنشطة العممية في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ 2014إبراىيـ, جمعو.)

-255(, 1(, )30, المجمد)جامعة دمشق مجمةالعممية لمادة األحياء والبيئة في محافظة القنيطرة, 
293 

( في تدريس مختبر الفيزياء في فيم Vأثر استخدام خريطة الشكل )(. 2007أبوتايو, خالد.)
, اطروحة المفاىيم الفيزيائية وميارات عمميات العمم لدى طمبة جامعة الحسين بن طعال في األردن

 ف, األردف. دكتوراه, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, عما

فعالية استخدام نموذج استقصائي في تدريس العموم من أجل الفيم عند  (.2006أبوحمور, عطاء.)
 , رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة األردنية, عماف, األردف.طالبات الصف السابع األساسي

والتوزيع, عماف,  دار المسيرة لمنشر , الطبعة األولى,عمم النفس التربوي(. 1998أبوجادو, صالح.)
 األردف.

دار صفاء لمنشر والتوزيع,  , الطبعة األولى,مفاىيم في الفيزياء الحديثة(. 2010إسماعيؿ, إبراىيـ.)
 عماف, األردف. 

أثر استخدام االستقصاء الموجو في اكتساب طمبة الصف العاشر لممفاىيم (. 2009البريكي, سعيد.)
 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة مؤتة, عماف, األردف. العممية في مادة العموم في سمطنة عمان

, ترجمة أحمد كاظـ وجابر عبد الحميد, الطبعة األولى, دار أساسيات المناىج(. 1982تايمور, رالؼ.)
 الزىراء لمنشر, الرياض, السعودية.

التربوي, راـ  , مركز القطاف لمبحث والتطويرتعميم يبدأ من الحياة(. 2007جبر, دعاء وكشؾ, وائؿ.)
 اهلل, فمسطيف.    
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أثر الكتابة كحؿ مشكمة في تعميـ العموـ اؿ (. 2015الجمعاف, أمؿ وفودة, ألفت وعمر, سوزاف.)
(SWHفي تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ ثانوي في مقرر الكيمياء واتجاىاتيف نحوىا ) , المجمة

 . 46-32(, 1(, العدد )4, المجمد )الدولية التربوية المتخصصة

في اكتساب المفاىيم الفيزيائية والقدرة  العقود استراتيجيةأثر استخدام (. 2016جوابرة, محمود.)
, رسالة ماجستير غير عمى اتخاذ القرار لدى طمبة الصف العاشر األساسي في محافظة بيت لحم

  منشورة, جامعة القدس, القدس, فمسطيف.

ى التحصيل الدراسي والتفكير واالتجاىات أثر استخدام نموذج سوخمان عم(. 2012حبيب, ندى.)
, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة النجاح الوطنية, العممية لدى طمبة الصف السابع األساسي

 نابمس, فمسطيف.  

أثر استخدام استراتيجية تدريس قائمة عمى األنشطة العممية في (. 2006حجازيف, ميشيؿ.)
, اطروحة دكتوراه, جامعة ى طمبة المرحمة األساسية في األردنالتحصيل وتنمية االتجاىات العممية لد

 عماف العربية لمدراسات العميا, عماف, األردف. 

أثر طريقتي األنشطة العممية االستقصائية والمنظم المتقدم في اكتساب (. 2005الحياصات, محمد.)
ئية لدى طمبة المرحمة الجامعية ميارات حل المسائل الفيزيائية والتفكير الناقد وفيم المفاىيم الفيزيا

 , رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, عماف, األردف.المتوسطة

أثر استخدام استراتيجية االستقصاء التأممي في فيم المفاىيم الفيزيائية (. 2011الحيح, محمد.)
, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة يوتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة الصف السادس األساس

 القدس, فمسطيف.   

, الطبعة الثالثة, دار الكتاب الجامعي, العيف, طرائق التدريس واستراتيجياتو(. 2003الحيمة, محمد.)
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زيع, عماف, , الطبعة الثالثة, دار المسيرة لمنشر والتو تعميم العموم لمجميع(. 2011خطايبة, عبداهلل.)
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, الطبعة مناىج وأساليب التدريس في التربية الخاصة(. 2017الخطيب, جماؿ والحديدي, منى.)
 .السادسة, دار الفكر لمنشر والتوزيع, دمشؽ, سوريا

 

فعالية استراتيجية قائمة عمى تدريس العموم من أجل الفيم في تحقيق (. 2011خبلؼ, ابتساـ.)
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 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة القدس, فمسطيف.

, الطبعة األولى, تدريس العموم في مراحل التعميم العام(. 1996الخميمي, خميؿ وحيدر, عبدالمطيؼ.)
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, الطبعػػػة األولػػػى, مكتبػػػة دار الكممػػػة, جياااا التعمااايمعممياااات تكنولو (. 2003خمػػػيس, محمػػػد عطيػػػة . )
 القاىرة, مصر. 

 
أثر استخدام استراتيجية تدريسية مبنية عمى المنحى البنائي في تحصيل (. 2003الخوالدة, سالـ.)

 , جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, عماف, األردف. طمبة الصف السابع األساسي في األردن

في تحصيل طمبة  ((الكتابة من أجل التعمم  ))أثر استخدام استراتيجية (. 2007الرجعي, نسريف.)
رسالة ماجستير  الصف السابع في الرياضيات وفي تفكيرىم الرياضي واتجاىاتيم نحو الرياضيات,

 غير منشورة, جامعة القدس, القدس, فمسطيف.

تحصيل طعاب الصف الثاني أثر المعرفة المسبقة لألىداف السموكية عمى (. 1986الرفاعي, زينب.)
, أطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية البنات, جامعة عيف اإلعدادي واتجاىاتيم العممية في مادة العموم

 شمس, مصر.  

(. أثر استخداـ نمط سوخماف االستقصائي في تحصيؿ المفاىيـ العممية وتكويف 2005الزعبي, طبلؿ.)
مجمة  ,رسات االستقصائية لدى طمبة جامعة الحسيف بف طبلؿبنية مفاىيمية متكاممة وزيادة نسبة المما

 . 427-411(, ص ص 2(, العدد)34, العمـو التربوية, الجامعة األردنية, المجمد)دراسات

, الطبعة الرابعة, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, أساليب تدريس العموم(. 2004زيتوف, عايش محمود.)
 عماف, األردف. 
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, جمعية عماؿ المطابع االتجاىات والميول العممية في تدريس العموم(. 1998زيتوف, عايش محمود.)
 األردنية, عماف, األردف.

, الطبعة الثانية, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, أساليب تدريس العموم(. 1996زيتوف, عايش محمود.)
 عماف, األردف. 

المفاىيم البديمة التي يحمميا طمبة الفيزياء في الجامعات الفمسطينية (. 2016زيف الديف, أماني.)
 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بير زيت, فمسطيف. حول موضوع الجاذبية

دار الكتب الوطنية, طرابمس,  الطبعة األولى, ,نظريات التعميم(. 1993سركز, العجيمى وخميؿ, ناجي.)
 ليبيا.

عاقة باين عممياات العمام واالتجاىاات العممياة لادى تعامياذ الصاف الساادس الع(. 2005صبحي, ريـ.)
 , رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة اإلسبلمية, غزة, فمسطيف.االبتدائي ومدى اكتسابيم ليا

أثاار طريقااة تاادريس تسااتند إلااى الاادمج بااين النظريااة المعرفيااة لبياجيااو (. 2015الطرشػػاف, ذكريػػات.)
المفاااىيم العمميااة لاادى طالبااات الصااف الثااامن األساسااي فااي مااادة العمااوم  ونظريااة النشاااط فااي فياام

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة القدس, القدس, فمسطيف. ومفيوم الذات لديين

أثر طريقة األنشطة العممية االستقصائية في فيم طمبة الصف التاسع (. 2009عايش, خالد.)
جامعة , رسالة ماجستير غير منشورة, يم المعرفية حول العمماألساسي لممفاىيم الفيزيائية ومعتقدات

 القدس, القدس, فمسطيف.

أثر استخدام طريقة سوخمان االستقصائية في تحصيل طمبة الصف  (.2003عبيدات, فاضؿ.)
 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة اليرموؾ, األردف. السابع األساسي في مادة العموم

فاعمية استخدام طريقتي القصة واالستقصاء في تعميم عدد من القيم لطمبة (. 1989عبيدات, كوثر.)
 , رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة األردنية, عماف, األردف.الصف السادس االبتدائي في األردن
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أثر طريقتي تدريس في العمل المخبري في اكتساب ميارات عمميات العمم (. 2005العبيديف, ميا .)
, رسالة ماجستير اىيم العممية لطالبات المرحمة الثانوية في مادة الكيمياء في األردنوتحصيل المف

 غير منشورة, جامعة عماف العربية, عماف, األردف.

فاعمية نموذج التعمم القائم عمى تطبيق المعرفة في اكتساب  (.2005العديمي, عبد السبلـ .)
, اطروحة ة المرحمة األساسية العميا في األردنالمفاىيم الكيميائية واالتجاىات العممية لدى طمب

 دكتوراه غير منشورة, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, عماف, األردف.    

واقع تنفيذ معممي العموم في الصف التاسع األساسي الستراتيجيات (. 2006عرار, سارة خالد.)
االستراتيجيات في فيم الطمبة لممفاىيم في التدريس وأثر استخدام ىذه  ((الكتابة من أجل التعمم))

, اطروحة دكتوراه غير منشورة, الجامعة األردنية, عماف, العممية وتفكيرىم العممي واتجاىاتيم العممية
 األردف.  

أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية المفاىيم وميارات حل المسألة (. 2010العربيد, محمد.)
, رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة اإلسبلمية, غزة, لحادي عشرالفيزيائية لدى طعاب الصف ا

 فمسطيف.

(.  , فمسطيف.دليل طرائق التدريس(. 2010عطوة, زاىر وقباجة, زياد وعبوشي, فيمي وأبوجزر, حاـز

(. وعي معممات المرحمة المتوسطة بمدخؿ الكتابة مف أجؿ التعمـ 2012عمر, سوزاف ومناظر, عبير.)
 -226(, 5(, العدد)1, المجمد)المجمة الدولية التربوية المتخصصةموـ والرياضيات, في تعميـ الع

244 

أثر استخدام استراتيجية االستقصاء الموجو في اكتساب المفاىيم (. 2017العنزي, لطيفة.)
, رسالة ماجستير غير البيولوجية واالتجاىات العممية لدى طالبات الصف األول الثانوي العممي

 امعة آؿ البيت, عماف, األردف.   منشورة, ج

البنائية فاي اكتسااب المفااىيم العممياة وعممياات  Vأثر استراتيجية الشكل (. 2008العيسوي, توفيؽ.)
, رسػػالة ماجسػػتير غيػػػر منشػػورة, الجامعػػػة اإلسػػبلمية, غػػػزة, العماام لااادى طاااعاب السااابع األساساااي بغااازة

 فمسطيف.
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( في فيم المفاىيم Phetميم الفيزياء بالتقنية (( فيت )أثر استراتيجية )) تع(. 2015الغزو, سبأ .)
, الفيزيائية واكتساب عمميات العمم لدى طمبة المرحمة األساسية مختمفي مفيوم الذات األكاديمي

 رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة األردنية, عماف, األردف.  

صورات الخاطئة لممفاىيم العممية أثر توظيف نموذج درايفر في تعديل الت(. 2014الغمري, زاىر.)
 , رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة االسبلمية, غزة, فمسطيف.لدى طعاب الصف العاشر األساسي

الطبعة األولى, دار المسيرة , طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين(. 2005فرج, عبد المطيؼ.)
 السعودية.لمنشر والتوزيع, جامعة أـ القرى, المممكة العربية 

تنفيذ المنياج التربوي: أنماط تعميمية (. 1994فرحاف, إسحؽ ومرعي, توفيؽ, وبمقيس, أحمد.)
 , دار الفرقاف, عماف, األردف.معاصرة

مجمة المنارة لمبحوث (. دور االبستمولوجيا في تحسيف تعمـ الطمبة لممفاىيـ, 2005القادري, سميماف.)
 .126-101(, 1(, العدد)11, المجمد)والدراسات

, مجمة التربية(. تطبيؽ طريقة االستقصاء في تدريس الدراسات االجتماعية, 1993القاعود, إبراىيـ.)
 .313-292(, 2بغداد, العدد)

(. فاعمية استراتيجية )تنبأ الحظ فسر( في اكتساب طمبة الصؼ 2014قباجة, زياد وعدس, محسف.)
  . 114 -85(, 1(, العدد )18, المجمد )جامعة مجمةالتاسع األساسي لممفاىيـ الفيزيائية في فمسطيف, 

(. أثر استخداـ استراتيجية االستقصاء التأممي في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية, 2014قباجة, زياد.)
مجمة دراسات نفسية وتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ السادس في فمسطيف. بحث منشور, 

 . 208-200(, 12العدد ) ,وتربوية

( في تنمية vفاعمية تدريس المختبر باستخداـ استراتيجية خارطة الشكؿ )(. 2011قباجة, زياد.)
)سمسمة العمـو مجمة جامعة األقصى , ميارات التفكير العممي لدى طمبة السنة الجامعية األولى

 .97-63, (2العدد ), (15المجمد ), اإلنسانية(
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ياء وفق المنحى البنائي في فيم طمبة السنة الجامعية أثر تدريس مختبر الفيز (. 2007قباجة, زياد.)
, اطروحة األولى لممفاىيم الفيزيائية وقدرتيم عمى التفكير العممي ومعتقداتيم المعرفية حول العمم

 دكتوراه غير منشورة, الجامعة األردنية, عماف, األردف. 
 

ر الشػػروؽ لمنشػػر والتوزيػػع, , داساايكولوجية الااتعمم الصاافي(. 2000قطػػامي, يوسػػؼ وقطػػامي, نايفػػة.)
 عماف, األردف.

 
أثر فيم المعمم لطبيعة العمم وسمات شخصيتو واتجاىاتو العممية عمى (. 1984المحتسب, سمية.)

 , رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة األردنية, عماف, األردف.اتجاىات الطمبة العممية
 

ة لمنشر , الطبعة الثالثة, دار المسير العامةطرائق التدريس (. 2007مرعي, توفيؽ والحيمة, محمد.)
 والتوزيع, عماف, األردف.

أثاار التكاماال بااين أنمااوذج بوساانر وخريطااة المفيااوم فااي فياام المفاااىيم (. 2013المصػػري, سػػبلمة.)
, رسالة ماجستير غير منشػورة, العممية لدى طمبة الصف التاسع األساسي في العموم واتجاىاتيم نحوه

 , فمسطيف.جامعة القدس, القدس

فاعمية طريقة بنائية لتدريس الكيمياء في تنمية ميارات التفكير (. 2004مصطفى, مصطفى حسف.)
, رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة عماف العممي والتحصيل لدى طمبة المرحمة الثانوية في األردن

 العربية, عماف, األردف.

لثنائية في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية لدى (. فاعمية دورة التقصي ا2017المظفر, وعبد الناصر.)
 .135-115, العدد الرابع, مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربويةطبلب الرابع العممي, 

( في التحصيل MAT 4أثر برنامج تعميمي قائم عمى نموذج مكارثي )(. 2016مفمح, كوثر.)
األحياء لدى طمبة الصف األول الثانوي في  واكتساب المفاىيم العممية واالتجاىات العممية في مادة

 اطروحة دكتوراه غير منشورة, الجامعة األردنية, عماف, األردف. األردن,



 

93 

 

تقويم محتوى كتب العموم الفمسطينية واالسرائيمية لمصف الرابع األساسي (. 2012موسى, صالح.)
امعة اإلسبلمية, غزة, , رسالة ماجستير غير منشورة, الجدراسة مقارنة TIMSSفي ضوء معايير 

 فمسطيف.

, الطبعة الرابعة, دار الفرقاف لمنشر والتوزيع, اربد, عمم النفس التربوي(. 2003نشواتي, عبد الحميد.)
 عماف, األردف.

 , الطبعة األولى, دار الفرقاف, عماف, األردف.الجديد في تعميم العموم(. 2001نشواف, يعقوب.)

مجمة  مبة جامعة صنعاء بكمية التربية والعمـو نحو أىمية العمـ,(. اتجاىات ط1996نشواف, يعقوب.)
 .267(, 7, العدد)التقويم والقياس النفسي والتربوي

الععاقة بين عمميات العمم واالتجاىات العممية لدى تعاميذ الصف السادس (. 2005نصراهلل, ريـ.)
 , الجامعة اإلسبلمية, غزة, فمسطيف., رسالة ماجستير غير منشورةاالبتدائي ومدى اكتساب التعاميذ ليا

(. أثر التكامؿ بيف استراتيجيتي التدريس البنائيتيف دورة التعمـ والخارطة 2006اليتيـ, شريؼ سالـ.)
 (, بدوف صفحة.108, العدد)مجمة رسالة الخميج العربيالمفاىيمية في اتجاىات الطمبة نحو العمـ, 
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 كتاب تسييل ميمة( 1ممحق)
 

 
 
 



 

111 

 

 كتاب الدراسة الميدانية( 2ممحق)
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 ( 3ممحق رقم )
 جدوؿ المواصفات الختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية

 
 

 عنواف الدرس

 
عدد 
 الحصص

وزف 
المفاىيـ 
لعدد بالنسبة 

 الحصص

عدد األسئمة في مستويات الفيـ 
 لبلختبار

 
 

 المجموع
التذكر 
 والفيـ

 

 التطبيؽ
 

 االستدالؿ

درجة الحرارة وكمية 
 الحرارة

 

4 
 

16% 
 

2 
 

1 
 

2 
 

5 

السعة الحرارية والحرارة 
 النوعية

 

3 
 

12% 
 

- 
 

2 
 

2 
 

4 
 

 االتزاف الحراري
 

2 
 

8% 
 

- 
 

1 
 

1 
 

2 
 

الحرارة الكامنة 
 التصعيد( -بلنصيار)ل

 

3 
 

12% 
 

1 
 

2 
 

- 
 

3 
 

 تمدد المواد بالحرارة
 

 

6 
 

24% 
 

2 
 

3 
 

3 
 

8 
 
 

 

 موازيف الحرارة
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

4% 
 

1 
 

- 
 

- 
 

1 
 

 الحركة البراونية
 
 
 
 
 
 

 

2 
 

8% 
 

2 
 

- 
 

- 
 

2 
 

 قوانيف الغازات
 
 
 
 
 
 

 

4 
 

16% 
 

1 
 

2 
 

2 
 

5 
 

 المجموع
 
 
 
 

 

 

25 
 

100% 
 

9 
 

11 
 

10 
 

30 
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 ( 4ممحق رقم )
 

     بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 الصورة األولية الختبار فيم المفاىيم الفيزيائية لدى طمبة الصف العاشر 
/ة   حضرة الدكتور/ة .......................................................... المحتـر

  السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
 

 : نوانيقوم الباحث بدراسة بع
 األنشطة االستقصائية العممية ))أثر تدريس المختبر باستخدام برنامج يستند إلى الدمج بين 

 في فيم طمبة الصف العاشر  ((والكتابة من أجل التعمم  
 لممفاىيم الفيزيائية واتجاىاتيم العممية 

, تدريس العمـو لتربية تخصص أساليبوذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في ا
األنشطة  ))حيث تيدؼ الدراسة إلى تقصي أثر تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى الدمج بيف 

 في فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية.  ((االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ 
بداء الرأي حوؿ فقراتو, كما ويرجو بناًء عميو أرجو مف حضرتكـ التكـر بتدقيؽ ومراجعة االختبار و  ا 

الباحث مف سيادتكـ حذؼ أو تعديؿ أو اضافة ما ترونو مناسبًا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة, وتسجيؿ 
 المبلحظات في القائمة المرفقة مع االختبار  مف حيث: 

 مدى صحة بنود االختبار وفقراتو مف الناحية العممية والسبلمة المغوية. -1
 ختبار وفقراتو لممحتوى المقرر. مدى انتماء بنود اال -2
 مدى تمثيؿ بنود االختبار لؤلىداؼ التعميمية. -3
 مدى مراعاة بنود االختبار لمفروؽ الفردية.  -4
 مدى دقة اختيار وصياغة البدائؿ لكؿ فقرة مف الفقرات.  -5
 مدى وضوح التعميمات الخاصة بتنفيذ االختبار. -6

بلؿ إبداء الرأي, والذي سيكوف لو إف شاء اهلل ولكـ جزيؿ الشكر عمى كؿ ما تقدموه مف جيد مف خ
 دور كبير في تحقيؽ أىداؼ الدراسة. 

 
 مع خالص الدعاء بالتوفيق في القول والعمل

 الباحث : عماد أبوشرار
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 (5ممحق)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 .......................................... الشعبة:.................................................    المدرسة :...................................................االسم:

 

وحدة الحرارة من كتاب الفيزياء ل في صورتو النيائية : اختبار فيم المفاىيم الفيزيائيةالموضوع
  .2017/2018 الثانيالدراسي لمصف العاشر الفصل 

 
 : تعميمات االختبار

 . قبل االجابة  عن أسئمة االختبارة  اقرأ التعميمات اآلتية جيدًا /عزيزي الطالب
 . اىيم الفيزيائية في وحدة الحرارةإلى قياس مدى فيمك لممف* ييدف االختبار 

 .سؤااًل موضوعياً  30االختبار * يتضمن 
 . تبار قراءة متأنية  قبل االجابة* اقرأ  كل سؤال من أسئمة االخ

, ع  عمى كل سؤال من أسئمة االختبارواحدة صحيحة من بين االجابات األرب* عميك اختيار  اجابة 
 .المخصص لذلك ومن ثم كتابة السبب والتفسير العممي الذي دفعك الختيار ىذه االجابة في المكان

  .( ععامة60* مجموع الععامات )
  .ساعة* الزمن المحدد لعاختبار 
  .( صفحات8)* عدد صفحات االختبار

 .ي االجابة عن بعض أسئمة االختبارمن الجداول اآلتية ف * استفيد
 : الحرارة النوعية لبعض الموادالجدول األول

 
 

 الرصاص الذىب الفضة النحاس الحديد الزجاج األلمنيوم المادة
 الحرارة النوعية 

س ( ) جول/كغم.
ه

897 

 

837 452 387 236 129 128 

 

 لبعض املواد  : قيم معامل التمدد الطولياجلدول الثاني

 

 

 األلمنيوم البرونز الفضة النحاس الحديد المادة
)/ س معامل التمدد الطولي

ه

) 33×30-1
 31×30-1

 31×30-1
 39×30-1

 21×30-1
 

 

 أتمنى لكم دوام التفوق والنجاح
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, الذىب 4لدينا  -1 , الزجاج ( متماثمة في الكتمة , سخنت جميعيا إلى كرات  مف ) الحديد, األلمنيـو
س درجة الحرارة وألقي كؿ منيا في كأس يحتوي عمى الكمية نفسيا مف الماء , الكأس الذي تكوف نف

 :عمى ىو الكأس الذي ألقيت فيو كرةدرجة حرارتو عند االتزاف الحراري أ
 الزجاج  -د     الذىب           -ج           منيوـ    األل -ب                  الحديد   -أ

 ........................................................................................................................................................ :جابةسبب اختيار اإل

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

 

(70سخف إلى درجة حرارة ) س (30ودرجة حرارتو ) 3سـ (100غاز حجمو) -2 ه, أي مف س ه

 الخصائص اآلتية لمغاز تقؿ مع زيادة درجة حرارتو:
                      الكتمة -د        الحجـ        -ج      افة           الكث-بالحرارة النوعية -أ

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 

ذه تخداـ ىقاـ أحمد بتسخيف مسطرتو الفمزية  لفترة مف الزمف ومف ثـ قاـ بقياس طوؿ قممو باس -3
 :سـ, الطوؿ الحقيقي لمقمـ ىو7المسطرة , فكاف طوؿ القمـ 

                  سـ             7  -ب                                سـ       7أقؿ مف  -أ
 سـ أو أكثر بناًء عمى نوع الفمز 7أقؿ مف  -د                   سـ                  7أكثر مف  -ج

 ........................................................................................................................................................ ار اإلجابة:سبب اختي

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

 :نسيـ البحر  بناًء عمىتفسر ظاىرتي نسيـ البر و  -4
 المد والجزر -د      السعة الحرارية -جاالتزاف الحراري          -بالحرارة النوعية              -أ

 ........................................................................................................................................................ تيار اإلجابة:سبب اخ

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

كمية فيزيائية تعبر  عف درجة سخونة المادة أو برودتيا وتحدد مسار انتقاؿ الحرارة عند تبلمسيا  -5
 بمادة أخرى : 

 درجة الحرارة -دالسعة الحرارية      -جرارة            كمية الح -الحرارة النوعية              ب -أ
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

.................................................................................................................................................................................................. 
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 في الشكؿ اآلتي ينخفض مستوى السائؿ في األنبوب الرفيع عند بداية التسخيف مف المستوى   -6
 أ ( بسبب: ( إلى المستوى ) ب )

 

 تقمص الدورؽ -د    تمدد الدورؽ       -ج         تقمص السائؿ -ب            تمدد السائؿ -أ
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 درجة الحرارة يمثؿ الشكؿ اآلتي:    أي نظاـ مف أنظمة قياس  -7

 

 نظاـ كمفف   -دالنظاـ المئوي           -النظاـ الفيرنيايتي    ج -ب  نظاـ سمسيوس        -أ
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

, البرونز( غمرت في نحاس, الفضة, الحديدال اسطوانية الشكؿ ومتماثمة في الطوؿ ) أربعة قضباف -8
ه , أطوؿ ىذه القضباف بعد غمرىا في حوض الماء ىو قضيب: س (100)حوض ماء يغمي عند درجة 

 البرونز -د  النحاس              -ج              الفضة -ب                    الحديد -أ
 ........................................................................................................................................................ إلجابة:سبب اختيار ا

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

إذا كاف الشكؿ المجاور يمثؿ منحنى كمية الحرارة التي يكتسبيا جسـ مع التغير في درجة حرارتو  -9
 : إف ميؿ المنحنى  يمثؿ, ف

 

 درجة الحرارة -دالسعة الحرارية      -ة الحرارة           جكمي -بالحرارة النوعية              -أ
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 

212 

32 
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كمفف( درجة  350كمفف(, إذا تـ تسخينو إلى درجة )درجة  250غاز محصور عند درجة حرارة ) –10
 فإف ضغطو: 

           ال يتغير  -ب                                          يقؿ          -أ
 يقؿ أو يزداد بناًء عمى نوع الغاز -د                                                 يزداد  -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

الكتمة وليا مساحة المقطع  , النحاس, الرصاص( متماثمة في, الزجاجأربعة قضباف مف )الذىب  -11
, ومف ثـ وضعت عمى قالب مف الشمع( دقائؽ 3عمى نفس الميب لمدة ) جميعيا , سخنتنفسيا

 :يغوص في قالب الشمع أكثر ىو قضيبالقضيب الذي 
   

     

 الرصاص  -دالنحاس              -ج                 الزجاج -ب                     الذىب -أ
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

غـ( في وعاء بو  30( و كتمتو ) سؿ/كغـ.جو  236سقط خاتـ مف الفضة حرارتو النوعية )   -12 ه

وبعدىا رفعنا الخاتـ مف الماء, إليجاد كمية الحرارة التي  س (70ماء , ثـ قمنا بتسخيف الماء حتى ) ه

 اكتسبيا الخاتـ يمـز معرفة: 
  درجة حرارة الماء قبؿ التسخيف   -ب                                        حجـ الماء      -أ
 كتمة الماء  -د                                 لحرارة النوعية لمماء  ا -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

.................................................................................................................................................................................................. 
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ليذا قمصيا بالتبريد , و تعد حشوة األسناف مف التطبيقات العممية عمى تمدد األجساـ بالتسخيف وت  -13
 : يراعي طبيب األسناف أف يكوف

 

تمدد الحشوة أقؿ مف تمدد السف     -ب                      تمدد الحشوة أكبر مف تمدد السف  -أ
  حجـ الحشوة يساوي حجـ السف      -د             تمدد الحشوة يساوي تمدد السف             -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

   :ند وضع قطعة جميد في كأس ماء فإفع –14
 كبلىما يكتسب حرارة      -ب             حرارة                          كبلىما يفقد -أ
 الجميد يفقد حرارة والماء يكتسب حرارة   -د                   الماء يفقد حرارة والجميد يكتسب حرارة -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

اثناء  تيتبيف مف خبلؿ الشكؿ اآلتي والذي يمثؿ منحنى التسخيف لمادة ما أف درجة الحرارة تثب  -15
 :تسخيف المادة في المرحمة

 

 د (    -) أ  -د         د ( -) ب  -ج          ج (    -) ب  -ب              ب (   -) أ  -أ
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 ؟ ألف يرتفع السائؿ في الطرؼ المفتوح لؤلنبوب بعد فترة كافية مف الزمففي الشكؿ اآلتي   -16

   

                                                                          حجـ اليواء يزداد بالتسخيف            -ب                                     ضغط السائؿ يقؿ   -أ
  حجـ اليواء ثابت -د               يزداد بالتسخيف              حجـ السائؿ  -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

  هواء

هواء
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 ؟ ظرية الحركة الجزيئية في الغازاتأي مف اآلتية ال يمثؿ فرضًا مف ن  -17
 طاقة وضع الجزيء تمثؿ طاقتو  -ب                     لغاز ميممة األبعاد         جزيئات ا -أ
 تتصادـ الجزيئات تصادمات مرنة                        -د                        القوى بيف الجزيئات ضعيفة جدًا  -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

استخداـ كمادات الماء في خفض درجة حرارة المريض الذي يعاني مف ارتفاع في درجة حرارتو   -18
 يعد تطبيقًا عمميًا عمى: 

 اكتساب جسـ المريض لمحرارة          -ب      التكاثؼ                                            -أ
 االتزاف الحراري  -د                     التمدد الحجمي لمسوائؿ              -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 ي الماء بسبب: عند قيامؾ بوضع بضع قطرات مف الحبر في الماء, فإف الحبر ينتشر ف  -19
 اختبلؼ الكثافة بينيما            -ب                   اختبلؼ درجة حرارة بينيما              -أ
 حركة جزيئات الماء المنتظمة     -د                       حركة جزيئات الماء العشوائية       -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

( غـ/موؿ فإف 20( غـ , إذا عممت أف الكتمة المولية لمنيوف )10عينة مف غاز النيوف كتمتيا )  -20
 : ذرات النيوف في ىذه العينة يساويعدد 

         ادرو         عدد أفوج -بوجادرو                                     ضعفي عدد أف -أ
 ربع عدد افوجادرو       -د                                نصؼ عدد أفوجادرو      -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 د مف التطبيقات عمى التمدد الطولي لممواد: أحد التطبيقات الحياتية اآلتية ال يع  -21
 نظاـ عمؿ المكواة -بف سكة الحديد  ترؾ فراغات بيف قضبا -أ
 جعؿ أسبلؾ الكيرباء مرتخية نسبيًا عند تركيبيا صيفًا    -د       ميزاف الحرارة  الكحولي         -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

  :( أي مف اآلتية وحدة لقياس السعة الحراريةد×     حف×كح= ؾ اعتمادًا عمى العبلقة اآلتية )-22
جوؿ/ -د                سه -ج              س جوؿ/كغـ. -ب  جوؿ                -أ ه

ه س 

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

.................................................................................................................................................................................................. 
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الزيادة التي تطرأ عمى وحدة الحجوـ مف السائؿ عندما ترتفع درجة حرارتو درجة سمسيوس مقدار  -23
 واحدة ىو:

 سائؿ معامؿ التمدد الحجمي لم -ب                    معامؿ التمدد الطولي لمسائؿ -أ
 معامؿ التمدد السطحي لمسائؿ  -دؿ                   معامؿ التمدد الجانبي لمسائ -ج

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

ه, س (25ممموءًا تمامًا في درجة حرارة )( لترًا إذا كاف الخزاف 60سيارة سعة خزاف البنزيف فييا ) -24

احسب حجـ البنزيف الذي, س ( 45وفي وقت الظييرة ارتفعت درجة الحرارة إلى )  كب مف الخزاف ينسه  

/4-10×  1.24لمبنزيف مدح= )مع اىماؿ تمدد الخزاف معامؿ التمدد الحجميإذا كاف مفتوحًا. ؟(هس      

 لترًا ( 0.5) -د   (     لتراً   0.3) -ج   ًا (       لتر   0.2) -ب  لترًا (          ( 0.15  -أ
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 

إلى ماء في درجة  س (8-مف الجميد في درجة حرارة )كغـ  (1كمية الحرارة البلزمة لتحويؿ )–25 ه

جوؿ/كغـ. (2090)؟ إذا عممت أف الحرارة النوعية لمجميد تساوي ىي س (50)حرارة  والحرارة  سه ه

. ( جوؿ/كغـ5 10 × 3,33الحرارة الكامنة النصيار الجميد ), و سجوؿ/كغـ.( 4186النوعية لمماء ) ه

 جوؿ  559020 -دجوؿ     542300 -جوؿ       ج 349720 -بجوؿ          226020  -أ
 ........................................................................................................................................................ يار اإلجابة:سبب اخت

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

 

 كمية الحرارة البلزمة لرفع درجة حرارة غراـ واحد مف الماء  درجة سمسيوس واحدة تعرؼ بأنيا:  -26
 الحرارة المكتسبة    -دلسعة الحرارية      ا -ج      الحرارة النوعية   -بالسعر                     -أ

 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 ؟ كافية في الشكؿ اآلتي ماذا تتوقع أف يحدث الرتفاع السمؾ بعد تسخينو لفترة  -27

 

 يقؿ ألنو يتقمص     -ديزداد ألنو يتمدد   -ج       يقؿ ألنو يتمدد   -ب       يزداد ألنو يتقمص   -أ 
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

.................................................................................................................................................................................................. 
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 :تقوس شريط ثنائي الفمز نتيجة ألففي الشكؿ اآلتي ي  -28

 

 الفمز العموي أكثر تمددًا             -ب                          مف نفس النوع   الفمزيف -أ 

 يتمدد الفمزاف بشكؿ متساوي     -د                          الفمز السفمي أكثر تمدداً  -ج
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

جـ الغاز المحصور وضغطو ىو مستعينًا بالشكؿ اآلتي فإف القانوف الذي يوضح العبلقة بيف ح  -29
 : قانوف

 

 غايموساؾ       -درؿ                شا -ج           بويؿ    -ب               أفوجادرو   -أ 
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

ا الكأس الثاني ,فإف في الشكؿ اآلتي إذا زود الكأس األوؿ بنفس كمية الحرارة التي زود بي  -30
 :رجة حرارة الماء في الكأس الثانيالماء في الكأس األوؿ بالنسبة لددرجة حرارة 

 

 الكأس األوؿ  >  الكأس الثاني                -ب   أس الثاني                    الكأس األوؿ = الك –أ 

 الكأسيف ال تتغير      -د   لكأس الثاني                    الكأس األوؿ <  ا -ج
 ........................................................................................................................................................ سبب اختيار اإلجابة:

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

 
 بالتوفيق إن شاء اهلل

 

العالقة بين 

 ح-ض
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(6) ممحق  
 

 اجابات اختبار فيم المفاىيم الفيزيائية:
 

 رقم الفقرة اإلجابة رقم الفقرة اإلجابة
 1 ب 16 ب
 2 ب 17 ب
 3 ج 18 د
 4 أ 19 ج
 5 د 20 ج
 6 ج 21 ج
 7 ب 22 د
 8 د 23 د
 9 أ 24 أ
 10 ج 25 د
 11 د 26 د
 12 ب 27 ج
 13 ج 28 ج
 14 د 29 د
 15 ج 30 ج
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(7ممحق)  
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

                                                                              جامعة القدس     
 كمية الدراسات العميا /أساليب تدريس العموم   

 الصورة األولية الختبار االتجاىات العممية 
/ة حضرة ا لدكتور/ة .......................................................... المحتـر  

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
:يقوم الباحث بدراسة بعنوان  
األنشطة االستقصائية العممية ))أثر تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى الدمج بيف   

طمبة الصؼ العاشرفي فيـ  ((والكتابة مف أجؿ التعمـ   
 لممفاىيـ الفيزيائية واتجاىاتيـ العممية

وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية تخصص أساليب تدريس العمـو , 
األنشطة  ))حيث تيدؼ الدراسة إلى تقصي أثر تدريس المختبر باستخداـ برنامج يستند إلى الدمج بيف 

 في االتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ العاشر.  ((الكتابة مف أجؿ التعمـ االستقصائية العممية و 
بداء الرأي حوؿ فقراتو, كما ويرجو  بناًء عميو أرجو مف حضرتكـ التكـر بتدقيؽ ومراجعة االختبار وا 
الباحث مف سيادتكـ حذؼ أو تعديؿ أو اضافة ما ترونو مناسبًا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة, وتسجيؿ 

 في القائمة المرفقة مع االختبار مف حيث:  المبلحظات
.لناحية العممية والسبلمة المغويةمدى صحة بنود االختبار وفقراتو مف ا - 1 
. االختبار وفقراتو لممحتوى المقررمدى انتماء بنود   -2 
.بار لبلتجاىات العممية المختمفةمدى تمثيؿ بنود االخت  -3 

يد مف خبلؿ إبداء الرأي, والذي سيكوف لو إف شاء اهلل ولكـ جزيؿ الشكر عمى كؿ ما تقدموه مف ج
.ر  كبير في تحقيؽ أىداؼ الدراسةدو   

 
 مع خالص الدعاء بالتوفيق في القول والعمل

 الباحث: عماد أبوشرار
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(8ممحق)  
في صورتو النيائية اختباااااار االتجاىاااااات العممياااااااة  

 

-:اسـ المدرسة .......................................................... -:/ةبػػػـ الطالػػاس   ........................................................ 

     ...................... -الشعبة:

 تعميماااات االختبااااار
     تحية طيبة وبعد ....

كف أف ف القضايا العممية التي يمييدؼ اختبار االتجاىات العممية إلى التعرؼ عمى موقفؾ مف عدد م
ا تمثؿ كؿ قضية مف القضايا مشكمة مف المشكبلت التي غالبًا ما يدور تواجييا في الحياة اليومية

القضايا الحياتية حوليا النقاش وتكوف محور خبلؼ بيف األفراد  ولما كاف لكؿ فرد رأيو الخاص مف 
عف رأيؾ في القضية المطروحة عميؾ مف  ا فالمرجو منؾ أف تعبر بصراحة وموضوعيةومشكبلتيا

 خبلؿ اإلجابة عف التساؤؿ المطروح  حوؿ القضية المثارة .
 

ؤؿ تكوف ( قضيةا والقضية متبوعة بتساؤؿ حولياا واإلجابة عف التسا30يتألؼ االختبار مف )
منؾ أف )احتماالت( تمثؿ المواقؼ المتباينة لؤلفراد مف القضية والمطموب محصورة بثبلثة خيارات 

تضع دائرة حوؿ رمز العبارة التي تمثؿ موقفؾ مف القضية المطروحة أمامؾ متحريًا الدقة مع مبلحظة 
 -:يأتي ما
 .احدة فقط مف بيف اإلجابات الثبلثاختيار إجابة و   -
 .وحة وعدـ ترؾ أية سؤاؿ دوف إجابةإجابة كافة التساؤالت المطر  -
 .ئرة حوؿ رمز الخيار الذي تختارهلداالتمعف والتفكير في القضية قبؿ وضع ا -

 
 

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

 سػػؤاؿ
 إرشادي

في حوار بيف مجموعة مف 
األشخاص حوؿ العمـ قاؿ 
أحد المتحاوريف :" عمى 
اإلنساف أف يعود إلى 
الحياة البدائية ويرفض كؿ 

 ما جاء بو العمـ ".

مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا  مػػػػػػػػا موقفػػػػػػػػؾ
 القوؿ؟

 أقبمو بدوف مناقشة. أ

 ىذا األمر ال ييمني .  ب

 أرفض ىذا القوؿ. جػ

ا فاحرص أف تتمعف في القضايا المطروحة وأف وقت الكافي لئلجابة عف التساؤالتلديؾ ال -معاحظة :
 تختار اإلجابة التي تمثؿ موقفؾ فعبًلا ولؾ خالص الشكر والتقدير.
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 وشرار: عماد أبالباحث

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

1 

نشب حريؽ في طرؼ غابة  
وكانت السمطة المسؤولة عف 

يؽ تحرؽ الغابة مكافحة الحر 
استغرب  ,مف الطرؼ المقابؿ

ا إذ لـ خالد عمؿ السمطة ىذا
يسبؽ لو أف قرأ عف ىذا 
 العمؿ أو شاىد مثمو مف قبؿ.

فعؿ لو كنت ماذا ت
 ؟خالد مكاف

 .األمرال اقمؽ ليذا  أ

 ب
ىذا الموضوع في  أتوجو لمقراءة عف
 .المراجع المختصة

اشعاؿ أطمب مف السمطة أف توقؼ  جػ
 .النار لما يحدثو ذلؾ مف ضر

 
 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

2 
ؿ زعـ سعيد أنو تمكف مف جع
الماء يغمي باستخداـ الثمج 

.فقط  

ما موقفؾ مف زعـ 
؟سعيد ىذا  

 أ
أرفض ذلؾ ألنني لـ أسمع بو مف 

 قبؿ.

 ب
ية إجراء أستفسر مف سعيد عف كيف
.التجربة وأحاوؿ إعادتيا  

خريف ا وأترؾ لآلال أىتـ لؤلمر جػ
.التحقؽ منو  

 
لقضية المطروحةموقفؾ مف ا التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ  

3 

قرأ أحمد في إحدى المجبلت 
العممية مقالة عرؼ مف 

تمددا ولـ خبلليا أف الكوف ي
.يسمع أحمد بذلؾ مف قبؿ  

ما رأيؾ في ىذه 
؟المقالة  

 أ
ا إذ ليس مف ال أصدؽ ذلؾ

.أف الكوف يتمددالمعقوؿ   

 ب
أتوجو لمقراءة في كتب عمـ الفمؾا 

. كما يسأؿ ذوي االختصاص  

 جػ
ا تكتب المجبلت مثؿ أتعجب لماذ

.ىذه المواضيع  
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 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

4 

أجرى عالـ عددًا مف التجارب 
مف سطح عمى قطعة صخرية 
ا وفي القمر لمعرفة تركيبيا
القطعة  إحدى تجاربو عمى

حصؿ عمى غاز  غير  
.معروؼ  

لو كنت في موقؼ 
؟العالـا ماذا تفعؿ  

ؿ البحث حتى أكشؼ عف أواص أ
.طبيعة الغاز  

ال أقبؿ النتيجة ا فبل بد أنني  ب
 وقعت في خطأ ما.

ا أتجاىؿ األمر كأف شيئًا لـ يحدث جػ
.بالتجارب الباقية وأقوـ  

 
 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

5 

ش عممي بيف في أثناء نقا
ا قاؿ أحدىما أننا لو زميميف

تصورنا وجود نفؽ ممتدة مف 
القطب الشمالي إلى القطب 
الجنوبي تمر بمركز األرض 
وأسقطنا كرة مف أحد طرفي 
الحفرة فإنيا سوؼ تصؿ إلى 

ؽ ثـ ترتد الطرؼ اآلخر لمنف
 . إلى الطرؼ األوؿ وىكذا

ما موقفؾ مف ىذا 
 ؟القوؿ

 أ
كة أبحث عف معمومات عف حر 

لجاذبية لمتحقؽ األجساـ في مجاؿ ا
 .مف ىذه المعمومة

 ب
ض ىذا القوؿ وال أعيره أي أرف

 .اىتماـ

 جػ
ا إذ أنني لـ أستغرب ىذا القوؿ

 .مثمو مف قبؿأسمع 

 
 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

6 

بينما كاف أحمد يسير مع  
ىد ) مذنبا (ا والده ليبل شا

فسأؿ أحمد والده عف ىذا 
المذنب ا فأجاب والده بأف 

 كارثة سوؼ تحؿ بأرضنا.

ما موقفؾ مف قوؿ 
 ؟والد أحمد ىذا

ال يمكف أف يكوف والد أحمد   أ
 مخطئاا فيو رجؿ ذو خبرة .

تستند إلى  قوؿ والد أحمد خرافة ال ب
  .دليؿ عممي

 ؟لماذا نيتـ بيذا األمر استغرب جػ
 فالسماء مميئة بالمفاجآت.
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 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

7 

 أحد المدرسيف اختباراً  أعطى
في الذكاء إلى فصؿ يضـ 

( طالبة  20و ) ( طالباً 20)
ا فوجد أف مستوى ذكاء 
الطبلب أعمى بكثير مف 

  .مستوى ذكاء الطالبات

ما رأيؾ في ىذه 
 تيجة؟الن

 أ
ال أقتنع بأىمية النتيجة المشار 

تحتاج  إليياا ألف مسألة الذكاء ال
 إلى دراسات. 

 ب
يمكف تعميـ ىذه  أعتقد بأنو ال

ألف األدلة عمى صحتيا  النتيجة
 .غير كافية

 جػ
تحتاج إلى  أعتقد أف المسألة ال

الد بطبيعة الحاؿ أذكى تجربةا فاألو 
 .مف البنات

 
المطروحة القضية الرقـ  موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية 

8 

قرأ أسعد في أحد الكتب التي 
تبحث موضوع نشأة األرض 
وتطورىا العبارة التالية " كاف 
يـو األرض عند بدء نشأتيا 

أربع ساعات فقط مف 
.الساعات األرضية"  

أسعدا  لو كنت مكاف
ما موقفؾ مف ىذه 

؟العبارة  

 أ
مف رة ا فبل بد أصدؽ ىذه العبا

.وجود تفسير عممي لما جاء فييا  

 ب
ا إذا كاف الكتاب واسع  أصدؽ ذلؾ
. االنتشار  

 جػ
ا النص مجرد تخميف أعتقد أف ىذ

.مف قبؿ الكاتب  
 

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

9 

يقدـ الكثير مف األشخاص 
الصباح عمى شرب القيوة في 
يبعث   بحجة أف شرب القيوة

.في الجسـ الحيوية والنشاط  

؟ما رأيؾ في ذلؾ  

 أ
ربما يكوف ذلؾ صحيحًا فقد خبرتو 

  .بنفسي

 ب
ي إذ أيدتو نتائج أوافؽ عمى ىذا الرأ
. البحوث العممية  

 جػ
أف يكوف أقبؿ بذلؾ ا إذ ال يمكف 

.الكثير مف الناس عمى خطأ  
 
 



 

117 

 

روحةالقضية المط الرقـ  موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية 

10 

صاحب ىطوؿ األمطار 
عمى شواطئ والية  ةاإلعصاري
ألمريكية تساقط كاليفورنيا ا

كائنات حية بحريةا مما أثار 
 االدىشة في نفوس الناس

وقدمت عدة تفسيرات ليذه 
.الحادثة  

تفسيرات أي مف ال
التالية تعتقد أنو 

؟صحيح  

 أ
ذه الكائنات مياه إف مصدر ى

المحيط التي اختمطت أمواجو 
.رالعالية مع مياه األمطا  

 ب

مصدر ىذه الكائنات عوالـ أخرى 
غير أرضية ا دخمت في مجاؿ 

بالسحب ا  األرض ثـ عمقت
.وسقطت مع مياه األمطار  

 جػ
ا ألنيا لـ ىذه الحادثة ال تصدؽ

.تتكرر في مناطؽ أخرى  
 

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

11 

افترض أنؾ أثناء قيامؾ 
بتجربة في الكيمياء استغرقت 
منؾ عمبًل متواصبًل لعدة أياـ 
واكتشفت أنؾ أضفت نترات 

 , بينما كاف يجب الصوديـو
.إضافة نترات الفضة  

لذي يجب عميؾ ما ا
؟فعمو في ىذه الحالة  

 أ
تظير  االستمرار بالتجربة إذا لـ

 نتائج غير متوقعة.

 ب

إضافة نترات الفضة بمجرد إدراؾ 
الخطأ واالستمرار في العمؿ األنو 

الصعب إعادة عمؿ استغرؽ مف 
.عدة أياـ  

 جػ
إجراء التجربة بمجرد إدراؾ إعادة 
.الخطأ  

 

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

12 

العمماء نظرية أحد  اقترح
عالـ ثاف ا وعمؽ لتفسير الكوف
: أقبؿ بيذه عمييا بما يمي

النظرية مع أنيا تخالؼ العديد 
 مف معتقداتي.

ا تعميقؾ عمى موقؼ م
؟العالـ الثاني  

 أ
عمى ىذا العالـ أف ال يتشبث برأيو 

ة التي إذا اقتنع بالبيانات واألدل
.قدمو العالـ صاحب النظرية  

 ب
ـ أف ال يقبؿ بالنظرية عمى ىذا العال

.ا ألنيا تخالؼ معتقداتوالجديدة   

 جػ
ف يتميؿ في قبوؿ عمى العالـ أ

ا حتى يؤيدىا عمماء النظرية الجديدة
.آخروف  
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 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

13 
يتعارض رأي عالـ مع عندما 

.عمماء آخريف  
:عمى العالـفإف   

.فكارىـ تماماً التمسؾ برأيو ورفض أ أ  

 ب
ذا تفحص وجية نظرىـ بعناية ا وا 

أنيا أفضؿ مف وجية نظره  وجد
.أخذ بيا  

 جػ
وجية نظرها واألخذ  التخمي عف

.بوجية نظرىـ  
 
 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

14 
حيف تختمؼ آراء اآلخريف عف 

ؾ.رأي  
 كيؼ تتصرؼ؟

 أ
أستمع إلى آراء اآلخريف إذا سمح 

 لي الوقت بذلؾ.

 ب
ال أكترث بآراء اآلخريف إذا خالفت 

 رأيي.

 جػ
أستمع إلى آراء اآلخريف, وأناقشيـ 

 فييا.
 

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

15 

بينما كاف حسف يجري تفاعبًل 
إلى  HClائيًا بإضافة كيمي

ممحي الحظ تكوف  محموؿ
ا قاؿ راسب أبيض الموف

لزميمو عمر إف الراسب ىو 
كموريد الفضة, رد أحمد بأف 
الراسب قد يكوف كموريد 
الفضة أو قد يكوف مادة 

  .أخرى

ما الموقؼ الذي 
  ؟ينبغي أف يػقفو حسف

 أ
ا فكموريد يتعجب مف اعتراض أحمد

 .لوف أبيض الفضة ذو

 ب
ترث بما يقولو أحمد ويتمسؾ ال يك
 .برأيو

 جػ
ا ويقوـ بإجراء مزيد يتقبؿ رأي أحمد

مف التجارب لمتحقؽ مف نوع 
 . الراسب
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 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة  الرقـ

16 

قرأت في مجمة عممية الخبر 
عالـ كيميائي  استطاعالتالي: 
درجة  مىعالماء  أف يغمي
ه .س 25حرارة 

ما موقفؾ مف ىذا 
 ؟الخبر

 أ
إجراء ا وأحاوؿ أتوجو إلى المختبر

 .تجارب ألتأكد مف صحة الخبر

 ب
قشة أصدؽ ىذا الخبر بدوف منا
 .طالما أنو ورد في مجمة عممية

  .ال أىتـ بيذه األخبار غير المألوفة جػ
 

 فؾ مف القضية المطروحةموق التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

17 

كاف أستاذ يمقي محاضرة 
عممية عف أخطار اإلشعاعات 
الذرية ا وفي نياية المحاضرة 
جرى نقاش اعترض فيو أحد 

ضريف عمى جدوى مثؿ الحا
.ىذه المحاضرات  

ما الموقؼ الذي 
؟يتخذه المحاضر  

 أ
يتقبؿ االعتراضا ويحاوؿ اقناع 

تعرؼ الشخص المعترض بأىمية ال
.طار اإلشعاعات الذريةإلى أخ  

ا يسخر مف الشخص المعترض ب
  .ويرفض الحوار معو

 جػ
راضا فيذا يتعجب مف االعت

.العصر يسمى عصر الذرة  
 

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

18 

مناقشة صفية قاؿ  في أثناء
: إف المسائؿ زميؿ لؾ ما يمي

نسانية ال يمكف اإلالتي تيـ 
.حميا إال بالعمـ  

يمي سيكوف أي مما 
رد فعمؾ عمى ىذا 

؟القوؿ  

.أطمب أف يقدـ حقائؽ تدعـ قولو أ  

.أؤيد مف دوف مناقشة ب  

ي أف أعطي حكمًا عمى يصعب عم جػ
.ىذه المسألة  

 

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

19 

ثناء نقاش جرى بيف في أ
عض طبلبو حوؿ المعمـ وب

ا كاف نتائج إحدى التجارب
ـ مخالفا لرأي معظـ رأي المعم

.أفكار الطبلب  

الذي ينبغي عمى  فما
؟المعمـ أف يفعمو  

  .يستغرب اآلراء الصادرة عف الطمبة أ

 ب
مبتو األدلة التي تؤيد يقدـ إلى ط

وجية نظرها ويفند أدلة معظـ 
.الطمبة  

ػج يستخؼ بآراء الطمبةا ويوبخيـ  
.عمييا  
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 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

20 

في حوار بيف مجموعة مف 
الزمبلء حوؿ ما إذا كاف 

لمضفدع أسناف أـ ال, انقسـ 
الزمبلء إلى قسميف: قسـ 
يقوؿ أف لمضفدع أسنانًا و 
قسـ آخر يقوؿ بعدـ وجود 

لو. أسناف  

إذا كنت مف أفراد ىذه 
المجموعة, فماذا يكوف 

 موقفؾ؟

 أ
أتعجب لماذا يضيع األصدقاء 
 أوقاتيـ في مثؿ ىذه األحاديث.

 أؤيد زمبلئي الذيف حجتيـ أقوى. ب

 جػ
أسعى لمحصوؿ عمى ضفدع و 
 أبيف ما إذا كانت لو أسناف أـ ال.

 
 فؾ مف القضية المطروحةموق التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

21 
تكثر في أيامنا ىذه تطبيقات 

لعمـ عمى مجاالت كثيرة في ا
 .الحياة

ما موقفؾ مف 
 ؟التطبيقات العممية

 أ
 اوتطبيقاتويجب عدـ تشجيع العمـ 

 . ألف ذلؾ سيؤدي إلى تدمير العالـ

 ب
يد مف األىمية أتعجب إلعطاء مز 
 .لمتطبيقات العممية

 جػ
جتمع أف يشجع يجب عمى الم

المجاالت  التطبيقات العممية في
 .التي تعود بالخير عميو

 
 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

22 

 
مف  يصرؼ العمماء كثيراً 

الجيد والوقت لمبحث عف 
 .أسباب مرض السرطاف

مف الجيود ما موقفؾ 
المبذولة في ىذا 

 ؟الشأف

العمماء عمى حؽ ا فالعمـ أعتقد أف  أ
  .قادر عمى حؿ مثؿ ىذه المشكبلت

 ب
 أرى أف أسباب مرض السرطاف ال

يمكف معرفتيا ميما تعددت 
.لدراساتاألبحاث وا  

 جػ
أستغرب لماذا يصرؼ العمماء 

قتيـ وجيودىـ لمبحث في أمور و 
. صعبة  

 
 



 

121 

 

ضية المطروحةموقفؾ مف الق التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ  

23 

يروي الكاتب جونسباؾ في 
قصة لو تدور أحداثيا عاـ 

أف بطؿ القصة  2660
)رالؼ( قد تمكف مف إنقاذ فتاة 
سويسرية أوشكت الثموج أف 
تواري منزليا, وذلؾ بإرساؿ 
شعاع ذري مف نيويورؾ إلى 

 سويسرا.

 ما موقفؾ مف ادعاء 
؟ الكاتب          

 أ
قد إف ىذه الحادثة مجرد خياؿ 

 يتحقؽ يومًا ما.

أعتقد أف ىذا مجرد خياؿ لف يتحقؽ  ب
 أبدًا.

 جػ
أتعجب لماذا يعطى اىتماـ بمثؿ 
 ىذه األمور, ألنيا غير واقعية.

  

 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

24 

درت إحدى الجمعيات أص
:" العمـ ىو البياف التالي
قيقي في الكوارث السبب الح

والشرور التي حاقت بالبشر  
فيو الذي أدى إلى اكتشاؼ 
القنابؿ والمفرقعات ووسائؿ 

ى التي تيدد التخريب األخر 
, وعمى ذلؾ إذا العالـ بالفناء

أردنا لمبشرية البقاء عمينا أف 
البحوث العممية ونغمؽ  نوقؼ

 .المختبرات

ما تعميقؾ عمى ىذا 
 ؟البياف

.ه األمورال أىتـ بمثؿ ىذ أ  

ا الرأي ألف فيو ينبغي األخذ بيذ ب
.الكثير مف الصحة  

 جػ
في ىذا الرأي مغالطة ا ألف العيب 
ال يرجع إلى العمـ نفسو ا ولكف إلى 

 سوء توجيو االكتشافات العممية .
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 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

25 

عيش في مدينة تصور أنؾ ت
عمى ضفة نير ال تبعد كثيرًا 
عف مدينة صناعية كبرى, وقد 

حدث في مدينتؾ طوفاف 
شديد ألوؿ مرة في تاريخياا 

وقاؿ بعض الناس أف 
الطوفاف تسبب عف تساقط 
متزايد لممطر يرجع لمدخاف 

المتصاعد مف المصانع اوأف 
التطبيقات العممية ستؤدي إلى 

 دمار اإلنسانية.

ف ىذا ما موقفؾ م
؟القوؿ  

 أ
ا ألف آثار التطبيقات أؤيد ىذا القوؿ

.لعممية ستؤدي بالعالـ إلى الدمارا  

 ب

ا ألف اآلثار فض ىذا القوؿأر 
الضارة لبعض التطبيقات العممية 
ناتجة عف سوء استخداـ اإلنساف 

 ليا.

 جػ
أقبؿ بيذا القوؿ منعًا لحدوث مزيد 

  .مف األضرار

 
 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية ةالقضية المطروح الرقـ
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لنفرض أنؾ شاىدت حادث 
يارة صديؽ لؾ سير بيف س

وطمب وشخص ال تعرفوا 
ؾ إف تدلي بأقوالؾ عف ىذا من

 .الحادث

كيؼ ستتصرؼ في 
 ؟ىذه الحالة

 .أروي الحادث كما وقع بالفعؿ أ

 ب
روي الحادث بما يخدـ مصمحة أ

 .صديقؾ

 .عف قوؿ ما تعرؼ  امتنع جػ

 
 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

27 
يتوصؿ أحد العمماء  عندما

إلى معرفة ما, لـ يتوصؿ ليا 
.  أحد مف قبمو  

فإف عميو أف يقوـ 
:باآلتي  

 أ
نفسو وينشرىا يحتفظ بمعرفتو ل

.عندما يطمب منو ذلؾ  

 ب
اآلخروف  يستخؼ بما توصؿ إليو

.في المجاؿ الذي بحث فيو  

 جػ
ينشر ما توصؿ إليو في الدوريات 
  .المختصة كي يستفيد منو اآلخروف
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 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

28 

نؾ انتييت لتوؾ مف تصور أ
ا ووجدت أف استقصاء مخبري

ساتؾ جميعيا متفقة ما عدا قيا
.فاثنتي  

؟فماذا تفعؿ  

 أ
ذلؾ  أدوف جميع القياسات بما في
.القياسيف الشاذيف في تقريري  

 ب
لقياسات ما عدا أدوف جميع ا

.القياسيف الشاذيف  

 جػ
أعدؿ القياسيف الشاذيف بحيث 

اف بشكؿ أفضؿ مع القياسات يتفق
.األخرى  

 
لمطروحةموقفؾ مف القضية ا التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ  

29 

افترض أنؾ قمت بتجربة 
لقياس درجة انصيار الجميد  

لكف النتائج لـ تكف كما 
  .تتوقع

عند كتابتؾ لتقرير 
جربة ا ماذا ينبغي الت

؟عميؾ أف تفعمو  

 أ
تدوف جميع النتائج التي حصمت 

ييا وتحاوؿ البحث عف أسباب عم
.الخطأ  

 ب
القيـ  تعدؿ النتائج كي تتفؽ مع

.كتاب الكيمياءالتي سجميا   

 جػ
التي تدوف النتائج القريبة مف القيمة 
.تعرفيا لدرجة انصيار الجميد  

 
 موقفؾ مف القضية المطروحة التساؤؿ حوؿ القضية القضية المطروحة الرقـ

30 

تمكف أحد الميندسيف مف 
اختراع نوع خاص مف 

لسيارات يعمؿ عمى الطاقة ا
ا ولقي تقديرًا بالغًا مف الشمسية

 .في ىذا الميداف لمختصيفا

بماذا تنصح 
 الميندس؟ 

.أف يواصؿ االختراعات العممية أ  

 ب
ف يكتفي بما حققو مف اختراع أ

.عممي    

.أف يتاجر  باختراعاتو العممية جػ  
 

 بالتوفيق إن شاء اهلل  
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(9ممحق )  

:مميةورقة إجابة وفق مفتاح التصحيح الخاص باختبار االتجاىات الع  
 

 

 رقم المجال
 

 

 ج ب أ رقم الفقرة االتجاه العممي

 
 األول

 

 

االستطعاع 
 واالستفسار

1 2 3 1 
2 1 3 2 
3 1 3 2 
4 3 1 2 
5 3 1 2 

 
 الثاني

 

 
تعميق الحكم 
 والعقمية الناقدة

6 1 3 2 
7 2 3 1 
8 3 1 2 
9 2 3 1 
10 3 1 2 

 
 

 الثالث
 

ح العقمياالنفتا  
 

11 3 1 2 
12 3 1 2 
13 1 3 2 
14 2 1 3 
15 2 1 3 

 
 الرابع

 

الموضوعية 
 والنزعة التجريبية

16 3 1 2 
17 2 1 3 
18 3 1 2 
19 2 3 1 
20 2 1 3 

 
 الخامس

 
 النفعية والتقدمية

21 1 2 3 
22 3 1 2 
23 3 1 2 
24 2 1 3 
25 1 3 2 

 
 

 السادس
 
 

 
ات االنسانيةالنظر   

26 3 1 2 
27 2 1 3 
28 3 2 1 
29 3 1 2 
30 3 2 1 
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 (10ممحق رقم )

 دليل المعمم 

يتضمف ىذا الممحؽ دليبًل لممعمـ حتى يتمكف مف تنفيذ الدروس المخطط ليا وفؽ برنامج الدمج بيف 
حيث أف ىذا البرنامج مصمـ نشطة االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ بكؿ يسر وسيولة, ألا

 ـ 2017/2018لتدريس وحدة الحرارة في مبحث الفيزياء لمصؼ العاشر األساسي لمعاـ الدراسي

 محتويات الدليل:

 مقدمة  -

 نظرة عمى االستقصاء -

 شروط نمط التعميـ االستقصائي -

 مراحؿ عممية االستقصاء -

 نشطة االستقصائية العمميةألا -

 مف أجؿ التعمـنظرة عمى الكتابة  -

 الكتابة مف أجؿ التعمـ في تعميـ العمـو -

- :  SWH )  )– Science Writing Heuristic استراتيجية الكتابة كحؿ مشكمة في تعميـ العمـو

 التوزيع الزمني لموحدة -

 , وفي نياية كؿ درس ورقة عمؿ خاصة بالدرس.جرائيًا وفؽ البرنامجإتحضير الدروس  -

 كتابة مف أجؿ التعمـنشطة وفؽ برنامج الدمج بيف األنشطة االستقصائية العممية والنموذج تقرير األ -

ذ البرنامج, يترؾ المجاؿ ثناء تنفيأوالباحث إذ يضع ىذا الدليؿ بيف يديؾ بمثابة مرشد وموجو لؾ 
 ي. لئلبداع في وضع البدائؿ المناسبة والتي تتفؽ مع البرنامج وفؽ ما يتطمبو الموقؼ التعميمأمامؾ 
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 :اعتمد الباحث في تصميمو ليذا الدليؿ عمى عدة دراسات ومراجع عممية ىي

 (.(Egan, 2013؛ اجاف  2015الجمعاف وزميبلتيا, ؛  2007؛ مرعي والحيمة,  1996زيتوف,  

 مقدمة: 

يعد المختبر القمب النابض في تدريس العموـ بكافة فروعو في المراحؿ المختمفة, لما لو مف دور كبير 
تاحة الفرصة أماـ المتعمـ لمتعمـ عف طريؽ العمؿ واكتساب العديد مف الميارات العممية وعمميات إ في

العمـ وتشكيؿ االتجاىات والميوؿ العممية وتنميتيا, ومف ىذا المنطمؽ تظير أىمية تدريس المختبر 
تيجيات التدريس العممي باستخداـ استراتيجيات تدريس فاعمة تؤكد عمى دور المتعمـ, ومف ضمف استرا

ىذه استراتيجيات التدريس المنبثقة عف الفكر البنائي, ألف البنائية تفترض أف المتعمـ يبني معرفتو 
وفيمو بنفسو وال يستقبميا مف اآلخريف وخبلؿ ىذه العممية يقوـ المتعمـ بالتأمؿ المتعمؽ في خبراتو ومف 

التعميمية التي مر بيا, بمعنى أف البنائية تنظر  فكار التي تمكنو مف تفسير الخبرةثـ يكوف المعاني واأل
فكارًا جديدة مبنية عمى معارؼ وخبرات أيجابية نشطة يتعمـ فييا المتعمـ إإلى التعمـ باعتباره عممية 

سابقة, وىذا التعمـ يتـ عف طريؽ دمج المعمومات الجديدة في المعرفة القديمة المتوفرة عند المتعمـ 
 - إف وجدت -ومف ثـ يجري تعديؿ المفاىيـ والتصورات السابقة البديمة  ,ينيمابتكويف عبلقات جديدة ب

الستيعاب الخبرات الجديدة, وبناًء عميو يصبح لمتعمـ معنى عند المتعمـ يستطيع توظيفو في حياتو 
 بشكؿ ايجابي.

والتي تقـو  نشطة االستقصائية العمميةومف ضمف استراتيجيات التدريس الفاعمة في تدريس المختبر, األ
عمى وضع المتعمميف في مواقؼ تعميمية منظمة ومخططة تثير عقوليـ وتفكيرىـ وتحفزىـ وتييء 
الفرص أماميـ مف خبلؿ محتوى المادة التعميمية لممارسة طرؽ العمـ وعممياتو وقياميـ بخطوات 

 عينة.وأداءات محددة سواء كانت عمميات عقمية نظرية أو عممية بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج م

ثارة انتباه المتعمميف يجمع كثير مف إنشطة االستقصائية في ولكف بالرغـ مف الدور الفاعؿ ليذه األ
مف المتعمميف يقفوف عند الفيـ السطحي لمظاىرة ويقوموف  اً أف كثير  عمى العامميف في مياديف التربية

عوف الوصوؿ إلى الفيـ بوصؼ بعض المشاىدات والمبلحظات المتعمقة باألنشطة المنفذة وال يستطي
 العميؽ الذي بدوره يمكنيـ مف تفسير الظاىرة بشكؿ عممي ومترابط.
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ولتحقيؽ الفيـ عند المستوى العميؽ ظيرت استراتيجيات تدريس حديثة منبثقة مف الفكر البنائي, ىذه 
استراتيجية االستراتيجيات تؤكد عمى توجيو المتعمـ إلى االىتماـ بمعنى المادة وموضوع التعمـ, وتعد 

ثناء الدرس أو نيايتو إلشراؾ أحدى ىذه االستراتيجيات حيث أنيا تستخدـ إالكتابة مف أجؿ التعمـ 
داء ميمة أفكارىـ ومفاىيميـ وىي استخداـ الكتابة بشكؿ نشط لغرض أالمتعمميف بشكؿ كبير وتطوير 

فكاره أوبيذا يكتشؼ  معينة أو توصيؿ فكرة ما فكأف المتعمـ يكتب لنفسو أو يتحدث مع اآلخريف
ومعموماتو ويصبح قادرًا عمى تشكيؿ المعنى لموصوؿ إلى الفيـ, بمعنى أف الكتابة تستخدـ لمساعدة 

 المتعمميف عمى التفكير مف خبلؿ التعبير عف المفاىيـ واالفكار األساسية.

 نظرة عمى االستقصاء:

مف أكثر طرؽ تدريس العمـو فاعمية في  تشير نتائج كثير مف الدراسات التربوية إلى أف االستقصاء يعد
تنمية التفكير العممي لدى المتعمميف, وذلؾ ألنو يتيح الفرصة أماـ المتعمـ لممارسة طرؽ العمـ 
وعممياتو, حيث يسمؾ المتعمـ سموؾ العالـ في بحثو وتوصمو إلى النتائج, كأف يحدد المشكمة, ويكوف 

, ويختبر, ويصمـ التجربة,.... ويتوصؿ إلى النتائج, الفرضيات, ويجمع المعمومات, ويبلحظ, ويقيس
كما تؤكد طريقة االستقصاء عمى استمرارية التعمـ الذاتي, ومف ىنا تيدؼ طريقة االستقصاء لتجعؿ 

 مـ المعمومات ويعيدىا.تاًل مف أف يسدالمتعمـ يفكر وينتج ب

جيب عف األسئمة, أو كأنبوب وعميو لـ يعد دور المعمـ في طريقة التقصي كمخزف لممعمومات, أو كم
نما ىو موجو ومثير لممتعمميف  توصيؿ في المختبر يوصؿ المعمومات مف مصادرىا إلى المتعمميف, وا 
يعينيـ عمى البحث والتنقيب مف خبلؿ المواقؼ أو األسئمة التفكيرية التي تقدـ ليـ وتتحدى تفكيرىـ 

 .جربواوتحثيـ لكي يبحثوا, ويبلحظوا, ويقيسوا, ويختبروا, وي

 شروط نمط التعميم االستقصائي:

 م االستقصائي, ومن أىم ىذه الشروط:يىناك مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتيا في التعم

اختيار حادث أو ظاىرة تستثير اىتمامات المتعمـ, وتدفعيـ إلى التساؤؿ والبحث عف تعميؿ أو  -أ
ث أو الظواىر الغامضة أو غير المتوقعة أو غير تفسير ليذا الحادث أو تمؾ الظاىرة, ويبدو أف الحواد

المعروفة, ىي المناسبة لموضوعات التعميـ االستقصائي, وينبغي التمييز بيف الظاىرة المألوفة والظاىرة 
تمدد المواد,  :المعروفة, فكثير مف الظواىر المتوافرة في بيئة المتعمميف ىي مف النوع المألوؼ, مثؿ
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وتساقط األمطار, وغيرىا, غير أف عددًا كبيرًا مف تمؾ الظواىر غير معروؼ وتحوؿ الماء إلى بخار, 
فكارًا حوؿ أألنيـ لـ يطوروا  ؛بالنسبة لممتعمميف, أي ال يعرفوف أسبابيا أو متغيراتيا أو تفسيرات ليا

 طبيعتيا وطرؽ التحكـ فييا. 

ىمية والغموض, بحيث تستثير أف تكوف الظاىرة المستيدفة بالتعميـ أو التدريب عمى درجة مف األ -ب
 دىشة المتعمميف, أو استغرابيـ عمى نحو يحوؿ دوف ظيور البلمباالة لدييـ. 

أف تكوف أسئمة الطبلب مف النوع الذي يمكف أف يجيب عنو المعمـ بكممة نعـ أو ال , أي ينبغي   -ج
اذا يتبخر الماء؟ أو لم ثؿسئمة مأتجنب السؤاؿ عف تفسير أو تعميؿ الظاىرة موضوع االىتماـ, إف 

لماذا تطفو بعض األجساـ فوؽ سطح الماء؟ يجب عمى المعمـ أف ال يجيب عمييا, ويجب عمى المعمـ 
 أف يوجو مثؿ ىذه األسئمة بحيث تتحوؿ إلى فرضيات يمكف التحقؽ مف صحتيا.

بحث, أف يدور الحوار التعميمي عمى نحو يمكف المتعمميف مف تحديد حقائؽ الظاىرة موضوع ال -د
وشروط حدوثيا أو تغيرىا, وتنظيـ ىذه الحقائؽ عمى نحو منطقي يسيؿ عمميات التفسير والتنبؤ 

 والضبط. 

 مراحل عممية االستقصاء:

 المرحمة األولى: مرحمة تقديم الوضع المشكل  

جراءات إيعرض المعمـ في ىذه المرحمة الوضع المشكؿ) الظاىرة موضوع البحث (, ويبيف لممتعمميف 
 ستقصاء الواجب اتباعيا في البحث عف حؿ ليذا الوضع.اال

 المرحمة الثانية: مرحمة جمع المعمومات  

يقـو المتعمموف في ىذه المرحمة بجمع المعمومات حوؿ الحادث أو الظاىرة ويتـ الحصوؿ عمى 
مى المعمـ المعمومات بطرؽ مختمفة مف أىميا األسئمة التي يوجييا المتعمموف إلى المعمـ, وىنا ينبغي ع

 أف يستثير أكبر قدر ممكف مف األسئمة. 
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 المرحمة الثالثة: مرحمة التجريب والتحقق من المعمومات

سئمة الطبلب نوعًا مف الفرضيات األولية البسيطة وتحتمؿ ىذه الفرضيات الصواب أو الخطأ, أتشكؿ 
أصبًل, وبخاصة في ميداف جراءاتو ا  ولما كاف نمط التعمـ االستقصائي يعتمد أسموب البحث العممي و 

إف تحويؿ الفرضية إلى تجربة  :العمـو الفيزيائية, فإنو مف المنطقي أف يشكؿ التجريب فيو إحدى مراحمو
ليس أمرًا سيبًل, ويتطمب اكتساب مفاىيـ وميارات عديدة ويتبدى دور المعمـ ىنا بتزويد طبلبو بمفاىيـ 

جراءاتو  التجريب األساسية) الضبط, المتغيرات بأنواعيا المختمفة, مفيوـ السبب, واألثر...( وا 
 التطبيقية. 

 المرحمة الرابعة: مرحمة التفسير

يطمب المعمـ مف المتعمميف في ىذه المرحمة تقديـ تفسيرات عممية لمظاىرة موضوع البحث, بحيث تأخذ 
لفردية وتقديـ ىذه التفسيرات نمط نظرية عممية, ويجب عمى المعمـ في ىذه المرحمة مراعاة الفروؽ ا

جو صعوبات في ىذه المرحمة, ألف االنتقاؿ مف مرحمة األف بعض المتعمميف يو  ؛المساعدة البلزمة
عطاء تفسير عممي مترابط قد ال يتمكف منو إجمع المعمومات والتجريب والتحقؽ مف المعمومات إلى 

مموف بعض جوانب كثير مف المتعمميف, فقد يفشؿ بعضيـ في تقديـ تفسير واضح وشامؿ بحيث يي
لذلؾ ينبغي عمى المعمـ  ؛تفسيرات غير منطقية ال تبررىا المعمومات المتوافرة لدييـ االظاىرة, وقد يقدمو 

أف يساعدىـ عمى االستفادة مف المعمومات ذات العبلقة, وأف يبيف ليـ أصوؿ االستدالؿ المنطقي, 
مى التمييز بيف العبلقات السببية وكيؼ تنبثؽ النتائج عف مقدمات معينة, وأف يجعميـ قادريف ع

 واالرتباطية. 

 المرحمة الخامسة: مرحمة عممية االستقصاء وتقويميا 

جراءات التي يجب عمى المتعمميف في ىذه المرحمة, القياـ بعممية تحميؿ وتقويـ شاممة لكؿ اإل
رورية جدًا إذا استخدمت فعبًل في الوصوؿ إلى حؿ المشكمة موضوع االىتماـ, وتعتبر ىذه المرحمة ض
جراءاتو, وقد ا  كاف اليدؼ مف نمط التعميـ االستقصائي تطوير وعي المتعمميف بأصوؿ البحث العممي و 

يستطيع الطبلب في ىذه المرحمة اتخاذ قرارات تقويمية عديدة ىامة تتعمؽ بنوعية األسئمة المناسبة 
 . وأسموب جمع المعمومات وطرؽ صياغة الفرضيات والوصوؿ إلى النتائج
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ىي مواقؼ تعميمية منظمة ومخططة تثير عقوؿ الطمبة وتفكيرىـ  األنشطة االستقصائية العممية:
الفرص أماميـ مف خبلؿ محتوى المادة التعميمية لممارسة طرؽ العمـ وعممياتو وقياميـ  تييءو 

                                                                                                                                  ينة.بخطوات وأداءات محددة سواء كانت عمميات عقمية نظرية أو عممية بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج مع

 نظرة عمى الكتابة من أجل التعمم:

نيايتو  ثناء الدرس أو فيأىي استراتيجية تستخدـ : Writing- to- Learnالكتابة من أجل التعمم 
وىي استخداـ الكتابة بشكؿ نشط لغرض  ,شراؾ المتعمميف بشكؿ كبير وتطوير افكارىـ ومفاىيميـإل

أداء ميمة معينة أو توصيؿ فكرة ما, فكأننا نكتب ألنفسنا, أو نتحدث مع اآلخريف بفيمنا الخاص, 
الكتابة  ألف ؛فكارنا ومعموماتنا ونصبح قادريف عمى تشكيؿ المعنى لموصوؿ إلى الفيـأوبيذا تكتشؼ 

 تستخدـ لمساعدة المتعمميف عمى التفكير مف خبلؿ التعبير عف المفاىيـ واألفكار األساسية.

مما سبؽ نرى أف الكتابة مف أجؿ التعمـ تشجع عمى التفكير الناقد والذي يتطمب التحميؿ والتطبيؽ 
 وميارات التفكير األخرى ذات المستويات العميا.

 الموظفة في التعمم:ىناك ثعاثة أنواع من الكتابة 

 وتستخدـ لنقؿ المعمومات والتواصؿ.الكتابة النقمية :  (1

 وىذا النوع مف الكتابة ييدؼ إلى إنشاء نصوص جميمة.الكتابة االبداعية:  (2

وتستخدـ لبلكتشاؼ أو تقديـ الرد أو االنطباع عف موضوع ما, وىذا النوع الكتابة التعبيرية:  (3
  ة مف أجؿ التعمـ.األخير ىو ما تعنى بو حركة الكتاب

 الكتابة من أجل التعمم في تعميم العموم:

, لما يحققو مف تواصؿ فعاؿ بيف  يعد مدخؿ الكتابة مف أجؿ التعمـ مف المداخؿ الفعالة في تعميـ العمـو
المعمـ والمتعمـ وتطبيؽ مباشر لممعرفة العممية, إضافة إلى االكتساب الجيد لممفاىيـ والحقائؽ العممية 

 بمشكبلت الحياة وتفسيرىا والتعبير عنيا بأسموب عممي محدد.وربطيا 

 Science Writing Heuristic –(  SWHوتعتبر استراتيجية الكتابة كحؿ مشكمة في تعميـ العموـ) 
 داء المتعمميف.أالتي تدمج الكتابة مع االستقصاء ذات أثر ايجابي عمى 
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مـ في تعميـ العموـ, مثؿ الكتابة غير ليذا ظيرت عدة توجيات لتوظيؼ الكتابة مف أجؿ التع
الرسمية)التعبيرية( كالقصة أو القصيدة أو التأمؿ, وذلؾ مف منطمؽ تنمية التفكير واالبداع باإلضافة 

 إلى تعمـ المفاىيـ العممية, والكتابة الرسمية مثؿ المقاؿ والبحث والتقرير والتمخيص.

في الكتابة أو الكتابة غير الرسمية) التعبيرية (, حيث  ويدعـ منظري البنائية وجية النظر غير التقميدية
ينبغي تشجيع المتعمـ عمى كتابة فيمو لممفاىيـ العممية باستخداـ أنواع أو أنماط مختمفة مف الكتابات 
يوظؼ فييا لغتو الخاصة أو المغة اليومية إلى جانب المغة العممية, إف الغرض مف األنشطة الكتابية 

حفيز التفكير والتأمؿ فيما تعممو المتعمـ وتكويف المعنى مف خبلؿ الربط ما بيف غير الرسمية ىو ت
 المفاىيـ وتجربة المتعمـ الشخصية في الحياة, وتتميز ىذه الكتابة بأنيا قصيرة واستكشافية. 

يفترض ىذا المنظور أف التعمـ يحدث عندما يحقؽ المتعمـ بفاعمية ونجاح متطمبات التواصؿ بينو وبيف 
عادة ال قارئ بحيث يحقؽ النص المكتوب أغراضًا ىادفة ومتنوعة كالعصؼ الذىني لتوليد األفكار, وا 

عرض األفكار بطرؽ مختمفة باإلضافة إلى شرح أو تبرير التفسيرات لممتعمـ)الكاتب( 
 واآلخريف)القارئ(.

   SWH )  )– Science Writing Heuristic استراتيجية الكتابة كحل مشكمة في تعميم العموم:

حاوؿ ىاند وكيز الجمع بيف الكتابة الرسمية وغير الرسمية مع أنشطة العمـو االستقصائية وتشمؿ ىذه 
األوؿ موجو لممتعمـ ويمثؿ عناصر تقرير النشاط االستقصائي, والثاني موجو  :االستراتيجية نموذجيف

 مـ.لممعمـ ويمثؿ األدوار التي يقوـ بيا المعمـ كمرشد وموجو لبيئة التع

 أواًل: نموذج المتعمم

 ما ىي أسئمتي عف ىذه المشكمة)التجربة(؟األفكار أو األسئمة األولية:  -

 ماذا أعمؿ ألجيب عف سؤالي)أسئمتي(؟التجربة و الطريقة:  -

 ماذا شاىدت أثناء وبعد اجراء النشاط)التجربة(؟المعاحظات والمشاىدات:  -

 عف األسئمة؟ما ىي افتراضاتي)إجاباتي( االفتراضات:  -

 ما الشواىد التي تدعـ افتراضاتي؟ لماذا كونت ىذه االفتراضات؟ كيؼ كونتيا؟الشواىد و الدالئل:  -
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 فكاري مع اآلخريف )األقراف, الكتاب, المعمـ(؟أكيؼ أقارف القراءة:  -

 ماذا؟لكيؼ تغيرت أفكاري؟ و التأمل:  -

 ثانيًا: نموذج المعمم ويتكون من المراحل اآلتية:

يقوـ المعمـ في ىذه المرحمة باستطبلع المعرفة مرحمة االستطعاع األولية ألفكار المتعممين:  -1
 السابقة لدى المتعمميف ليتمكف مف التخطيط لبيئة تعمـ تساعد المتعمـ لمبناء عمى المعرفة السابقة.

يف في المفاىيـ يصمـ المعمـ لمرحمة ما قبؿ النشاط إلثارة تفكير المتعمممرحمة ما قبل النشاط:  -2
جراء إالمتعمقة بالموضوع وتييئتيـ لمعمؿ داخؿ النشاط مف خبلؿ العصؼ الذىني أو طرح األسئمة أو 

تاحة الفرصة أماـ المتعمميف لصياغة أسئمتيـ الخاصة حوؿ المفاىيـ أو ا  نشاط بسيط جاذب ومثير, و 
 األفكار المطروحة لتوضيح ما يرغبوف في معرفتو عف الموضوع.

ف في تحقيؽ المختبر لجمع البيانات وتسجيؿ و في مرحمة النشاط ينخرط المتعمم مة النشاط:مرح -3
 النتائج.

تتضمف الكتابة الفردية حيث تتاح الفرصة لممتعمـ السترجاع المعرفة السابقة (: 1مرحمة المناقشة) -4
بناء المعنى الخاص ومحاولة البحث عف العبلقة التي تربطيا مع البيانات الجديدة وتفسير النتائج و 

 مثؿ كتابة المبلحظات وتفسيرىا.

وتمثؿ مرحمة الحوار الجماعي داخؿ المجموعات سواء الصغيرة أو  (:3)-(2مرحمة المناقشة) -5
جراء النشاط إالكبيرة)الصؼ ككؿ(, والتي يبدأ فييا المعمـ بالتفاعؿ الحواري مع المتعمميف أثناء 

باىيـ إلى معنى البيانات التي يتـ جمعيا وكيفية تفسيرىا االستقصائي, مف أجؿ دعـ وتوجيو انت
ف بكتابة تقرير و لئلجابة عف أسئمتيـ الخاصة المرتبطة بالنشاط, وفي نياية النشاط يقوـ المتعمم

  النشاط.

يتمثؿ دور المعمـ في ىذه المرحمة في استعراض المفاىيـ التي تـ تناوليا في (: 4مرحمة المناقشة) -6
تقصائي لتقريب المعنى وقياس مدى انعكاس ذلؾ عمى فيـ المتعمـ لتوضيح المفاىيـ النشاط االس

 ويمكف لممعمـ إتاحة الفرصة لممتعمـ إلجراء المزيد مف األنشطة التأكيدية إف لـز األمر.
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وفييا يقيـ المعمـ مدى فيـ المتعمميف لممفاىيـ مرحمة االستطعاع البعدية ألفكار المتعممين:  -7
   العممي عمى مستوى المجموعات )تقارير المختبر(, والمستوى الفردي ) الكتابة التأممية(.والمحتوى 

 

برنامج متكامؿ يقـو  برنامج الدمج بين )) األنشطة االستقصائية العممية والكتابة من أجل التعمم ((:
ف أنشطة عمى تنفيذ األنشطة العممية في المختبر بطرؽ استقصائية تفعؿ مف دور المتعمـ وتتضم

فكاره بحيث يصبح قادرًا عمى تشكيؿ المعنى الصحيح أكتابية ىادفة تساعد المتعمـ عمى التعبير عف 
 مف أجؿ الوصوؿ إلى الفيـ.  

جرائية تدمج إجرائية وفق خطوات إلبناًء عمى برنامج الدمج المقترح سيتم اعتماد تحضير الدروس ا
 عمم وفق الكتابة من أجل التعمم. بين مراحل عممية االستقصاء ومراحل نموذج الم
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 وحدة الحرارة التوزيع الزمني لمدروس المختارة من 

 صفحة  33الصفحات :                                                حصة  26مجموع الحصص:

رقم 
 الفصل

 

 الفصل اسم

 

 رقم الدرس

 

 اسم الدرس

 

 عدد الحصص

 

 الزمن

 

 

 

 األول

 

رارة
الح

 
واد

الم
ى 

 عم
رىا

وأث
 

 

    4 درجة الحرارة وكمية الحرارة األوؿ
   
   

 1/2/
20
18

 
ى 
إل

14/3/
20
18

 

 

       

 3 السعة الحرارية والحرارة النوعية الثاني

 2 االتزاف الحراري الثالث

 3  التصعيد(-الحرارة الكامنة )لبلنصيار الرابع

 6 تمدد المواد بالحرارة الخامس

 1 موازيف الحرارة السادس

 

 الثاني

 

رية
حرا

ا ال
ميك

دينا
ال

 

 

 2 الحركة البراونية ونظرية الحركة الجزيئية األوؿ

15/3/ 
ى 
إل

1/4/
20
18

 

 

 4 قوانيف الغازات الثاني

 1 القانوف العاـ لمغازات الثالث

 حصة 26 مجموع الحصص 
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 الفصل األول : الحرارة وأىميتيا في الحياة 

 الدرس األول

 درجة الحرارة وكمية الحرارة

  حصص  4الزمن: 

 في نياية الدرس يتوقع مف الطالب/ة أف يكوف قادرًا عمى: األىداف:

 أف يوضح مفيـو درجة الحرارة بمغتو الخاصة. .1

 أف يوضح مفيـو كمية الحرارة بمغتو الخاصة. .2

 فيذ األنشطة العممية.أف يستنتج الفرؽ بيف درجة الحرارة وكمية الحرارة مف خبلؿ تن .3

 أف يصمـ نشاطًا عمميًا يوضح الفرؽ بيف درجة الحرارة وكمية الحرارة. .4

 درجة الحرارة, كمية الحرارة. المفاىيم الفيزيائية المستيدفة: 

( , دورقاف زجاجياف متماثبلف, ماء, 1الكتاب المقرر, ورقة عمؿ رقـ) المصادر والوسائل التعميمية:
 . 2(, شبكة تسخيف, منصب ثبلثي, ميزاف حرارة عددمصدر حراري)ليب بنسف

 مراحل تنفيذ الدرس:

  استطعاع األفكار األولية لممتعممين –التييئة  المرحمة األولى:

 * يقـو المعمـ بتييئة البيئة التعميمية 

 * مراجعة الخبرات السابقة المتعمقة بموضوع الدرس مف خبلؿ طرح مجموعة مف األسئمة:

 أىمية الحرارة في حياتنا اليومية؟ حسب رأيؾ ما -

 ىؿ لمحرارة دور في تحوؿ المادة مف حالة إلى أخرى؟ أوضح؟ -
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جابات الطبلب, ومشاركتيـ في النقاش يحدد المعمـ المفاىيـ اليومية عند الطبلب ذات إبناًء عمى 
 العبلقة بموضوع الدرس.

 ما قبل النشاط  –المرحمة الثانية: تقديم الوضع المشكل 

وـ المعمـ بتقديـ الوضع المشكؿ : في نقاش بيف عدد مف الطمبة حوؿ مفيومي كمية الحرارة ودرجة يق
الحرارة, طرح بعض الطمبة أف ىذه المفاىيـ مترادفة وليا نفس الداللة العممية, وقاـ أحدىـ بطرح المثاؿ 

ترتفع درجة حرارتو بشكل مع االستمرار في تسخين الجسم وتزويده بالحرارة اآلتي تأكيدًا عمى الفكرة: 
                                                                   مستمر.                                                                                                                       

 ما رأيؾ في ىذا الرأي؟ 

 ذا االدعاء؟ كيؼ تثبت أو تنفي ى

يقـو المتعمـ بتدويف أسئمتو حوؿ القضية موضوع البحث وكذلؾ يمخص فيمو األولي لموضوع الدرس 
 في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.

 ماذا أعمل ألجيب عن أسئمتي؟ –المرحمة الثالثة: مرحمة جمع المعمومات 

ؿ الوضع المشكؿ المتمثؿ في استنتاج في ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو جمع المعمومات حو 
عف طريؽ طرح األسئمة عمى المعمـ, يتجنب المعمـ  كمية الحرارة,و درجة الحرارةالفرؽ بيف مفيوـ 

مف قبؿ الطمبة, ويوجو المعمـ  ةعطاء تفسيرات عممية ويكتفي باإلجابة بنعـ أو ال عف األسئمة الموجيإ
بحيث تتـ عممية  صص لذلؾ مف تقرير النشاط العممي,الطمبة نحو تسجيؿ أسئمتيـ في المكاف المخ

ذا زود بكمية مف الحرارة؟ إجمع المعمومات في عدة محاور:  مثبًل ماذا يحدث لدرجة حرارة الجسـ 
 وماذا يحدث لدرجة الحرارة عند االستمرار في تزويد الجسـ بالحرارة؟

                                                                                                           مصدر الحرارة؟                                                                                                                ماذا يحدث إذا تم تسخين كميتين مختمفتين من الماء عمى نفس 

جراءات التي سيقوموف بيا لئلجابة عف األسئمة باإلضافة يف نحو كتابة اإلكذلؾ يوجو المعمـ المتعمم
جراءات في المكاف المخصص مف تقرير ليو المتعمموف بعد القياـ بيذه اإلإإلى كتابة ما توصؿ 

 النشاط. 
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 النشاط  –المرحمة الرابعة: التجريب والتحقق من المعمومات 

في مجموعات بحيث تكوف ىذه المجموعات متجانسة  * في ىذه المرحمة يقسـ المعمـ المتعمميف
بمقارنة المجموعات مع بعضيا وغير متجانسة في المجموعة الواحدة بيدؼ مراعاة الفروؽ الفردية, و 

 .86(/ص1يوفر ليـ األدوات والمواد البلزمة لتنفيذ النشاط رقـ)

ور فكرة األنشطة حوؿ * يتحقؽ المعمـ مف تنفيذ الطمبة لؤلنشطة في مسارىا الصحيح, حيث تد
استنتاج الفرؽ بيف درجة الحرارة وكمية الحرارة, ويمكف تنفيذ النشاط بطرؽ مختمفة ولكنيا جميعيا تؤدي 

 إلى النتيجة نفسيا, قد يؤخذ النشاط المسارات اآلتية:

 20المسار األوؿ: تسخيف كميتيف مختمفتيف مف الماء ليما نفس درجة الحرارة مثبًل )
ه( عمى نفس س

مصدر التسخيف لنفس الفترة مف الزمف, ومف ثـ قياس درجة الحرارة النيائية بعد التسخيف في ىذه 
الحالة تكوف درجة حرارة الكمية األقؿ مف الماء أعمى بالرغـ مف تزويدىما بنفس الكمية مف الحرارة, 

وضح آلية تنفيذ وىذا يثبت أف مفيوـ درجة الحرارة يختمؼ عف مفيـو كمية الحرارة, والشكؿ اآلتي ي
 النشاط:  

 

 20المسار الثاني: تسخيف كميتيف مختمفتيف مف الماء ليما نفس درجة الحرارة )
ه( مثبًل  عمى نفس س

ه( في ىذه الحالة تحتاج الكمية األكبر مف س 80مصدر التسخيف حتى تصبح درجة حرارة كؿ منيا )

رة, وىذا يعني أنيا زودت بكمية حرارة الماء إلى فترة زمنية أطوؿ حتى تصؿ إلى نفس درجة الحرا
 أكبر, وىذا يثبت أف مفيـو درجة الحرارة يختمؼ عف مفيـو كمية الحرارة.   

الدقة في تنفيذ النشاط واستخداـ األدوات, ومدى  :* يتابع المعمـ سير العمؿ في المجموعات مف حيث
رشاد البلـز ذلؾ يقوـ بتقديـ الدعـ واإلالقدرة عمى التحقؽ مف المعمومات التي تـ جمعيا, باإلضافة إلى 

 حداث خمؿ في االستقصاء. إولكف بشرط أف ال يصؿ الدعـ أو التوجيو إلى 
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* يقوـ المتعمموف بتسجؿ االفتراضات التي تـ التوصؿ الييا بناًء عمى جمع المعمومات وكذلؾ الدليؿ 
 المقترح في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.

 المناقشة  –لتفسير المرحمة الخامسة: ا

لييا مف خبلؿ تنفيذ األنشطة العممية مع إتفسير النتائج التي تـ التوصؿ  إلى * يوجو المعمـ المتعمميف
 عطاء شواىد عممية.إالتركيز عمى توضيح الفرؽ بيف مفيـو درجة الحرارة وكمية الحرارة, مع 

فردية بيف الطبلب لمتغمب عمى الصعوبات * يقدـ المعمـ الدعـ والتوجيو البلـز بيدؼ مراعاة الفروؽ ال
 التي تواجو بعض المتعمميف في استنتاج الفرؽ بيف مفيـو درجة الحرارة وكمية الحرارة.

* يقوـ المعمـ بإدارة مناقشة عمى مستوى المجموعات وعمى مستوى الصؼ ككؿ, بحيث يحدث تبادؿ 
المفاىيـ بمغتيـ الخاصة, ومف ثـ يقدـ لمخبرات بيف المتعمميف, يترؾ المجاؿ أماـ الطبلب لتوضيح 

 كمية فيزيائية تعبر عف سخونة المادة أو برودتيا. درجة الحرارة: -المفيـو بداللتو العممية 

 كمية فيزيائية تعبر عف مقدار الطاقة الكمية لدقائؽ المادة ) طاقتي الوضع والحركة ( كمية الحرارة: -

ه( وكمية سوحدة القياس لكؿ مف درجة الحرارة ) * يقوـ المعمـ بإثراء خبرات الطبلب حوؿ

 الحرارة)جوؿ أو سعر( .

لييا كؿ متعمـ مف زمبلئو في الصؼ في إ* يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة المبلحظات التي توصؿ 
 المكاف المخصص وترؾ القسـ الثاني مف المبلحظات لممرحمة الثانية لكتابة التقرير)البيت(.

 مرحمة االستطعاع البعدية ألفكار المتعممين  –عممية االستقصاء وتقويميا  المرحمة السادسة:

في القسـ األوؿ مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو التحدث عف النشاط االستقصائي مع * 
جراءات مبلحظة المعمـ لمدى وعي الطبلب بما تـ القياـ بو, والقياـ بعممية تحميؿ وتقويـ شاممة لكؿ اإل

 لتي استخدمت فعبًل في الوصوؿ إلى حؿ المشكمة موضوع االىتماـ.ا

 يطرح المعمـ بعض األسئمة التأممية: 

لماذا قمنا بتسخيف كميتيف مختمفتيف مف الماء عمى نفس مصدر التسخيف لنفس الفترة مف  /1سؤال
 الزمف؟
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  حسب رأيؾ ىؿ تتوقع أف تختمؼ النتائج لو تـ استبداؿ الزيت بالماء؟ /2سؤال

 يوجو المعمـ الطبلب نحو كتابة تصوراتيـ حوؿ ىذه األسئمة, ومف ثـ يقوـ بإدارة مناقشة حوليا.

* في القسـ الثاني مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة التأمبلت في المكاف المخصص 
 مف تقرير النشاط.

نيائية في البيت عمى أف يتـ تزويد عداد تقرير النشاط في صورتو الإ* يوجو المعمـ المتعمميف نحو 
 الطبلب بالتغذية الراجعة حوؿ تقرير النشاط في الحصة التالية.  

 أعط أمثمة مف الواقع أوضح مف خبلليا الفرؽ بيف درجة الحرارة وكمية الحرارة. -1التقويم الختامي: 

 أقارف بيف مفيـو درجة الحرارة وكمية الحرارة في الجدوؿ اآلتي: -2

 وحدة القياس الداللة العممية ـالمفيو 

   درجة الحرارة

   كمية الحرارة

 

 (1ورقة عمؿ رقـ) الواجب البيتي:
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 ( 1ورقة عمل رقم ) 

 

 

 الدرس األوؿ : درجة الحرارة و كمية الحرارة

بعًا المرحمة األولى: قاـ أحمد بتجربة عممية بيدؼ استقصاء الفرؽ بيف درجة الحرارة وكمية الحرارة مت
 ماء في الكأس الثاني. 3سـ 95ماء في الكأس األوؿ و  3سـ 30وضع  -الخطوات اآلتية : 

ه                                                                     الكأسيف.  في كؿ مف س 20قاـ بقياس درجة الحرارة في كؿ مف الكأسيف, فكانت  -           

 دقائؽ. 4قاـ بتسخيف الكأسيف عمى المصدر الحراري نفسو لمدة  -                  

 قاـ بقياس درجة الحرارة في كؿ مف الكأسيف, وسجؿ النتائج في الجدوؿ اآلتي: -                  

 

 الكأس

 درجة الحرارة

ه س قبؿ التسخيف

 درجة الحرارة

ه س بعد التسخيف

 كمية الماء

 (3) سـ

 20 80  

 20 38  
 

كماؿ الجدوؿ إتأمؿ الشكؿ اآلتي الذي يمثؿ التجربة التي قاـ بيا أحمد, وأساعده في أمة الثانية: المرح
 السابؽ وأكتب ما يمثمو الشكؿ بمغتي في المكاف المحدد: 

 

 

 

 

 ..............................................المدرسة :.......................         .................................. االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................            (......الشعبة / المجموعة : )

  ...........................................أعبر بمغتي 

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

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

....................................................... 
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 المرحمة الثالثة: حسب رأيؾ ما الفرؽ بيف درجة الحرارة وكمية الحرارة؟ وما ىي وحدة قياس كؿ منيما؟  
..................................................................................................

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

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

.................................................................................................. 
 وقؼ اآلتي مستفيدًا مف النتائج السابقة:المرحمة الرابعة: أقترح حبًل لمم

 كيؼ يمكنؾ جعؿ درجة حرارة الماء متساوية في الكأسيف؟ 
..................................................................................................

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

 المرحمة الخامسة: أصؼ نشاطًا عمميًا أوضح مف خبللو الفرؽ بيف درجة الحرارة وكمية الحرارة.
 في وصؼ النشاط, قصة, تأمؿ, مقالة, اجراءات,......( ) مبلحظة : استخدـ الطريقة المناسبة لي 

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

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

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

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

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

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

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

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

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 الدرس الثاني

 السعة الحرارية والحرارة النوعية

  حصص  3الزمن: 

 في نياية الدرس يتوقع مف الطالب/ة أف يكوف قادرًا عمى: األىداف:

 أف يوضح مفيـو السعة الحرارية بمغتو الخاصة. .1

 النوعية بمغتو الخاصة. أف يوضح مفيـو الحرارة .2

 أف يستنتج الفرؽ بيف السعة الحرارية والحرارة النوعية. .3

 أف يفسر بعض الظواىر الطبيعية بناًء عمى اختبلؼ المواد في حرارتيا النوعية. .4

 أف يطبؽ مسائؿ حسابية عمى قانوف كمية الحرارة.  .5

 ة.  السعة الحرارية, الحرارة النوعيالمفاىيم الفيزيائية المستيدفة: 

( , كأس زجاجي كبير, كرتاف 2الكتاب المقرر, ورقة عمؿ رقـ) المصادر والوسائل التعميمية:
متماثمتاف في الكتمة مف الحديد والزجاج, كرتاف مختمفتاف في الكتمة مف الحديد أو الزجاج, دورقاف 

, 2رارة عددزجاجياف متماثبلف, ماء, مصدر حراري)ليب بنسف(, شبكة تسخيف, منصب ثبلثي, ميزاف ح
 L.C.Dحاسوب, 

 مراحل تنفيذ الدرس:

  استطعاع األفكار األولية لممتعممين –التييئة  المرحمة األولى:

تييئة البيئة التعميمية, مراجعة الطبلب في خبراتيـ السابقة حوؿ مفيومي كمية الحرارة ودرجة الحرارة 
 بيف المفيوميف. والفرؽ بينيما, مع تزويد الطبلب بالتغذية الراجعة حوؿ الفرؽ

 يطرح المعمـ أسئمة بيدؼ استطبلع األفكار األولية عند المتعمميف حوؿ موضوع الدرس:
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ىل ترتفع درجة حرارة كتل متساوية من مواد مختمفة بنفس المقدار إذا تم تزويدىا بنفس الكمية من 
 الحرارة؟ 

 - ما قبل النشاط –المرحمة الثانية: تقديم الوضع المشكل 

عمـ بتقديـ الوضع المشكؿ : يمكف طرح أي موقؼ مثير لتفكير الطبلب, بحيث يكوف ىذا يقـو الم
 لمتفكير ولكف ال يصؿ إلى حد تعجيز الطبلب. اً ومحفز  اً الموقؼ محير 

بريؽ يسخف كثيرًا بينما ال يزاؿ بريؽ مف الشاي أف جسـ اإلإ: الحظت رىاـ عند قياميا بإعداد 1مثاؿ
 مساعدة رىاـ في تفسير ىذه الظاىرة؟ كيؼ؟الماء فاترًا, ىؿ تستطيع 

: بينما كاف سعيد يتدفأ عمى مدفأة الغاز ويحمص رغيفًا مف الخبز عمى شبؾ التسخيف 2مثاؿ
المخصص ليا الحظ االختبلؼ الكبير في درجة الحرارة بيف الشبؾ و مكاف تثبيت الشبؾ عمى المدفأة, 

 ي درجة الحرارة بينيما؟ كيؼ؟ىؿ تستطيع مساعدة سعيد في تفسير سبب االختبلؼ ف

يقـو المتعمـ بتدويف أسئمتو حوؿ القضية موضوع البحث وكذلؾ يمخص فيمو األولي لموضوع الدرس 
 في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.

 ماذا أعمل ألجيب عن أسئمتي؟ –المرحمة الثالثة: مرحمة جمع المعمومات 

مات حوؿ األسئمة المطروحة في المرحمة السابقة, كذلؾ * في ىذه المرحمة يقوـ الطبلب بتجميع المعمو 
جابة عف ىذه األسئمة: يقـو الطمبة بطرح أسئمة حوؿ الموضع المشكؿ ووضع تصورات حوؿ كيفية اإل

 مف المتوقع طرح األسئمة اآلتية:

ىل ترتفع حرارة األجسام جميعيا عمى سطح األرض بالمقدار نفسو عندما تسقط عمييا أشعة  -
  الشمس؟

 ىل تكتسب المواد جميعيا الكمية نفسيا من الحرارة عند تسخينيا لنفس درجة الحرارة؟ -

جراءات التي سيقوموف بيا لئلجابة عف األسئمة باإلضافة إلى * يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة اإل
 النشاط. جراءات في المكاف المخصص مف تقرير كتابة ما توصؿ اليو المتعمموف بعد القياـ بيذه اإل
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 النشاط  –المرحمة الرابعة: التجريب والتحقق من المعمومات 

غـ( ماء 200* يقوـ المعمـ بتنفيذ نشاط بيدؼ توجيو الطبلب نحو المفاىيـ المستيدفة, بحيث يضع )
غـ( مف الزيت في كأس آخر ومف ثـ يقوـ بتسخيف كؿ منيما عمى نفس مصدر 200في كأس و)

د ذلؾ يتـ قياس درجة الحرارة لكؿ منيا بعد التسخيف, يبلحظ أف درجة حرارة التسخيف لمدة دقيقتيف, بع
 الزيت بعد التسخيف أعمى بكثير, عندىا يطرح المعمـ األسئمة اآلتية:

 ما سبب اختعاف درجة الحرارة بين الماء والزيت بعد التسخين؟ -

 ىل يوجد ععاقة بين الظواىر التي طرحت سابقًا ونتيجة ىذا النشاط؟ -

يوجو المعمـ الطمبة نحو تدويف أسئمتيـ ومبلحظاتيـ ومف ثـ االنخراط في العمؿ في المجموعات بيدؼ 
 تنفيذ النشاط. 

تدور فكرة النشاط حوؿ أنو إذا اكتسبت كتؿ متساوية مف مواد مختمفة كميات متساوية مف الحرارة فإف 
درجة حرارة كتؿ متساوية مف مواد مختمفة درجات حرارتيا ترتفع بمقادير مختمفة, أو الزمف البلـز لرفع 

 إلى درجة الحرارة نفسيا يختمؼ مف مادة إلى أخرى.

* في ىذه المرحمة يقسـ المعمـ المتعمميف إلى مجموعات بحيث تكوف ىذه المجموعات متجانسة 
و بمقارنة المجموعات مع بعضيا وغير متجانسة في المجموعة الواحدة بيدؼ مراعاة الفروؽ الفردية, 

, تدور فكرة 87(/ص2يوفر ليـ األدوات والمواد البلزمة لتنفيذ النشاط, تقـو كؿ مجموعة بتنفيذ النشاط)
 النشاط حوؿ االجابة عمى السؤاؿ اآلتي:

يما ماء فيفي الشكؿ اآلتي: عند إلقاء كرة الحديد وكرة الزجاج المسخنتيف في ماء يغمي في كأسيف 
 ة الماء فيو أكثر؟ و لماذا؟بارد, أي الكأسيف ترتفع درجة حرار 
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الدقة في تنفيذ النشاط واستخداـ األدوات, ومدى  :* يتابع المعمـ سير العمؿ في المجموعات مف حيث
القدرة عمى التحقؽ مف المعمومات التي تـ جمعيا, باإلضافة إلى ذلؾ يقوـ بتقديـ الدعـ واالرشاد البلـز 

 حداث خمؿ في االستقصاء. إى ولكف بشرط أف ال يصؿ الدعـ أو التوجيو إل

لييا بناًء عمى جمع المعمومات وكذلؾ الدليؿ إؿ االفتراضات التي تـ التوصؿ ي* يقوـ المتعمموف بتسج
 المقترح في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.

 المناقشة  –المرحمة الخامسة: التفسير 

رة موضوع النشاط, وكذلؾ حوؿ * يوجو المعمـ المتعمميف نحو تقديـ تفسيرات عممية حوؿ الظاى
 المعمومات التي تـ التوصؿ الييا اثناء تنفيذ النشاط العممي.

* في ىذه المرحمة يقوـ المعمـ بالتسمسؿ في التعبير عف المفاىيـ الفيزيائية عمى شكؿ عبلقات 
التي اكتسبيا  رياضية,   مثبًل: في نشاط الزيت والماء كمية الحرارة التي اكتسبيا الزيت = كمية الحرارة

 الماء وبناًء عميو يمكف استنتاج العبلقات الرياضية كما يأتي:

           الماء ( >وبما أف الكتمة نفسيا و التغير في درجة الحرارة يختمؼ ) لمزيت  الماء=      كح  الزيت          كح 
 النوعية ( وؿ نعبر عنو بمفيـو الحرارة)ىذا المجيد×     الماءمجيوؿ × الماءد = ؾ ×    لمزيتمجيوؿ × الزيت ؾ

* يقدـ المعمـ الدعـ والتوجيو البلـز بيدؼ مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب لمتغمب عمى الصعوبات 
التي تواجو بعض المتعمميف في االنتقاؿ مف مرحمة وصؼ الظاىرة إلى مرحمة تفسير الظاىرة تفسيرًا 

 عمميًا.

عمى مستوى المجموعات وعمى مستوى الصؼ ككؿ, بحيث يحدث تبادؿ  * يقوـ المعمـ بإدارة مناقشة
لييا واالعتماد عمييا في تفسير إلمخبرات بيف المتعمميف, بيدؼ تفسير البيانات التي تـ التوصؿ 

 المواضيع المطروحة لمنقاش في مرحمة تقديـ الوضع المشكؿ.

ميا في بداية الدرس بيدؼ تعميؽ فيـ * يقوـ المعمـ بمناقشة ظواىر مشابية لمظاىرة التي تـ تقدي
 الطبلب لمموضوع.
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: الحظ مجموعة مف الطبلب في رحمة ترفييية أنيـ ال يستطيعوف السير بدوف حذاء عمى أرض 3مثاؿ
 رممية 

معرضة ألشعة الشمس في أياـ الصيؼ, بينما يستطيعوف السباحة في بركة الماء المعرض لنفس أشعة 
 الشمس.

لييا كؿ متعمـ مف زمبلئو في الصؼ في إمميف نحو كتابة المبلحظات التي توصؿ * يوجو المعمـ المتع
 المكاف المخصص وترؾ القسـ الثاني مف المبلحظات لممرحمة الثانية لكتابة التقرير)البيت(.

* يقـو المعمـ بإدارة مناقشة بيدؼ استنتاج قانوف كمية الحرارة والعبلقة بيف السعة الحرارية والحرارة 
 عية وتمثيؿ ىذه العبلقة بالرموز مع التركيز عمى وحدات القياس لكؿ منيا.النو 

  :مرحمة االستطعاع البعدية ألفكار المتعممين –المرحمة السادسة: عممية االستقصاء وتقويميا 

في القسـ األوؿ مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو التحدث عف النشاط االستقصائي مع * 
جراءات مـ لمدى وعي الطبلب بما تـ القياـ بو, والقياـ بعممية تحميؿ وتقويـ شاممة لكؿ اإلمبلحظة المع

التي استخدمت فعبًل في الوصوؿ إلى حؿ المشكمة موضوع االىتماـ.                                                     
لحرارية وكذلؾ يناقش بعض المسائؿ * يناقش المعمـ الطبلب في الفرؽ بيف الحرارة النوعية والسعة ا

 التطبيقية عمى القوانيف.                                                                                                  

 / أقارف بيف الحرارة النوعية والسعة الحرارية في الجدوؿ اآلتي:                                 1سؤاؿ

 وحدة القياس الداللة العممية فيـوالم

   الحرارة النوعية

   السعة الحرارية 

 25غـ( مف الرصاص مف ) 200/ إذا كانت كمية الحرارة البلزمة لرفع درجة حرارة )2سؤاؿ
ه – س

35 
السعة الحرارية ليذه الكمية  -الحرارة النوعية لمرصاص  ب -جوؿ(, أحسب: أ 256( تساوي )س ه

 مف الرصاص.
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في القسـ الثاني مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة التأمبلت في المكاف المخصص * 
 مف تقرير النشاط.

يد و عداد تقرير النشاط في صورتو النيائية في البيت عمى أف يتـ تز إ* يوجو المعمـ المتعمميف نحو 
  الطبلب بالتغذية الراجعة حوؿ تقرير النشاط في الحصة التالية. 

 ( 2ورقة عمؿ رقـ) الواجب البيتي:
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 ( 2ورقة عمل رقم ) 

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................                                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 الدرس الثاني: السعة الحرارية والحرارة النوعية

 

 أقرأ الموقؼ اآلتي ومف ثـ أجيب عف األسئمة: 
بريؽ يسخف كثيرًا بينما ال يزاؿ الماء اي أف جسـ اإلبريؽ مف الشإعند قياميا بإعداد  فداءالحظت 

 فاترًا.
 في تفسير ىذه الظاىرة. فداءأواًل: أساعد 

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

.................................................................................................. 
 بصحة تفسيري لمظاىرة . فداء ثانيًا: أصؼ نشاطًا عمميًا أقنع بو

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

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

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

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

 

** ما الفرؽ بيف السعة الحرارية والحرارة النوعية لجسـ ما؟ أييما تأخذ قيمة ثابتة؟ وأييما تكوف قيمتيا 
 متغيرة؟  

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

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

..................................................................................................
.................................................................................................. 
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ه(, تعرضتا ألشعة س 20كغـ( ودرجة حرارتيما)  10) كتمة كؿ منيما :مف الماء والرمؿ كميتاف***  

 جوؿ(. 90000الشمس فترة مف الزمف بحيث اكتسبت كؿ منيما)
 عممًا بأف الحرارة النوعية لمماء تساوي ,أواًل: كـ تصبح درجة حرارة كؿ منيما

هه (؟سجوؿ/كغـ. 836(, ولمرمؿ) سجوؿ/كغـ. 4186)

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

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

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

.................................................................................................. 
 مف ذلؾ؟ ثانيًا: ماذا تستنتج

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

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

ثالثًا: ىناؾ ظاىرة طبيعية تفسر بناًء عمى النتائج التي توصمت ليا, ماىي ىذه الظاىرة؟ أفسر كيؼ 
 تحدث. 

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

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

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

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

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

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 الدرس الثالث

 االتزان الحراري

  حصتاف  2الزمن: 

 في نياية الدرس يتوقع مف الطالب/ة أف يكوف قادرًا عمى: األىداف:

 أف يستنتج الطالب مفيـو االتزاف الحراري مف خبلؿ تنفيذ األنشطة. .1

 الحراري.أف يعطي الطالب أمثمة عمى التطبيقات الحياتية لبلتزاف  .2

 أف يفسر الطالب بعض الظواىر الطبيعية بناًء عمى االتزاف الحراري. .3

 أف يحؿ مسائؿ تطبيقية عمى قانوف االتزاف الحراري. .4

االتزاف الحراري, كمية الحرارة المفقودة, كمية الحرارة المكتسبة, المفاىيم الفيزيائية المستيدفة: 
 المسعر. 

( , كأس زجاجي صغير, كأس زجاجي 3ب المقرر, ورقة عمؿ رقـ)الكتا المصادر والوسائل التعميمية:
 . 2كبير, ماء ساخف, ماء بارد, كحوؿ, قطارة, ميزاف حرارة عدد

 مراحل تنفيذ الدرس:

  استطعاع األفكار األولية لممتعممين –التييئة  المرحمة األولى:

في خبراتيـ السابقة مع التركيز عمى يقـو المعمـ بتييئة البيئة التعميمية, ومف ثـ يقوـ بمراجعة الطبلب 
مفيوـ كمية الحرارة, كذلؾ يقوـ المعمـ بمناقشة مثاؿ تطبيقي عمى قانوف كمية الحرارة لمناسبتو مع 

وحرارتيا غـ( 300موضوع الدرس. مثاؿ: أحسب كمية الحرارة التي تفقدىا قطعة مف االلمنيوـ كتمتيا)
ههه (.س 20( إلى )س 80) ( عندما تبرد مفس جوؿ/كغـ. 900) النوعية 
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 ما قبل النشاط  –المرحمة الثانية: تقديم الوضع المشكل 

 * يقـو المعمـ بتقديـ الوضع المشكؿ) الموقؼ المحير( عمى شكؿ نشاط مثير لمتفكير:

 مثاؿ: يضع المعمـ قطرات مف الكحوؿ عمى يد أحد الطمبة ويطمب منو وصؼ شعوره أماـ الطبلب:

 شعر بالبرودة, يطرح المعمـ بعض األسئمة المثيرة لمتفكير, لماذا تشعر بالبرودة؟عنما يقوؿ الطالب أ

 لماذا نشعر بالسخونة عندما نمسؾ بكأس الشاي؟ -

 ندما نمسؾ بقطعة الجميد؟علماذا نشعر بالبرودة  -

 ماذا أعمل ألجيب عن أسئمتي؟ –المرحمة الثالثة: مرحمة جمع المعمومات 

حو جمع المعمومات عف الوضع المشكؿ)الموقؼ المحير(عف طريؽ طرح * يوجو المعمـ الطبلب ن
عطاء تفسيرات عممية ويكتفي باإلجابة بنعـ أو ال عف األسئمة إاألسئمة عمى المعمـ, يتجنب المعمـ 

مف قبؿ الطمبة, ويوجو المعمـ الطمبة نحو تسجيؿ أسئمتيـ في المكاف المخصص لذلؾ مف  ةالموجي
 تقرير النشاط العممي.

 النشاط  –المرحمة الرابعة: التجريب والتحقق من المعمومات 

* في ىذه المرحمة يقسـ المعمـ المتعمميف في مجموعات بحيث تكوف ىذه المجموعات متجانسة 
بمقارنة المجموعات مع بعضيا وغير متجانسة في المجموعة الواحدة بيدؼ مراعاة الفروؽ الفردية, و 

 .91(/ص3بلزمة لتنفيذ النشاط, تقـو كؿ مجموعة بتنفيذ النشاط)يوفر ليـ األدوات والمواد ال

االتزاف الحراري عمى مبلمسة جسميف مختمفيف في درجة الحرارة لبعضيما  فيتدور فكرة األنشطة   -
سبيا بدوره تبحيث يفقد الجسـ الذي درجة حرارتو أعمى كمية مف الحرارة مساوية لكمية الحرارة التي يك

 ة حرارة ويستمر انتقاؿ الحرارة بيف الجسميف إلى أف تتساوى درجة حرارتييما. الجسـ األقؿ درج

الدقة في تنفيذ النشاط واستخداـ األدوات, ومدى  :* يتابع المعمـ سير العمؿ في المجموعات مف حيث
بلـز القدرة عمى التحقؽ مف المعمومات التي تـ جمعيا, باإلضافة إلى ذلؾ يقوـ بتقديـ الدعـ واالرشاد ال

 حداث خمؿ في االستقصاء. إولكف بشرط أف ال يصؿ الدعـ أو التوجيو إلى 
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لييا بناًء عمى جمع المعمومات وكذلؾ الدليؿ إ* يقوـ المتعمموف بتسجؿ االفتراضات التي تـ التوصؿ 
 المقترح في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.

 ـز وفؽ ما يتطمبو الموقؼ التعميمي.* يناقش المعمـ الطبلب في افتراضاتيـ ويقدـ الدعـ البل

 المناقشة  –المرحمة الخامسة: التفسير 

* في ىذه المرحمة تدور المناقشة حوؿ ما حدث لدرجة حرارة الماء البارد وما حدث لدرجة حرارة الماء 
الساخف, بحيث يسمح المعمـ لمطبلب لمتعبير عف افكارىـ ومبلحظاتيـ ويوجو النقاش باتجاه استنتاج 

( , أي أنو إذا تبلمس جسماف  المفقودة= كح  مكتسبةفيوـ االتزاف الحراري مف قبؿ الطبلب  )  كح م
مختمفاف في درجة الحرارة فإف الجسـ الذي درجة حرارتو أعمى يفقد حرارة والجسـ الذي درجة حرارتو 

 حرارة االتزاف. أقؿ يكتسب حرارة إلى أف يصؿ الجسماف إلى درجة الحرارة نفسيا, ويطمؽ عمييا درجة

* يقدـ المعمـ الدعـ والتوجيو البلـز بيدؼ مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب لمتغمب عمى الصعوبات 
التي تواجو بعض المتعمميف في االنتقاؿ مف مرحمة وصؼ الظاىرة إلى مرحمة تفسير الظاىرة تفسيرًا 

 عمميًا.

وعمى مستوى الصؼ ككؿ حوؿ الظواىر التي * يقـو المعمـ بإدارة مناقشة عمى مستوى المجموعات 
طرحت في مرحمة تقديـ الوضع المشكؿ, بحيث يحدث تبادؿ لمخبرات بيف المتعمميف.                           

 مثاؿ: يضع المعمـ قطرات مف الكحوؿ عمى يد أحد الطمبة ويطمب منو وصؼ شعوره أماـ الطبلب:

 المعمـ بعض األسئمة المثيرة لمتفكير, لماذا تشعر بالبرودة؟ عنما يقوؿ الطالب أشعر بالبرودة, يطرح

 لماذا نشعر بالسخونة عندما نمسؾ بكأس الشاي؟ -

 ندما نمسؾ بقطعة الجميد؟علماذا نشعر بالبرودة  -

يستمع المعمـ إلى إجابات الطبلب ويقوـ بتزويدىـ بالتغذية الراجعة, وكذلؾ يقوـ بإثراء خبراتيـ حوؿ 
 ح المعمـ ظواىر أخرى لمنقاش:الموضوع, يطر 

مثال: لماذا يستخدم الناس كمادات الماء البارد لخفض درجة حرارة الشخص المريض عندما ترتفع  
 درجة حرارتو؟
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لييا كؿ متعمـ مف زمبلئو في الصؼ في إ* يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة المبلحظات التي توصؿ 
 بلحظات لممرحمة الثانية لكتابة التقرير)البيت(.المكاف المخصص وترؾ القسـ الثاني مف الم

غـ( مف ماء بارد 150* يقوـ المعمـ بمناقشة مثاؿ تطبيقي عمى االتزاف الحراري :إناء يحتوي عمى )
(, س 100غـ( مف ماء يغمي بدرجة )  200(, أضيؼ إلى اإلناء ) س 20بدرجة حرارة )  هه

, أحسب كمية الحرارة المفقودة وكمية الحرارة ( س 63فأصبحت درجة حرارة الخميط النيائية )  ه

                   المكتسبة مع إىماؿ أي فقداف لمطاقة الحرارية مع األجساـ األخرى؟ عمى ماذا تدؿ النتيجة؟             
 (  1د – 2د× ) فح × = ؾ  المفقودةكح 

          =0.2  ×4186 ( ×100 – 63) 

 كيمو جوؿ  27=          

 (  1د – 2د× ) فح × = ؾ  المكتسبةكح 

          =0.15  ×4186 ( ×63 – 20) 

 كيمو جوؿ  27=          

 نبلحظ أف ) كمية الحرارة المفقودة = كمية الحرارة المكتسبة (

 مرحمة االستطعاع البعدية ألفكار المتعممين  –المرحمة السادسة: عممية االستقصاء وتقويميا 

ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو التحدث عف النشاط االستقصائي مع  في القسـ األوؿ مف* 
جراءات مبلحظة المعمـ لمدى وعي الطبلب بما تـ القياـ بو, والقياـ بعممية تحميؿ وتقويـ شاممة لكؿ اإل

 التي استخدمت فعبًل في الوصوؿ إلى حؿ المشكمة موضوع االىتماـ.

 استخداـ ماء ساخف وماء بارد؟  لماذا قمنا في النشاط ب -مثاؿ: 

* في القسـ الثاني مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة التأمبلت في المكاف المخصص 
 مف تقرير النشاط.
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يد و عداد تقرير النشاط في صورتو النيائية في البيت عمى أف يتـ تز إ* يوجو المعمـ المتعمميف نحو 
 تقرير النشاط في الحصة التالية.   الطبلب بالتغذية الراجعة حوؿ

 

 * أفسر مبدأ عمؿ أنظمة العزؿ الحراري بناء عمى مفيـو االتزاف الحراري  التقويم الختامي:

 ( 3* ورقة عمؿ رقـ)                  

 93/ص1* سؤاؿ رقـ    الواجب البيتي:

 عداد تقرير النشاط بشكؿ نيائي     إ*                   
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 ( 3ورقة عمل رقم) 

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :                .........................                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 االتزاف الحراري : الثالثالدرس 

مف المشيور عند الناس استخداـ كمادات الماء البارد لخفض درجة حرارة المريض  الموقؼ األوؿ:
 عندما ترتفع عف الوضع الطبيعي.
 ع االتزاف الحراري.أواًل: أناقش عبلقة ىذا السموؾ م

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

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

 ثانيًا: أكتب بطريقتي الخاصة حوؿ ظاىرة مشابية تفسر بناًء عمى االتزاف الحراري. 
..................................................................................................

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

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
----------------------------------------------------------- 

غـ(  مف  90( مع ) س 20غـ( مف الماء بدرجة حرارة ) 40الموقؼ الثاني: قاـ أحد الطمبة بمزج  ) ه

ه يجاد درجة حرارة الخميط .  إ( , أساعد ىذا الطالب في س 80الماء بدرجة )

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

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

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

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

 بالتوفيؽ
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 الدرس الرابع

 الحرارة الكامنة لعانصيار والحرارة الكامنة لمتصعيد

  حصص  3الزمن: 

 في نياية الدرس يتوقع مف الطالب/ة أف يكوف قادرًا عمى: األىداف:

  .الحرارة الكامنة لمتصعيدالفرؽ بيف الحرارة الكامنة لبلنصيار و  يوضحأف  .1

     .يحؿ مسائؿ تطبيقية عمى الحرارة الكامنة لبلنصيار والحرارة الكامنة لمتصعيدأف . 2

 .والحرارة الكامنة لمتصعيد أف يفسر بعض الظواىر الطبيعية بناًء عمى الحرارة الكامنة لبلنصيار. 3

 .ف لمادة ماض البيانات بناًء عمى منحنى التسخيأف يحمؿ بع. 4

 الحرارة الكامنة لبلنصيار, الحرارة الكامنة لمتصعيد. المفاىيم الفيزيائية المستيدفة: 

( , جميد مجروش, كأس زجاجي, 4الكتاب المقرر, ورقة عمؿ رقـ) المصادر والوسائل التعميمية:
, حاسوب, مقطع L.C.D, ميزاف حرارة, مصدر حراري)ليب بنسف(, شبكة تسخيف, منصب ثبلثي

 فيديو انصيار الجميد .

 مراحل تنفيذ الدرس:

  استطعاع األفكار األولية لممتعممين –التييئة  المرحمة األولى:

* يقوـ المعمـ بتييئة البيئة التعميمية, ومف ثـ يقوـ بمراجعة الطبلب في خبراتيـ السابقة, مع التركيز 
التي تخدـ موضوع الدرس, بعد ذلؾ يقوـ المعمـ بإدارة مناقشة بيدؼ التعرؼ عمى المفاىيـ والميارات 

 عمى األفكار األولية والمفاىيـ اليومية لدى الطبلب حوؿ موضوع الدرس.

درجة االنصيار ودرجة  -االنصيار             ب -/ أوضح الفرؽ بيف كؿ مف اآلتية:      أ1سؤاؿ
 الغمياف 

 جة اصيار الجميد ودرجة تجمد الماء؟ أوضح / ما العبلقة بيف در 2سؤاؿ
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 جاباتيـ, ومف ثـ يقـو بتزويدىـ بالتغذية الراجعة حوؿ الموضوع.إيناقش المعمـ الطمبة في 

 ما قبل النشاط  –المرحمة الثانية: تقديم الوضع المشكل 

 يقـو المعمـ بتقديـ الوضع المشكؿ : 

ثناء قياـ محمد أ(, وفي س 100ستوى سطح البحر )* اتفؽ العمماء عمى أف درجة غمياف الماء عند م ه

الذي يسكف في دورا بعمؿ تجربة إلثبات أف درجة غمياف الماء تقؿ كمما ارتفعنا عف مستوى سطح 
ه( لفترة مف الزمف بالرغـ مف استمراره في س 90البحر, الحظ أف قراءة ميزاف الحرارة تثبت عند) 

 ىذه الظاىرة؟  تسخيف الماء, كيؼ تساعد محمد في تفسير

 * يقـو المعمـ بعرض مقطع فيديو لنشاط يوضح الموقؼ السابؽ.

 * يقـو المعمـ بطرح المشكمة عمى شكؿ سؤاؿ: حسب رأيؾ لماذا تثبت درجة الحرارة لفترة مف الزمف؟

يقـو المتعمـ بتدويف أسئمتو حوؿ القضية موضوع البحث وكذلؾ يمخص فيمو األولي لموضوع الدرس 
 المخصص مف تقرير النشاط. في المكاف

 ماذا أعمل ألجيب عن أسئمتي؟ –المرحمة الثالثة: مرحمة جمع المعمومات 

في ىذه المرحمة يقوـ الطمبة بتدوف مبلحظاتيـ حوؿ ما تـ طرحو سابقًا, وكذلؾ كتابة بعض المفاىيـ 
د, التبخر, ذات العبلقة بموضوع الدرس مثؿ ) االنصيار, التجمد, درجة االنصيار, درجة التجم

 الغمياف, درجة الغمياف, التكاثؼ(.

جراءات التي سيقوموف بيا لئلجابة عف األسئمة حيث كذلؾ يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة اإل 
ليو المتعمموف بعد القياـ إتتضمف تمؾ االجراءات تنفيذ النشاط العممي, باإلضافة إلى كتابة ما توصؿ 

 ص مف تقرير النشاط. جراءات في المكاف المخصبيذه اإل

 النشاط  –المرحمة الرابعة: التجريب والتحقق من المعمومات 

* يقسـ المعمـ الطبلب إلى مجموعات متجانسة بمقارنة المجموعات مع بعضيا و غير متجانسة في 
 (93/ص4المجموعة الواحدة بيدؼ تنفيذ النشاط)
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حظة ثبات درجة الحرارة لفترة مف الزمف * تقوـ كؿ مجموعة بتنفيذ النشاط, وتسجيؿ البيانات مع مبل
 مع االستمرار في التسخيف.

الدقة في تنفيذ النشاط واستخداـ األدوات, ومدى  :* يتابع المعمـ سير العمؿ في المجموعات مف حيث
القدرة عمى التحقؽ مف المعمومات التي تـ جمعيا, باإلضافة إلى ذلؾ يقوـ بتقديـ الدعـ واالرشاد البلـز 

 حداث خمؿ في االستقصاء. إبشرط أف ال يصؿ الدعـ أو التوجيو إلى ولكف 

لييا بناًء عمى جمع المعمومات وكذلؾ الدليؿ إ* يقوـ المتعمموف بتسجؿ االفتراضات التي تـ التوصؿ 
 المقترح في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.

 المناقشة  –المرحمة الخامسة: التفسير 

معمـ بإدارة مناقشة حوؿ األسئمة اآلتية والتي تمثؿ الوضع المشكؿ: ما سبب * في ىذه المرحمة يقوـ ال
ثناء ثبات أثبات درجة الحرارة لفترة مف الزمف بالرغـ مف االستمرار في التسخيف؟ ماذا يحدث لممادة 

 درجة الحرارة؟ عمى ماذا يدؿ ذلؾ؟

ؿ متعمـ مف زمبلئو في الصؼ في لييا كإ* يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة المبلحظات التي توصؿ 
 المكاف المخصص وترؾ القسـ الثاني مف المبلحظات لممرحمة الثانية لكتابة التقرير)البيت(.

* مف خبلؿ النقاش يتوصؿ الطمبة إلى مفيوـ الحرارة الكامنة لبلنصيار والحرارة الكامنة لمتصعيد, 
لوحدة الكتمة لبعض المواد, وبناًء عميو  وتوضيح كيؼ تـ حساب الحرارة الكامنة لبلنصيار والتصعيد

 يتـ ايجاد كمية الحرارة البلزمة النصيار أو تصعيد كتمة مف مادة ما وفؽ العبلقات اآلتية.

  لمتصعيدح × ,  كح = ؾ           لبلنصيارح × *  كح = ؾ 

يد في عرض منحنى التسخيف ويقـو بإدارة مناقشة تتضمف تحد L.C.D* يستخدـ المعمـ جياز 
المراحؿ التي تثبت عنيا درجة الحرارة مع ربطيا بالمفاىيـ المستيدفة, باإلضافة إلى مناقشة مجموعة 

 مف األسئمة التطبيقية عمى الحرارة الكامنة لبلنصيار والحرارة الكامنة لمتصعيد.

 * يتـ التركيز عمى حالة المادة في المراحؿ المختمفة 

 رحمة ب , د  وعمى سبب ثبات درجة الحرارة في الم
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 مرحمة االستطعاع البعدية ألفكار المتعممين  –المرحمة السادسة: عممية االستقصاء وتقويميا 

في القسـ األوؿ مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو التحدث عف النشاط االستقصائي عف * 
 جراءات خبلؿ الحصة. إطريؽ مناقشة ما تـ القياـ بو مف 

 ـ استخداـ ميزاف الحرارة في ىذا النشاط./ لماذا ت1مثاؿ

/ حسب رأيؾ ما مدى الدقة في البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا؟ كيؼ تحسف مف خطوات 2مثاؿ
 النشاط لمحصوؿ عمى بيانات أدؽ؟ 

* في القسـ الثاني مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة التأمبلت في المكاف المخصص 
 ط.مف تقرير النشا

عداد تقرير النشاط في صورتو النيائية في البيت عمى أف يتـ مناقشة إ* يوجو المعمـ المتعمميف نحو 
 التقارير و تزويد الطمبة بالتغذية الراجعة حوؿ تقرير النشاط في الحصة التالية.  

 (. 4ورقة عمؿ رقـ) التقويم الختامي: 

  الواجب البيتي:

 عداد التقرير بشكؿ نيائيإ* 

( إلى   ماء  س 4-غـ ( مف جميد درجة حرارتو )  20سب الطاقة الحرارية البلزمة لتحويؿ ) * اح ه

ه (.   س 70درجة حرارتو ) 
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 ( 4ورقة عمل رقم) 

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................                                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 

 : الحرارة الكامنة لبلنصيار والحرارة الكامنة لمتصعيدالرابعالدرس 

ه(, وفي س 100الماء عند مستوى سطح البحر )قؼ األوؿ: اتفؽ العمماء عمى أف درجة غمياف المو 

 أف درجة غمياف الماء تقؿ كمما ارتفعنا عف ثناء قياـ محمد الذي يسكف في دورا بعمؿ تجربة إلثبات أ
ـ مف بالرغ مف الزمفلفترة  (س 90عند)  تثبت قراءة ميزاف الحرارةأف , الحظ مستوى سطح البحر ه

  ىذه الظاىرة:استمراره في تسخيف الماء, أساعد محمد في تفسير 
..................................................................................................

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

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

----------------------------------------------------------- 
توضيح الفرؽ بيف الحرارة الكامنة لبلنصيار  عمىأساعد فييا زميمي  فقرة بمغتيالموقؼ الثاني: أكتب 

 والحرارة الكامنة لمتصعيد.  
..................................................................................................

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

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

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

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

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

.................................................................................................. 
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 الموقؼ الثالث: أتأمؿ الشكؿ جيدًا ومف ثـ أجيب عف األسئمة اآلتية:

 
 

 ذا يمثؿ الشكؿ؟ كيؼ عرفت؟ ما - أ
.................................................................................................. 

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

 

 ج (. –ب  -) أ :أحدد حالة المادة في المراحؿ اآلتية - ب
.................................................................................................. 

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

 أفسر سبب ثبات درجة الحرارة في المرحمة ب و المرحمة د .    - ت
.................................................................................................. 

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

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

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 الدرس الخامس

 تمدد المواد بالحرارة/ تمدد المواد الصمبة بالحرارة

  حصص  4الزمن: 

 مى:في نياية الدرس يتوقع مف الطالب/ة أف يكوف قادرًا ع األىداف:

   .بمغتو الخاصة أف يوضح مفيـو التمدد الطولي لمجسـ .1

   .أف يعدد العوامؿ التي يعتمد عمييا التمدد الطولي لمجسـ. 2

  .أف يصمـ نشاطًا عمميًا عمى التمدد الطولي لمجسـ. 3

  .أف يجد الطالب مقدار الزيادة في طوؿ السمؾ بناًء عمى القانوف. 4

   .طبيعية بناًء عمى معامؿ التمدد الطوليأف يعمؿ بعض الظواىر ال. 5

  .أف يعطي أمثمة عمى التطبيقات الحياتية لمتمدد الطولي. 6

 .الطولي لمجسـأف يفسر بعض الظواىر الحياتية بناء عمى التمدد . 7

 التمدد الطولي, معامؿ التمدد الطولي, شريط ثنائي الفمز.  المفاىيم الفيزيائية المستيدفة: 

( , مجموعة التمدد الطولي لممواد 5الكتاب المقرر, ورقة عمؿ رقـ) وسائل التعميمية:المصادر وال
الفمزية, الحمقة والكرة, سمؾ مف النحاس, شريط ثنائي الفمز, مسطرة, مصدر حراري)ليب بنسف(, شمعة, 

 , ثقؿ , مربطاف.3شبكة تسخيف, منصب ثبلثي, حامؿ عدد 

 مراحل تنفيذ الدرس:

  استطعاع األفكار األولية لممتعممين –لتييئة ا المرحمة األولى:

تييئة البيئة التعميمية, مراجعة الطبلب في خبراتيـ السابقة حوؿ مفيوـ التمدد والتقمص مف خبلؿ 
 مناقشة بعض الظواىر ذات العبلقة بمفيـو التمدد والتقمص.
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 المتعمميفمثاؿ / يعرض المعمـ الصور اآلتية لمنقاش بيدؼ التييئة واستطبلع أفكار 

                 

 /ب(1الشكؿ)                     تقوس قضباف سكة الحديد                     

 /أ(1الشكؿ)              

 ما قبل النشاط –المرحمة الثانية: تقديم الوضع المشكل 

يكوف ىذا يقـو المعمـ بتقديـ الوضع المشكؿ : يمكف طرح أي موقؼ مثير لتفكير الطبلب, بحيث 
 لمتفكير ولكف ال يصؿ إلى حد تعجيز الطبلب. اً ومحفز  اً الموقؼ محير 

 : كيؼ تفسر فتح الدارة الكيربائية لممكواة بالرغـ مف وصمو مباشرة مع المقبس.1مثاؿ

 (:2: يعرض المعمـ دارة كيربائية مفتوحة وفؽ ما يوضحو الشكؿ رقـ )2مثاؿ

 

 : اقترح طريقة إلغبلؽ الدارة الكيربائية  يطرح السؤاؿ اآلتي بمثابة موقؼ محير

يقـو المتعمـ بتدويف أسئمتو حوؿ القضية موضوع البحث وكذلؾ يمخص فيمو األولي لموضوع الدرس 
 في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.

 ماذا أعمل ألجيب عن أسئمتي؟ –المرحمة الثالثة: مرحمة جمع المعمومات 

تجميع المعمومات وتدويف مبلحظاتيـ وأسئمتيـ حوؿ الموضوع, *يقوـ الطمبة في ىذه المرحمة ب
 جراءات التي سيقوموف بيا لئلجابة عمى أسئمتيـ.  باإلضافة إلى ذلؾ يقـو الطبلب بتدويف اإل

2 
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( مستخدمًا جياز  5* في ىذه المرحمة يستخدـ المعمـ أسموب العرض العممي في تنفيذ النشاط رقـ ) 
(, ومف ثـ يقـو بإدارة مناقشة حوؿ مبلحظات الطبلب بيدؼ  2و الشكؿ) الحمقة والكرة وفؽ ما يوضح

 تعميؽ مفيـو التمدد والتقمص عند الطبلب, واالستفادة مف نتائج النشاط في تنفيذ النشاط التالي.

        

 /ب(         3الشكؿ )     /أ(                                                              3الشكؿ)                    

 ويقوـ بتزويدىـ بالتغذية الراجعة يستمع المعمـ إلى مبلحظات الطبلب واستفساراتيـ* 

 النشاط  –المرحمة الرابعة: التجريب والتحقق من المعمومات 

* في ىذه المرحمة يقسـ المعمـ المتعمميف في مجموعات بحيث تكوف ىذه المجموعات متجانسة 
موعات مع بعضيا وغير متجانسة في المجموعة الواحدة بيدؼ مراعاة الفروؽ الفردية, و بمقارنة المج

يوفر ليـ األدوات والمواد البلزمة لتنفيذ النشاط المطروح في مرحمة تقديـ الوضع المشكؿ, تقوـ كؿ 
 مجموعة بتنفيذ النشاط واقتراح الطرؽ إلغبلؽ الدارة الكيربائية الموضحة في الشكؿ:

 ؾ يقـو المعمـ بمناقشة االقتراحات المقدمة, ويثري خبراتيـ* عند ذل

 ,98(/ص6حوؿ الموضوع ويوجو المجموعات نحو تنفيذ النشاط )

 بيدؼ استنتاج العوامؿ التي يعتمد عمييا التمدد الطولي.

 الشكؿ اآلتي يوضح فكرة النشاط:

               

 /ب(4الشكؿ)                                            /أ(                      4الشكؿ)              
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* يتابع المعمـ سير العمؿ في المجموعات مف حيث الدقة في تنفيذ النشاط واستخداـ األدوات, ومدى 
القدرة عمى التحقؽ مف المعمومات التي تـ جمعيا, باإلضافة إلى ذلؾ يقوـ بتقديـ الدعـ واالرشاد البلـز 

 حداث خمؿ في االستقصاء. إ يصؿ الدعـ أو التوجيو إلى ولكف بشرط أف ال

لييا بناًء عمى جمع المعمومات وكذلؾ الدليؿ إ* يقوـ المتعمموف بتسجؿ االفتراضات التي تـ التوصؿ 
 المقترح في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.

 المناقشة  –المرحمة الخامسة: التفسير 

تفسيرات عممية حوؿ الظاىرة موضوع النشاط, وكذلؾ حوؿ  * يوجو المعمـ المتعمميف نحو تقديـ
ثناء تنفيذ النشاط العممي و يقدـ المعمـ الدعـ والتوجيو البلـز بيدؼ ألييا إالمعمومات التي تـ التوصؿ 

مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب لمتغمب عمى الصعوبات التي تواجو بعض المتعمميف في االنتقاؿ 
 ىرة إلى مرحمة تفسير الظاىرة تفسيرًا عمميًا.مف مرحمة وصؼ الظا

* كذلؾ يوجو المعمـ الطبلب نحو التنبؤ بناًء عمى تفسير الظاىرة وكذلؾ كيؼ يتـ ضبط الظاىرة 
والتحكـ بيا مثاؿ/ التحكـ في ظاىرة تقوس قضباف سكة الحديد عف طريؽ ترؾ فواصؿ تسمح لمتمدد 

                   (            5وفؽ ما يوضحو الشكؿ رقـ )

 

 (5الشكؿ رقـ)                                                    

* يقوـ المعمـ بإدارة مناقشة عمى مستوى المجموعات وعمى مستوى الصؼ ككؿ, بحيث يحدث تبادؿ 
اية الدرس لمخبرات بيف المتعمميف, ويقوـ المعمـ بمناقشة ظواىر مشابية لمظاىرة التي تـ تقديميا في بد

 بيدؼ تعميؽ فيـ الطبلب لمموضوع, وتحديد العوامؿ التي يعتمد عمييا التمدد الطولي. 

 * يقـو المعمـ بمناقشة مجموعة مف المسائؿ التطبيقية عمى العبلقة الرياضية:

 ( 1د – 2)د 1ؿ×  د= ـ 1ؿ - 2ؿ     

ه(, س 30و بمقدار )متر(, سخف عمى ليب بحيث زادت درجة حرارت 1مثاؿ/ سمؾ نحاس طولو )

 أحسب مقدار الزيادة في طوؿ السمؾ.
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 مرحمة االستطعاع البعدية ألفكار المتعممين  –المرحمة السادسة: عممية االستقصاء وتقويميا 

في القسـ األوؿ مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو التحدث عف النشاط االستقصائي مع * 
جراءات بما تـ القياـ بو, والقياـ بعممية تحميؿ وتقويـ شاممة لكؿ اإلمبلحظة المعمـ لمدى وعي الطبلب 

 التي استخدمت فعبًل في الوصوؿ إلى حؿ المشكمة موضوع االىتماـ.

  98/ص6مثبًل: يتـ مناقشة الطبلب في سبب تغيير طوؿ السمؾ في النشاطرقـ -

 وفي سبب صناعة الشريط ثنائي الفمز مف مادتيف مختمفتيف        

وكذلؾ يقوـ المعمـ بإدارة مناقشة حوؿ بعض التطبيقات العممية عمى التمدد الطولي في حياتنا  *
 اليومية, الشريط ثنائي الفمز في منظـ الحرارة ) الثرموستات ( في المكواة.

 
 (6الشكؿ رقـ)

المخصص  * في القسـ الثاني مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة التأمبلت في المكاف
عداد تقرير النشاط في صورتو النيائية في البيت إمف تقرير النشاط, و يوجو المعمـ المتعمميف نحو 

 يد الطبلب بالتغذية الراجعة حوؿ تقرير النشاط في الحصة التالية.  و عمى أف يتـ تز 

      100مناقشة السؤاؿ/ص -1 التقويم الختامي:

  100ر ص مناقشة قضية أفك -2                 

 عداد تقرير النشاط بشكؿ نيائي إ* الواجب البيتي: 

 ( 5* ورقة عمؿ رقـ )                
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 ( 5ورقة عمل رقم) 

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................                                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 

 تمدد المواد الصمبة بالحرارة  : الخامسالدرس 

 خبلؿ الربط بينيا وبيف ظاىرة تمدد المواد الصمبة:اآلتية, وأحاوؿ تفسيرىا مف  المواقؼأتأمؿ *
 األوؿ: ترؾ فواصؿ بيف قضباف سكة الحديد. وقؼالم

  
 الثاني: تكوف أسبلؾ الكيرباء مرتخية صيفًا و مشدودة شتاًء. الموقؼ

 
الثالث: تستخدـ األواني الزجاجية المصنوعة مف البايركس في طيي الطعاـ بداًل مف األواني  الموقؼ

 المصنوعة مف الزجاج العادي.

 
----------------------------------------------------------- 

 ؿ الشكؿ اآلتي جيدًا, ومف ثـ أصفو بمغتي الخاصة:** أتأم
 

                                                        
                                                    
                                                    
                                                    

 
                                                       

 ماذا تتوقع أف يحدث اذا قمنا بتسخيف السمؾ لفترة مف الزمف؟ ما ىو دليمؾ عمى ىذا التوقع؟
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 *** أقرأ العبارة اآلتية قراءة متأنية ومف ثـ أجيب عف األسئمة:
دـ الشريط ثنائي الفمز في العديد مف األجيزة الكيربائية لمتحكـ في فتح و اغبلؽ الدارة ) يستخ

 الكيربائية (
 أوضح مفيـو الشريط ثنائي الفمز بمغتي: -1

 
 أفسر مبدأ عمؿ الشريط ثنائي الفمز, موضحًا بالرسـ: -2

 
----------------------------------------------------------- 

 و الشكؿ: **** أتأمؿ الشكؿ اآلتي, ومف ثـ أكتب وصفًا مختصرًا أوضح مف خبللو ما يمثم
 

                                                        
                                                        

                                                        
                                                        

                                                                                                
----------------------------------------------------------- 

  أساعد زميمي في حؿ السؤاؿ اآلتي: *****

(, عممًا أف معامؿ التمدد  س 70( , سخف إلى) س 20ـ ( درجة حرارتو ) 2سمؾ المنيـو طولو)  هه

ه  .(, فإف طوؿ السمؾ بعد التسخيف يصبح / س 6-10× 24لطولي لؤللمنيوـ) ا

 

 

 

 
 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 الدرس الخامس

 بالحرارة / تمدد المواد السائمة بالحرارةتمدد المواد 

  حصتاف   2الزمن: 

 في نياية الدرس يتوقع مف الطالب/ة أف يكوف قادرًا عمى: األىداف:

  .أف يستنتج العوامؿ التي يعتمد عمييا تمدد السوائؿ .1

  .أف يجد مقدار الزيادة في حجـ السائؿ بناًء عمى القانوف .2

 .بمغتو الخاصةمي أف يوضح مفيـو معامؿ التمدد الحج .3

 .عمى التمدد الحجمي  لمسوائؿ أف يفسر بعض الظواىر الحياتية بناءً  .4

 التمدد الحجمي لمسائؿ, معامؿ التمدد الحجمي لمسائؿ. المفاىيم الفيزيائية المستيدفة: 

( , دورقاف زجاجياف متماثبلف, دورؽ 6الكتاب المقرر, ورقة عمؿ رقـ) المصادر والوسائل التعميمية:
جي صغير, ماء مموف, زيت, مصدر حراري)ليب بنسف(, شبكة تسخيف, منصب ثبلثي, ميزاف زجا

 حرارة.

 مراحل تنفيذ الدرس:

  استطعاع األفكار األولية لممتعممين –التييئة  المرحمة األولى:

 تييئة البيئة التعميمية  -

 مراجعة الخبرات السابقة عف طريؽ مناقشة مجموعة مف األسئمة: -

 ا العوامؿ التي يعتمد عمييا التمدد الطولي لممادة ؟/ م1سؤاؿ

 / أعط أمثمة عمى التطبيقات الحياتية عمى التمدد الطولي لممواد.2سؤاؿ

يقوـ المعمـ باستطبلع األفكار األولية عند الطبلب حوؿ تمدد المواد السائمة, حيث يقوـ بطرح  -
 ئمة إذا تـ تسخينيا؟  السؤاؿ اآلتي لمنقاش: ماذا تتوقع أف يحدث لممواد السا
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 ما قبل النشاط  –المرحمة الثانية: تقديم الوضع المشكل 

 عمى شكؿ قصة أو ظاىرة أو سؤاؿ: اً محير  اً يقـو المعمـ بتقديـ الوضع المشكؿ : يقدـ المعمـ موقف

الحظ تاجر انسكاب قميؿ مف الزيت مف مجموعة مف تنكات  ,مثاؿ: في يوـ مف أياـ الصيؼ الحارة
 نيا غير محكمة اإلغبلؽ وأنيا كانت مميئة تمامًا بالزيت.أوعندما قاـ بفحص التنكات وجد  الزيت,

 ىؿ تستطيع مساعدة التاجر في تفسير سبب انسكاب الزيت؟ كيؼ؟

يقـو المتعمـ بتدويف أسئمتو حوؿ القضية موضوع البحث وكذلؾ يمخص فيمو األولي لموضوع الدرس 
 اط.في المكاف المخصص مف تقرير النش

 ماذا أعمل ألجيب عن أسئمتي؟ –المرحمة الثالثة: مرحمة جمع المعمومات 

في ىذه المرحمة يقوـ الطمبة بجمع المعمومات حوؿ الوضع المشكؿ عف طريؽ توجيو األسئمة  -
 لممعمـ, وكذلؾ مف خبلؿ تبادؿ األفكار بيف الطمبة. 

ات التي سيقوـ بيا في المكاف المخصص جراءيقوـ الطمبة بتدويف المعمومات التي تـ جمعيا, واإل -
 لتقرير النشاط.

 النشاط  –المرحمة الرابعة: التجريب والتحقق من المعمومات 

* في ىذه المرحمة يقسـ المعمـ المتعمميف في مجموعات بحيث تكوف ىذه المجموعات متجانسة 
عاة الفروؽ الفردية, و بمقارنة المجموعات مع بعضيا وغير متجانسة في المجموعة الواحدة بيدؼ مرا
 .101(/ص7يوفر ليـ األدوات والمواد البلزمة لتنفيذ النشاط, تقـو كؿ مجموعة بتنفيذ النشاط)

* يتابع المعمـ سير العمؿ في المجموعات مف حيث الدقة في تنفيذ النشاط واستخداـ األدوات, ومدى 
ذلؾ يقوـ بتقديـ الدعـ واالرشاد البلـز  القدرة عمى التحقؽ مف المعمومات التي تـ جمعيا, باإلضافة إلى

 حداث خمؿ في االستقصاء. إولكف بشرط أف ال يصؿ الدعـ أو التوجيو إلى 

لييا بناًء عمى جمع المعمومات وكذلؾ الدليؿ إ* يقوـ المتعمموف بتسجؿ االفتراضات التي تـ التوصؿ 
 المقترح في المكاف المخصص مف تقرير النشاط.
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 المناقشة  –التفسير المرحمة الخامسة: 

* يوجو المعمـ المتعمميف نحو تقديـ تفسيرات عممية حوؿ الظاىرة موضوع النشاط, وكذلؾ حوؿ 
 ثناء تنفيذ النشاط العممي.ألييا إالمعمومات التي تـ التوصؿ 

* يقدـ المعمـ الدعـ والتوجيو البلـز بيدؼ مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب لمتغمب عمى الصعوبات 
التي تواجو بعض المتعمميف في االنتقاؿ مف مرحمة وصؼ الظاىرة إلى مرحمة تفسير الظاىرة تفسيرًا 

 عمميًا.

* يقوـ المعمـ بإدارة مناقشة عمى مستوى المجموعات وعمى مستوى الصؼ ككؿ, بحيث يحدث تبادؿ 
 لمخبرات بيف المتعمميف.

لييا كؿ متعمـ مف زمبلئو في الصؼ في إوصؿ * يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة المبلحظات التي ت
 المكاف المخصص وترؾ القسـ الثاني مف المبلحظات لممرحمة الثانية لكتابة التقرير)البيت(.

* يقوـ المعمـ بمناقشة العوامؿ التي يعتمد عمييا التمدد الحجمي بيدؼ استنتاج العبلقة الرياضية 
 (1د – 2)د1ح×  ح= ـ 1ح – 2اآلتية مف قبؿ الطبلب  ح

(      1د – 2)د1ح×  ح= ـ 1ح – 2* يقوـ المعمـ بمناقشة مجموعة مف األمثمة التطبيقية عمى العبلقة ح
ىماؿ الزيادة في حجـ إ(, مع س 20ممموء بالزيت عند درجة حرارة )  3سـ 200مثاؿ/ دورؽ حجمو  ه

( عممًا أف  س 35)  الدورؽ, احسب حجـ الزيت المتدفؽ مف الدورؽ في يوـ حار بمغت درجة حرارتو ه

ه (.س /4-10×2.9معامؿ التمدد الحجمي لمزيت ) 

 مرحمة االستطعاع البعدية ألفكار المتعممين  –المرحمة السادسة: عممية االستقصاء وتقويميا 

في القسـ األوؿ مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو التحدث عف النشاط االستقصائي مع * 
جراءات وعي الطبلب بما تـ القياـ بو, والقياـ بعممية تحميؿ وتقويـ شاممة لكؿ اإل مبلحظة المعمـ لمدى

 التي استخدمت فعبًل في الوصوؿ إلى حؿ المشكمة موضوع االىتماـ.
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 مثبًل : يطرح المعمـ السؤاؿ اآلتي: 

لماء واآلخر أحدىما با مئمدورقاف كبيراف  :* حسب رأيؾ لماذا قمنا في النشاط باستخداـ ثبلثة دوارؽ
 بالماء؟  مئمبالزيت, ودورؽ صغير 

 

بداية التسخيف, ومف ثـ ارتفاعو إلى أكثر مف  ة* أعمؿ: انخفاض مستوى السائؿ في األنابيب الثبلث
 منسوبو األصمي.

* في القسـ الثاني مف ىذه المرحمة يوجو المعمـ المتعمميف نحو كتابة التأمبلت في المكاف المخصص 
 ط.مف تقرير النشا

يد و عداد تقرير النشاط في صورتو النيائية في البيت عمى أف يتـ تز إ* يوجو المعمـ المتعمميف نحو 
 الطبلب بالتغذية الراجعة حوؿ تقرير النشاط في الحصة التالية.  

 (. 6ورقة عمؿ رقـ ) التقويم الختامي: 

  .عداد تقرير النشاط بصورتو النيائيةإ*  الواجب البيتي:
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 ( 6ة عمل رقم) ورق

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :           .........................                           (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 

 الدرس الخامس: تمدد المواد السائمة

 أواًل: أصؼ نشاطًا عمميًا أثبت مف خبللو أف المواد السائمة تتمدد بالتسخيف:

 

 

 
ثانيًا: عند قياـ أحد طمبة الصؼ العاشر بنشاط عممي لتحديد العوامؿ التي يعتمد عمييا تمدد السائؿ 

 وفؽ ما يوضحو الشكؿ اآلتي:

 

بداية التسخيف, ومف ثـ ارتفاعو إلى أعمى  ةابيب الثبلثالحظ الطالب انخفاض مستوى السائؿ في األن 
 مف منسوبو األصمي, أساعد زميمي في تفسير ىذه الظاىرة:

 
 ثالثًا: حسب رأيؾ ما ىي العبلقة بيف مبدأ ميزاف الحرارة الكحولي وتمدد وتقمص المواد السائمة؟ أوضح:

 
 

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 ( 7ورقة عمل رقم)  

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :..                                     ....................... (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 الدرس السادس: موازيف الحرارة

 أواًل: أتأمؿ ميزاف الحرارة جيدًا, ومف ثـ أجيب عف األسئمة اآلتية:

 :أرسـ ميزاف الحرارة, وأعيف عميو األجزاء -أ

 
 رارة: أكتب فقرة أوضح مف خبلليا مبدأ عمؿ ميزاف الح -ب

 
 

 ثانيًا: أقارف بيف أنظمة قياس درجة الحرارة في الجدوؿ اآلتي:

 درجة غمياف الماء درجة تجمد الماء اسـ واضع النظاـ النظاـ

    الفيرنيايتي

    سمسيوس

    كمفف
 

أحسب درجة حرارة الجسـ السميـ في كؿ مف النظاـ الفيرنيايتي ونظاـ كمفف عممًا أف درجة حرارة  ثالثًا:
ه ( س 37الجسـ السميـ ) 

 
 

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 ( 8ورقة عمل رقم) 

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................                                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 الدرس األوؿ: الحركة البراونيةالفصؿ الثاني/ 

 تي ومف ثـ أجيب عف األسئمة:أواًل: أدرس الموقؼ العممي اآل

* قامت طالبة بوضع بضع قطرات مف الحبر في كأسيف يحتوي األوؿ عمى ماء بارد والثاني عمى ماء 
 ساخف, بعد ذلؾ الحظت الطالبة انتشار الحبر في أحد الكأسيف بشكؿ أسرع منو في الكأس الثاني.

 .......................... .........رع ؟ .....حسب رأيؾ في أي الكأسيف انتشر الحبر بشكؿ أس -1

 حوؿ الموقؼ العممي:   افتراضاتيأكتب  -2

 
 

أساعد الطالبة في تفسير سبب انتشار الحبر في الكأسيف, وفي تفسير سبب التفاوت في سرعة  -3
 االنتشار.

 
 
 
 

 أوضح مفيـو الحركة البراونية بمغتي : -ثانيًا: أ

 
 

 ثالثًا: أحمؿ العبلقة بيف الحركة البراونية ونظرية الحركة الجزيئية:

 
   

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 ( 9ورقة عمل رقم)   

 ..............................................المدرسة :                                     .........................................................    االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................                                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 قوانيف الغازات: الثانيالدرس اني/الفصؿ الث 

 غـ(, إذا عممت أف الكتمة المولية لغاز األكسجيف 16عينة مف غاز األكسجيف كتمتيا )أواًل:  

 أوجد ما يمي: غـ/موؿ(32)

 عدد موالت غاز األكسجيف في ىذه العينة:  -1

 
   

 حجـ ىذه العينة في ظروؼ معيارية, موضحًا القانوف الذي اعتمدت عميو في ايجاد حجـ العينة. -2

 
  

والذي يمثؿ العبلقة بيف حجـ الغاز وضغطو عند ثبات درجة حرارتو  ثانيًا: أدرس الرسـ البياني جيداً 
 ومف ثـ أجيب عف األسئمة اآلتية:

 

 ماذا يمثؿ الشكؿ ؟ -1

 :عبلقة بيف حجـ الغاز وضغطو بمغتيأعبر عف ال -2

 
   

 :لغاز وضغطو عند ثبات درجة حرارتواأعبر بالرموز عف العبلقة بيف حجـ  -3
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 ( 10ورقة عمل رقم)   

 ..............................................المدرسة :                  .........................................................                       االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................                                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 قوانيف الغازات: الثانيالدرس الفصؿ الثاني/ 

 

 أصؼ نشاطًا عمميًا أوضح مف خبللو قانوف شارؿ: -أواًل: أ

 
   
 
   

ذا سخف إلى درجة إ(, ما مقدار حجـ الغاز س 40عند درجة حرارة )  3( سـ 300غاز حجمو )  -ب ه

س 70حرارة ) 
ه (عمى فرض ثبات الضغط؟ 

 
   
 

 ًا ومف ثـ أجيب عف األسئمة:ثانيًا: أقرأ الموقؼ اآلتي جيد
 ) نشب حريؽ في مستودع لؤلخشاب, يحتوي عمى عدد مف اسطوانات الغاز المغمقة ( 

 سطوانات الغاز المغمقة في مكاف الحريؽ أخطار؟ لماذا؟ أحسب رأيؾ ىؿ يترتب عمى وجود  -1

 
   

 أحدد القانوف الذي اعتمدت عميو في إجابة الفرع األوؿ, معبرًا عنو بمغتي: -2

 
   

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 (11ممحق )

 نموذج تقرير

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................                                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 

 

 

ىو؟   أواًل: سؤالي
 
 
 
 

 

ىو؟   فيمي األولي
 

 
 

 

 جراء الذي قمت بو لئلجابة عف سؤالي:ثانيًا: اإل
 
 
 
 

 

 ىذا ما توصمت إليو بعد االجراء:
 
 
 
 

 
 

 ثالثًا: افتراضي ىو:
 
 
 
 

 

 دليمي ىو:
 
 
 
 

 
 

 رابعًا: فكرتي مقارنة بأفكار اآلخريف

 

 * مبلحظات مف زمبلئي في الصؼ:
 
 
 
 
 
 

 نترنت,....(إ * مبلحظات أخرى) كتاب,
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 خامسًا: التأمؿ
 

 * لقد تغيرت فكرتي لؤلسباب اآلتية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 * لـ تتغير فكرتي لؤلسباب اآلتية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 نموذج تقرير

 ..............................................المدرسة : .........................................................                                        االسـ :

 ................................................ التاريخ :.........................                                      (......الشعبة / المجموعة : )

 
 

 

 
 اليدؼ مف النشاط:  -1

 
 

 ماذا فعمت؟ -2
 
 
 
 

 ماذا تعممت؟ -3
 
 
 
 

 أفادني ىذا النشاط في تحسيف ميارتي في: -4
 
 
 

 مبلحظاتي: -5
 
 
 

 مبلحظات المعمـ: -6
 
 
 

 بالتوفيؽ إف شاء اهلل
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 :( قائمة محكمي أدوات الدراسة والمادة التعميمية12ممحق)
 

 
 

 الرقم
 
 

 المحكم
 
 

 عميميةالمؤسسة الت
اختبار فيم 
المفاىيم 
 الفيزيائية

اختبار 
االتجاىات 

 العممية

 

المادة 
 ميةيعمتال

 √ √ √ جامعة القدس د. محسف عدس 1
  √ √ جامعة القدس د. إبراىيـ عرماف 2
  √ √ جامعة القدس د. غساف سرحاف 3
 √ √ √ جامعة القدس د. ايناس ناصر 4
 √ √ √ جامعة القدس د. عفيؼ زيداف 5
  √ √ جامعة القدس المفتوحة د. خالد كتمو 6
  √ √ جامعة القدس المفتوحة د. نبيؿ المغربي 7
  √ √ جامعة القدس المفتوحة د. عادؿ رياف 8
  √ √ جامعة القدس المفتوحة د. محمد شاىيف 9
 √ √ √ مدير مدرسة/التربية والتعميـ د. زىير الحروب 10
  √ √ جنوب الخميؿمشرفة/ تربية  خبلؼأ. ابتساـ  11
 √ √ √ مشرؼ/ تربية جنوب الخميؿ أيمف الشروؼ أ. 12
  √ √ مشرؼ/ تربية جنوب الخميؿ زىير قيسية أ. 13
 √ √ √ معمـ فيزياء/ التربية والتعميـ أ. محمد الرجوب 14
 √ √ √ معمـ عموـ/ التربية والتعميـ سبلمة المصري أ. 15
 √ √ √ ربية والتعميـمعمـ فيزياء/الت ماجد المصري أ. 16
 √ √ √ والتعميـمعممة فيزياء/التربية  الدرابيعأنعاـ  أ. 17
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 فيرس الجداول
 

رقم 
 الجدول

 

رقم  عنوان الجدول
 الصفحة

 
 

1.3 

 

 
 
 

 2017/2018توزيع مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس والجنس لمعاـ الدراسي 

 
 
 
 
 

 

57 
 
 

 
 
 

2.3 

 
 
 

    
  

 د العينة عمى المجموعة التجريبية والضابطةتوزيع أفرا 

 

58 
 

1.4 

 
 
 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد لعبلمات الطمبة في اختبار 
 لمتغيري طريقة التدريس والجنس تبعاً  فيـ المفاىيـ الفيزيائية القبمي والبعدي

 

68 
 
 

2.4 
 

ات الطمبة في اختبار فيـ ( لعبلمANCOVAنتائج تحميؿ التغاير الثنائي )
 مطريقة والجنس والتفاعؿ بينيمال تبعاً المفاىيـ الفيزيائية 

 

69 
 

3.4 
 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية 
 لممجموعة التجريبية والضابطة تبعًا لمتغير طريقة التدريس

 

69 
 

لة والخطأ المعياري الختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية المتوسطات الحسابية المعد 4.4
 تبعًا لمتغير الجنس

 

70 
 

5.4 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد لعبلمات الطمبة في اختبار 
 لمتغيري طريقة التدريس والجنس تبعاً  االتجاىات العممية القبمي والبعدي

 

71 
 

( لعبلمات الطمبة في اختبار ANCOVAائي )نتائج تحميؿ التغاير الثن 6.4
 مطريقة والجنس والتفاعؿ بينيمال تبعاً االتجاىات العممية 

 

72 
 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار االتجاىات العممية  7.4
 لممجموعة التجريبية والضابطة تبعًا لمتغير طريقة التدريس

 

72 
 

المعدلة والخطأ المعياري الختبار االتجاىات العممية تبعًا المتوسطات الحسابية  8.4
 لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس
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 المعاحقفيرس 
 

رقم 
 الممحق

 

 الممحقعنوان 
رقم 

 الصفحة
 99 كتاب تسييؿ ميمة موجو لمديرية التربية والتعميـ جنوب الخميؿ  1
 100 رس عينة الدراسةكتاب الدراسة الميدانية موجو مف التربية إلى مدا 2
 101 جدوؿ الموصفات 3
 102 نموذج تحكيـ اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية 4
 103 اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية 5
 111 اجابات اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية 6
 112 نموذج تحكيـ اختبار االتجاىات العممية 7
 113 اختبار االتجاىات العممية 8
 124 بات اختبار االتجاىات العمميةاجا 9
 125 دليؿ المعمـ  10
 178 نموذج تقرير األنشطة العممية 11
 181 قائمة أسماء المحكميف  12
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 فيرس المحتويات
 

 الصفحة المحتوى الرقم
 - اجازة الرسالة *
 - االىداء *
 أ اإلقرار *
 ب الشكر والتقدير *
 ج ةالممخص بالمغة العربي *
 د الممخص بالمغة اإلنجميزية *
 10-1 الدراسة وأىميتيا خمفيةالفصل األول:  1
 1 المقدمة 1.1
 7 مشكمة الدراسة 2.1
 8 أىداؼ الدراسة 3.1
 8 أسئمة الدراسة 4.1
 8 فرضيات الدراسة 5.1
 9 أىمية الدراسة 6.1
 9 محددات الدراسة 7.1
 10 مصطمحات الدراسة 8.1
 56-11 ثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل ال 2
 35-11 اإلطار النظري 1.2
 11 المحور األوؿ: األنشطة االستقصائية العممية  1.1.2
 18 المحور الثاني: الكتابة مف أجؿ التعمـ 2.1.2
 25 المحور الثالث: فيـ المفاىيـ الفيزيائية 3.1.2
 29 ةالمحور الرابع: االتجاىات العممي 4.1.2
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 الصفحة المحتوى الرقم
 53-36 الدراسات السابقة 2.2
 36 الدراسات المتعمقة باألنشطة االستقصائية العممية 1.2.2
 40 الدراسات المتعمقة بالكتابة مف أجؿ التعمـ 2.2.2
 43 الدراسات المتعمقة بالدمج بيف االستقصاء والكتابة مف أجؿ التعمـ 3.2.2
 45 عمقة بفيـ المفاىيـ الفيزيائيةالدراسات المت 4.2.2
 49 الدراسات المتعمقة باالتجاىات العممية 5.2.2
 54 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2
 66-57 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات   3
 57 منيج الدراسة 1.3
 57 الدراسة مجتمع 2.3
 58 الدراسة عينة 3.3
 58 المادة التعميمية 4.3
 59 دوات الدراسةأ 5.3
 63 اجراءات تطبيؽ الدراسة 6.3
 65 تصميـ الدراسة 7.3
 66 متغيرات الدراسة 8.3
 66 التحميبلت اإلحصائية  9.3
 75-67 الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة 4
 67 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 1.4
 71  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.4
 75 ج الدراسةممخص نتائ 3.4
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 الصفحة المحتوى الرقم
 85-76 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات 5
 76 مناقشة النتائج 1.5
 76 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 1.1.5
 81 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.1.5
 84 التوصيات 2.5
 97-86 المصادر والمراجع *
 86 راجع العربيةالم *
 94 المراجع األجنبية *
 182 الجداولفيرس  *
 183 المعاحقفيرس  *
 184 فيرس المحتويات *

 
 

 تم بحمد اهلل
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